Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння

Мiняйло Валентин Францевич

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.10.2018

М.П.

(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
34514392
4. Місцезнаходження
49000, м. Днiпро, площа Троїцька,буд. 2
5. Міжміський код, телефон та факс
0562-31-04-38 0562-31-04-38
6. Адреса електронної пошти
info@concord.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

29.10.2018

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці https://concord.ua

29.10.2018

(адреса сторінки)

власного веб-сайту

(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

X

3. Інформація про посадових осіб емітента

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря

X

8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

X

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:
«Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах» - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далi по тексту Банк у вiдповiдних
вiдмiнниках) протягом звiтного перiоду не брав участi в створеннi юридичних осiб. «Iнформацiя
про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента»: «Iнформацiя про обсяги виробництва та
реалiзацiї основних видiв продукцiї» та «Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї»
вiдсутнi, оскiльки БАНК не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. «Вiдомостi про цiннi папери емiтента»: «Iнформацiя
про облiгацiї емiтента», «Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом» та «Iнформацiя
про похiднi цiннi папери» вiдсутнi, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск
облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв.
«Iнформацiя про вчинення значних правочинiв» вiдсутня, так як такi правочини протягом звiтного
перiоду Банком не вчинялись.
"Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб,
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування
яких створює заiнтересованiсть" - На позачергових Загальних зборах акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", що вiдбулися 23.08.2018
(протокол вiд 23.08.18 № 36) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення якого є заiнтересованiсть. Повiдомлення (Вiдомостi про прийняття рiшення про надання
згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть) розмiщено у
загальнодоступнiй базi даних Комiсiї 27.08.2018 ркоу. Протягом звiтного перiоду правочини, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть не вчинялись, тому информацiя щодо них вiдсутня.
«Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв», «Промiжна фiнансова звiтнiсть
поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за
кожним суб'єктом забезпечення окремо)» вiдсутнi, так як протягом звiтного перiоду Банк не
здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.
«Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв» вiдсутня, так як протягом звiтного перiоду Банк не
здiйснював конвертацiю цiнних паперiв.
«Iнформацiя про замiну управителя», «Iнформацiя про керуючого iпотекою», «Iнформацiя про
трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв», «Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення
iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом», «Iнформацiя про iпотечне
покриття», «Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних
активiв», вiдсутнi, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск iпотечних
облiгацiй та сертифiкатiв.
«Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку» - не надається. Банк складає звiтнiсть за мiжнародними стандартами

фiнансової звiтностi.
«Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва)» вiдсутнiй, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск цiльових
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва.
Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською
фiрмою) - не надається, в зв’язку з тим, що промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть станом на 30
вересня 2018 року не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою) у будь-який спосiб.
Промiжну скорочену фiнансову звiтнiсть Банку станом на 30 вересня 2018 року у повному обсязi
розмiщено на власному веб-сайтi: https://concord.ua/ru/page/documents.

III. Основні відомості про емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

1. Повне найменування
2. Дата проведення державної
реєстрації

03.08.2006

3. Територія (область)

Дніпропетровська

4. Статутний капітал (грн)

200000000

5. Відсоток акцій у статутному
капіталі, що належать державі
6. Відсоток акцій (часток, паїв)
статутного капіталу, що передано до
статутного капіталу державного
(національного) акціонерного
товариства та/або холдингової
компанії
7. Середня кількість працівників
(осіб)

249

8. Основні види діяльності із
зазначенням найменування виду
діяльності та коду за КВЕД

64.19 Iншi види грошового посередництва , 0 0, 0 0

9. Органи управління підприємства

Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори
акцiонерiв Банку. Виконавчим органом Банку, що здiйснює
поточне управлiння є Правлiння Банку. Наглядова рада
банку здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу
Банку, захист прав вкладникiв iнших кредиторiв та
акцiонерiв банку та не бере участi в поточному управлiннi
Банком.
Сосєдка Олена Вiлiївна
Сосєдка Юлiя Вiлiївна
Маломуж Тетяна Миколаївна

10. Засновники
11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті
2) МФО банку

Операцiйний департамент
Нацiонального банку України
300001

3) поточний рахунок

32009116601026

4) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній
валюті
5) МФО банку

АТ «УКРЕКСIМБАНК»
322313

6) поточний рахунок

16009012193247

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії

Дата

Державний орган, що видав

Дата закінчення

(дозволу)

видачі

1

2

3

4

5

Банкiвська лiцензiя

230

07.11.2011

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис
Генеральна лiцензiя на
здiйснення валютних
операцiй
Опис
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами - брокерська
Опис
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами - дилерська
Опис
депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи
Опис

дії ліцензії

Банкiвська лiцензiя видана безстроково до моменту вiдкликання її Нацiональним
банком України
230-3

26.01.2015

Нацiональний банк України

Необмежена

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй видана безстроково до моменту
вiдкликання лiцензiї Нацiональним банком України
АД №034476

18.07.2012

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений, до моменту вiдкликання Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку
АД №034477

18.07.2012

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений, до моменту вiдкликання Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку
1484

18.09.2015

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений, до моменту вiдкликання Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Голова Наглядової ради, акцiонер бакну
Сосєдка Олена Вiлiївна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1975
вища економiчна
21

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

з 01.09.2008 Голова Спостережної ради ЗАТ «АКБ «КОНКОРД» (з
24.06.2009 ЗАТ "АКБ "КОНКОРД" перейменовано на ПАТ «АКБ
«КОНКОРД»). з 01.03.2012 назву посади змiнено на Голова
наглядової ради, з 12.04.2018 переобрано на новий новий строк (з
26.07.2018 ПАТ "АКБ "КОНКОРД" перейменовано на АТ "АКБ
"КОНКОРД").

8. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду змiн у складi Наглядової ради банку
вiдносно даної посадової особи не вiдбувалось. Позачерговими
Загальними зборами акцiонерiв банку (протокол №33 вiд
12.04.2018) Сосєдку Олену Вiлiївну повторно переобрано головою
Наглядової ради строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки
особи визначенi статутом банку та "Положенням про наглядовуї
раду". Працює за сумiсництвом в ТОВ "СИНКОМ" (код 25019839),
адреса: м. Днiпропетровськ, вул. Серова, будинок 4. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду
отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.Згоду
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
Посадова особа є акiонером банку.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Член Наглядової ради, акцiонер банку
Маломуж Тетяна Миколаївна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

1971
вища економiчна
24
з 09.04.2009 по 01.02.2011 начальник валютного управлiння ЗАТ
«ФСБанк» (з 10.12.2009 ЗАТ "ФСБанк" перейменовано на ПАТ
«ЄКБ»). з 02.02.2011 по 05.09.2011 заступник голови правлiння
ПАТ "СИГМАБАНК" ( з 15.08.2011 ПАТ "СИГМАБАНК"
перейменовано на ПАТ «КБ «АКСIОМА»). з 06.09.2011 радник
Голови Правлiння ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (з 24.06.2009 ЗАТ "АКБ

"КОНКОРД" перейменовано на ПАТ «АКБ «КОНКОРД»), з
27.04.2011 обрано членом наглядової ради, з 12.04.2018 переобрано
на новий новий строк (з 26.07.2018 ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
перейменовано на АТ "АКБ "КОНКОРД").

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду змiн у складi Наглядової ради банку
вiдносно даної посадової особи не вiдбувалось. Позачерговими
Загальними зборами акцiонерiв банку (протокол №33 вiд
12.04.2018) Маломуж Тетяну Миколаївну повторно переобрано
членом Наглядової ради строком на 3 роки. Повноваження та
обов'язки особи визначенi статутом банку та "Положенням про
наглядовуї раду". В iнших юридичних особах не працює.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного
розкладу. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою
не надано. Посадова особа є акiонером банку.
Член Наглядової ради, акцiонер банку
Сосєдка Юлiя Вiлiївна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1966
вища економiчна
26

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

з 01.09.2009 по 09.09.2011 - радник з корпоративних питань ВАТ
"АКБ "СИГМАБАНК"; з 12.09.2011 по 22.04.2014 радник голови
наглядової ради ПАТ "АКБ "КОНКОРД", з 22.04.2014 обрано
членом наглядової ради ПАТ "АКБ "КОНКОРД", з 12.04.2018
переобрано на новий новий строк (з 26.07.2018 ПАТ "АКБ
"КОНКОРД" перейменовано на АТ "АКБ "КОНКОРД").

8. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду змiн у складi Наглядової ради банку
вiдносно даної посадової особи не вiдбувалось. Позачерговими
Загальними зборами акцiонерiв банку (протокол №33 вiд
12.04.2018) Сосєдку Юлiю Вiлiївну повторно переобрано членом
Наглядової ради строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки
особи визначенi статутом банку та "Положенням про наглядовуї
раду". В iнших юридичних особах не працює. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду
отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Згоду
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
Посадова особа є акiонером банку.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної

заступник Голови Правлiння
Савченко Михайло Олександрович

особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1976
вища економiчна
21

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

з 01.08.2005 по 31.08.2014 - начальник кредитно-фiнансового
управлiння ПАТ "Банк Кредит Днiпро"; з 01.09.2014 по 08.01.2015 заступник начальника управлiння по роботi з проблемними
активами ПАТ "Банк Кредит Днiпро";з 21.01.2015 по 08.09.2015 член правлiння – начальник департаменту корпоративного бiзнесу
ПАТ "АКБ "КОНКОРД" з 09.09.2015 по теперiшнiй час - заступник
Голови Правлiння АТ "АКБ "КОНКОРД".

8. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось. Савченко М.О. призначений на посаду заступника
Голови Правлiння рiшенням Наглядової ради (протокол вiд
09.09.2015); наказ № 160/к вiд 09.09.2015 на безстроковий строк.
Повноваження та обов’язки заступника Голови Правлiння визначенi
статутом банку, "Положенням про правлiння" та посадовою
iнструкцiю. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно
штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою
особою не надано. В iнших юридичних особах не працює.

1. Посада

Член Правлiння, вiдповiдальний
фiнансового монiторингу

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

працiвник

за

проведення

Бондарчук Iрина Миколаївна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1977
вища освiта
21

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

з 12.11.2007 по 02.04.2015 - провiдний економiст з фiнансовго
монiторингу ПАТ "Акцент-Банк"; з 03.04.2015 по 30.12.2015 головний спецiалiст з фiнансовго монiторингу ПАТ "Акцент-Банк";
з 31.12.2015 по теперiшнiй час - член Правлiння, вiдповiдальний
працiвник за проведення фiнансового монiторингу АТ «АКБ
«КОНКОРД»

8. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось. Бондарчук I.М. призначена на посаду рiшенням
Наглядової ради (протокол вiд 30.12.2015); наказ № 226/к вiд
30.12.2015. Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi
статутом банку та "Положенням про правлiння". Повноваження та

обов'язки вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового
монiторингу визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагороду
отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
В iнших юридичних особах не працює.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Член Наглядової ради, незалежний член (незалежний директор)
Семенова Олена Олександрiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1978
вища економiчна
13

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

з 01.12.2010 по 31.10.2011 - ТОВ "Рiелтi-Груп", фiнансовий
директор; з 01.11.2011 по 30.08.2013 – ПрАТ "Турбо Iнвестментс",
заступник директора; з 02.09.2013 по теперiшнiй час – ТОВ
"Днiпровський Аудиторський Союз", директор, з 26.06.2015 обрано
членом наглядової ради, з 12.04.2018 переобрано на новий срок (з
26.07.2018 ПАТ "АКБ "КОНКОРД" перейменовано на АТ "АКБ
"КОНКОРД").

8. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду змiн у складi Наглядової ради банку
вiдносно даної посадової особи не вiдбувалось. Позачерговими
Загальними зборами акцiонерiв банку (протокол №33 вiд
12.04.2018) Семенову Олену Олександрiвну повторно переобрано
членом Наглядової ради строком на 3 роки. Повноваження та
обов'язки особи визначенi статутом банку та "Положенням про
наглядовуї раду". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Винагороду в банку не отримує. Згоду на розкриття
паспортних даних посадовою особою не надано. В iнших
юридичних особах не працює. Посадова особа є незалежним членом
(незалежним директором).

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Головний бухгалтер
Хоторнiчан Людмила Якiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування

1974
вища економiчна
23
з 17.05.2004 по 07.06.2011 - заступник головного бухгалтера ПАТ

підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

"Банк Кредит Днiпро"; з 05.08.2011 по 08.05.2014 - заступник
головного бухгалтера ПАТ "Мiсто Банк"; з 26.09.2014 по 04.01.2015
- начальник вiддiлу грошового обiгу ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; з
05.01.2015 по теперiшнiй час - головний бухгалтер АТ "АКБ
"КОНКОРД".
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось. Хоторнiчан Л.Я. призначена на посаду рiшенням
Наглядової ради (протокол вiд 29.09.2014); наказ № 1/к вiд
05.01.2015, строком до припинення повноважень. Повноваження та
обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю.
Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного
розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не
надано. В iнших юридичних особах не працює.
член Наглядової ради, незалежний член (незалежний директор)
Смiрнов Олександр Юрiйович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1982
вища економiчна
10

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

з 17.08.2009 по 06.08.2012 директор вiддiлення «Лiвобережне» ПАТ
ВТБ Банк (ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ Банк»
перейменовано на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ
Банк» з 29.07.2010р). з 07.08.2012 по 29.07.2014 Керуючий
вiддiленням Днiпропетровського вiддiлення № 6 ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ
РОСIЇ». з 30.07.2014 по 21.10.2014 Начальник управлiння розвитку
бiзнесу ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ,з 22.10.2014 по 13.04.2017
Начальник Департаменту розвитку каналiв продаж та фiлiальної
мережi ПАТ «АКБ «КОНКОРД», з 14.04.2017 обрано членом
наглядової ради, з 12.04.2018 переобрано на новий новий строк (з
26.07.2018 ПАТ "АКБ "КОНКОРД" перейменовано на АТ "АКБ
"КОНКОРД"). З 05.09.2018 р. припинено повноваження.

8. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб
протягом звiтного перiоду: Наглядовою радою Банку 05.09.2018
року (протокол вiд 05.09.2018) з метою приведення складу
Наглядової ради Банку у вiдповiднiсть до вимог, встановлених
законодавством щодо незалежностi директорiв акцiонерного
товариства, прийнято рiшення про дострокове припинення
повноважень
члена
Наглядової
ради
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«АКЦIОНЕРНИЙ
КОМЕРЦIЙНИЙ
БАНК
«КОНКОРД» Смiрнова Олександра Юрiйовича, згiдно статтi 57
Закону України «Про акцiонернi товариства». Повноваження та
обов'язки особи визначенi статутом банку та "Положенням про

наглядовуї раду". В iнших юридичних особах не працює.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагороду в банку не отримує. Згоду на розкриття паспортних
даних посадовою особою не надано. Посадова особа є незалежним
членом (незалежним директором).
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Голова Правлiння
Мiняйло Валентин Францевич

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1954
вища економiчна
42

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

з 07.02.2007 по 12.03.2008 начальник вiддiлу кредитного аналiзу
Управлiння з питань аналiзу та управлiння ризиками ЗАТ"АКБ
"КОНКОРД", з 23.04.2009 по 09.11.2014 Голова правлiння ЗАТ
"АКБ "КОНКОРД" (перейменовано у ПАТ"АКБ "КОНКОРД" з
24.06.2009 р.), з 10.11.2014 по 19.02.2017 Радник Голови правлiння
ПАТ"АКБ "КОНКОРД", з 20.02.2017 по теперiшнiй час Голова
Правлiння АТ "АКБ "КОНКОРД".

8. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.Мiняйло В.Ф. призначений на посаду Голови Правлiння
рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 20.02.2017); наказ № 92/к
вiд 11.04.2017 на безстроковий строк. Повноваження та обов’язки
Голови Правлiння передбаченi статутом банку, "Положенням про
правлiння" та внутрiшнiми нормативними документами банку.
Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного
розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не
надано.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Перший заступник Голови Правлiння
Задоя Юрiй Анатолiйович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

1983
вища економiчна
13
з 18.02.2011 по 19.03.2013 директор Вiддiлення "Днiпропетровське
ПАТ "АЛЬФА-БАНК", з 20.03.2013 по 04.05.2014 регiональний
керiвник з корпоративного бiзнесу Днiпровського регiону

Департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ "АЛЬФА-БАНК", з
05.05.2014 по 31.12.2014 Керiвник по роботi з крупними
корпоративними клiєнтами Вiддiлення Днiпропетровське ПАТ
"АЛЬФА-БАНК", з 26.08.2015 по 17.02.2016, Радник Голови
Правлiння ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА", з 09.08.2016
по 29.12.2016 начальник вiддiлу розвитку мережi Управлiння по
роботi з мережею Департаменту роздрiбного бiзнесу ПАТ "БТА
БАНК", з 20.03.2017 по 11.10.2017 Заступник Голови правлiння,
член правлiння ПАТ "АКБ "КОНКОРД», з 12.10.2017 по теперiшнiй
час Перший заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ "АКБ
"КОНКОРД»

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось. Задоя Ю.А. призначений на посаду Першого
заступника Голови Правлiння рiшенням Наглядової ради (протокол
вiд 12.10.2017); наказ № 225/к вiд 12.10.2017 на безстроковий строк.
Повноваження та обов’язки Першого заступника Голови Правлiння
передбаченi статутом банку, "Положенням про правлiння" та
посадовою iнструкцiю. Винагороду отримує у виглядi заробiтної
плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття
паспортних даних посадовою особою не надано.
член Правлiння, начальник управлiння ризик-менеджменту
Полтавець Олена Юрiївна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1975
вища економiчна
20

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

з 21.05.2012 по 31.08.2014 - Заступник начальника Кредитнофiнансового управлiння ПАТ "Банк "Кредит-Днiпро". з 01.09.2014
по 05.05.2015 - Заступник начальника Кредитного управлiння ПАТ
"Банк "Кредит-Днiпро", з 07.05.2015 по 06.11.2015 - Начальник
вiддiлу продажу Управлiння корпоративного бiзнесу Схiдного
регiонального Департаменту ПАТ "БАНК ВОСТОК", з 12.11.2015
по 30.09.2016 - Заступник начальника управлiння активно-пасивних
операцiй корпоративного бiзнесу ПАТ "АБ "РАДАБАНК", з
03.10.2016 по 11.01.2017 - Начальник управлiння комплаєнс, аналiзу
та управлiнню ризиками ПАТ "АКБ "КОНКОРД", з 12.01.2017 по
23.02.2017 - Член правлiння, начальник управлiння комплаєнс,
аналiзу та управлiнню ризиками ПАТ "АКБ "КОНКОРД", з
24.02.2017 по теперiшнiй час - Член Правлiння, начальник
управлiння ризик-менеджменту АТ "АКБ "КОНКОРД"

8. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось. Полтавець О.Ю. призначена на посаду рiшенням

Наглядової ради (протокол вiд 12.01.2017); наказ № 7/к вiд
12.01.2017 на безстроковий строк. Повноваження та обов'язки члена
Правлiння визначенi статутом банку та "Положенням про
правлiння". Повноваження та обов'язки начальника управлiння
ризик-менеджменту визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагороду
отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
В iнших юридичних особах не працює.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

заступник Голови Правлiння
Безугла Олена Володимирiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1970
вища економiчна
26

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

з 13.04.2007 по 21.06.2014 - Член Правлiння Банку ЗАТ КБ
"КРЕДИТ-ДНIПРО", Україна,з 22.09.2014 по 05.10.2015 – Директор
Операцiйного центру ЗАТ КБ "КРЕДИТ-ДНIПРО", Україна, з
07.10.2015 по 31.07.2017 – Директор комерцiйний ТОВ "СВКПлюс"( з 27.03.2017 перейменовано в ТОВ "Менделєєв Лаб"), з
18.09.2017 по 02.10.2017- Радник Голови Правлiння ПАТ "АКБ
"КОНКОРД", Україна, з 03.10.2017 по теперешнiй час –Заступник
Голови правлiння, член правлiння АТ "АКБ "КОНКОРД".

8. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось. Безугла О.В. призначена на посаду заступника Голови
Правлiння рiшенням наглядової ради (протокол вiд 02.10.2017);
наказ № 218/к вiд 03.10.2017 на безстроковий строк. Повноваження
та обов’язки заступника Голови Правлiння визначенi статутом
банку, "Положенням про правлiння" та посадовою iнструкцiю.
Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного
розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не
надано. В iнших юридичних особах не працює.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

член Наглядової ради, незалежний член (незалежний директор)
Адамський Павло Самуїлович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1979

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

З 01.10.2001 по 17.02.2008 директор ТОВ "ГЕЛIОС", з 18.02.2008 по
теперiшнiй час диретор ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА -IНВЕСТ", з
12.04.2018 обрано членом наглядової ради ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
(з 26.07.2018 ПАТ "АКБ "КОНКОРД" перейменовано на АТ "АКБ
"КОНКОРД").

8. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб
протягом звiтного перiоду: Протягом звiтного перiоду змiн у складi
Наглядової ради банку вiдносно даної посадової особи не
вiдбувалось. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв банку
(протокол №33 вiд 12.04.2018) Адамського Павла Самуїловича
обрано членом Наглядової ради строком на 3 роки. Повноваження
та обов'язки особи визначенi статутом банку та "Положенням про
наглядовуї раду". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Винагороду в банку не отримує. Згоду на розкриття
паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа є
незалежним членом (незалежним директором).

1. Посада

заступник Голови Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Кияниця Олег Анатолiйович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1986

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

10

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

з 10.09.2012 по 01.12.2014 - начальник вiддiлу iнформацiйної
безпеки Управлiння безпеки ВАТ "АКТАБАНК"; з 02.12.2014 по
20.03.2015 - заступник начальника вiддiлу iнформацiйної безпеки
ПАТ "БАНК ВОСТОК"; з 30.03.2015 по 31.08.2015 - начальник
вiддiлу системи управлiння iнформацiйною безпекою Департаменту
з правової, iнформацiйної безпеки та адмiнiстративних питань ПАТ
"АКБ "КОНКОРД", з 01.09.2015 по 08.03.2017 - начальник вiддiлу
iнформацiйної безпеки ПАТ "АКБ "КОНКОРД", з 09.03.2017 по
26.02.2018 - начальник управлiння безпеки ПАТ "АКБ "КОНКОРД",
з 27.02.2018 по теперiшнiй час - заступник Голови Правлiння АТ
"АКБ "КОНКОРД"

8. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб
протягом звiтного перiоду: протягом звiтного перiоду вiдносно
даної посадової особи змiн не вiдбувалось.Кияниця О.А.
призначений на посаду заступника Голови Правлiння рiшенням
Наглядової ради (протокол вiд 27.02.2018); наказ № 32/к вiд
27.02.2018 на безстроковий строк. Повноваження та обов’язки
заступника Голови Правлiння визначенi статутом банку,
"Положенням про правлiння" та посадовою iнструкцiю. Винагороду
отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

В iнших юридичних особах не працює.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (усього)

X

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

4069

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

4069

X

X

Види зобов'язань

у тому числі:

Опис:

Iншi зобов’язання, в т.ч.:
кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на
прибуток 675
кредиторська заборгованiсть заборгованiсть за розрахунками з працiвниками
банку 2 115
доходи майбутнiх перiодiв 1 279

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

127/1/2016

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000082127

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000

200000

200000000

100

29.12.2016

Опис

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення акцiй використанi для пiдвищення поточної платоспроможностi i лiквiдностi банку, для ведення
банкiвської дiяльностi та подальшого змiцнення фiнансового стану банку. Залученi вiд розмiщення акцiй грошовi кошти не використовувалися
для покриття збиткiв банку. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на
фондових бiржах не було. Торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Цiннi папери емiтента не
перебувають в обiгу за межами України

ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення особи
на посаду корпоративного
секретаря

Прізвище, ім’я по батькові
особи, призначеної на посаду
корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та
адреса електронної пошти
корпоративного секретаря

1

2

3

4

01.07.2011

08.06.2018

Нiкiтiна Марина Олександрiвна

0562-31-13-14, info@concord.ua

Опис

Нiкiтiна М.О. призначена на посаду корпроративного секретаря з 08.06.2018 р. рiшенням
Наглядової ради Банку (протокол вiд 08.06.2018 р.). Нiкiтiна М.О. має: вищу економiчну
освiту; досвiд роботи на керiвних посадах пiдроздiлiв банкiв, у т.ч. що здiйснюють професiйну
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв; достатнi знання в сферi корпоративного / банкiвського
права та законодавства, що регулює ринок цiнних паперiв. Не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. Попереднє мiсце роботи – начальник вiддiлу операцiй з
цiнними паперами казначейства ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ".

XІІ. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано іншій особі

Кількість
голосуючих
Кількість Загальна
Загальна
Міжнародний
акцій, права
акцій у номінальна кількість
ідентифікаційний
голосу за
випуску
вартість голосуючих
номер
якими
(шт.)
(грн)
акцій (шт.)
обмежено
(шт.)

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими за
результатами
обмеження
таких прав
передано
іншій особі
(шт.)

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2

3

4

5

6

7

8

29.12.2016

127/1/2016

UA4000082127

200000

200000000

200000

0

0

Опис:
Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено – немає (0 шт.), кiлькiсть голосуючих акцiй, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi – немає (0 шт.).

XV. Проміжний звіт керівництва
Впродовж звiтного перiоду Банк здiйснював свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до: банкiвської
лiцензiї на право здiйснювати банкiвськi операцiї N 230 вiд 07.11.2011 року, генеральної лiценцiї
на здiйснення валютних операцiй № 230-3 вiд 26.01.2015 року та додаткiв до генеральної лiцензiї.
На протязi звiтного перiоду Банк продовжував вести професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних
паперiв, а саме: брокерська дiяльнiсть серiя АД №034476, дилерська дiяльнiсть серiя АД №034477,
термiн дiї лiцензiй з 18 липня 2012 року необмежений, депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи №1484 термiн дiї лiцензiї з 18 вересня 2015 року необмежений.
26 липня 2018 року у зв’язку зi змiною типу банку як акцiонерного товариства, ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (скорочене
найменування ПАТ "АКБ "КОНКОРД") перейменовано на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (скорочене найменування АТ "АКБ
"КОНКОРД"), внесено змiни до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб –
пiдприємцiв та громадських формувань про банк в частинi змiни найменування банку, а також
зареєстровано статут банку у новiй редакцiї у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Банк продовжує емiсiю i обслуговування банкiвських платiжних карток мiжнародних платiжних
систем Visa International та MasterCard International.
Станом на 30 вересня 2018 року Банк мав 10 вiдокремлених пiдроздiлiв та представлений у
Днiпропетровськiй, Запорiзькiй, Львiвськiй, Одеськiй, Харкiвськiй областях та в м. Київ.
Керiвництво Банку з огляду на зовнiшнi та внутрiшнi чинники впливу на економiку країни,
дотримується проведення обережної полiтики щодо залучення та розмiщення ресурсiв. Основною
валютою дiяльностi обрано нацiональну валюту. Кредити в iноземнiй валютi надаються з
поглибленим аналiзом позичальника, волатильнiсть гривнi вiдносно iноземних валют може
суттєво вплинути на спроможнiсть позичальникiв обслуговувати кредити, i керiвництво Банку
веде дуже виважену полiтику щодо операцiй з iноземною валютою для уникнення ризикiв втрат.
Ця звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництвом можливого впливу економiчних умов
здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансове становище Банку. Майбутнi умови
можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.
Основнi ризики та невизначеностi для дiяльностi АТ "АКБ "КОНКОРД" є характерними для усiх
банкiвських установ України та є стандартними ризиками банкiвської дiяльностi. Банк здiйснює
управлiння ризиками в ходi постiйного процесу визначення, оцiнки та спостереження, а також
шляхом встановлення лiмiтiв ризику та iнших заходiв внутрiшнього контролю. Процес управлiння
ризиками має вирiшальне значення для пiдтримання стабiльної рентабельностi Банку, i кожен
окремий спiвробiтник Банку несе вiдповiдальнiсть за ризики, пов’язанi з його або її обов’язками. У
своїй дiяльностi Банк видiляє такi категорiї фiнансових ризикiв: кредитний, лiквiдностi, ринковий,
який включає в себе валютний, процентний та фондовий ризики.
Управлiння фiнансовими ризиками складається з наступних основних етапiв: iдентифiкацiя
(виявлення ризику), його оцiнки, контролю та монiторингу, що регламентуються внутрiшнiми
положеннями та визначають дiї пiдроздiлiв, якi займаються означеними етапами.
Банк використовує оцiнки та припущення щодо наступного перiоду, якi впливають на суми, що
визнаються у фiнансовiй звiтностi, i впливають на балансову вартiсть активiв i зобов’язань.
Розрахунки та судження постiйно переглядаються i базуються на попередньому досвiдi
керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi
вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин.
Управлiння кредитним ризиком здiйснюється шляхом визначення кредитної полiтики,
диверсифiкацiї кредитного портфеля, контролю за концентрацiями в розрiзi бiзнесу, груп
пов’язаних контрагентiв, видiв економiчної дiяльностi, шляхом створення резервiв, кредитного
аналiзу та монiторингу, застосування систем лiмiтiв.
Пiд час здiйснення оцiнки якостi кредитних операцiй Банк дотримується принципу переваги
сутностi здiйснюваних активних операцiй над їх формою, який, зокрема, передбачає, що Банк
забезпечує повну та адекватну оцiнку кредитного ризику пiд час здiйснення розрахунку розмiру
кредитного ризику за активом як на iндивiдуальнiй, так i на груповiй основi з врахуванням

власного досвiду шляхом застосування судження управлiнського персоналу в частинi визначення
суттєвостi впливу тих чи iнших факторiв на якiсть активу.
Станом на кiнець звiтного перiоду резерв пiд кредитнi операцiї сформовано у повному обсязi.
Суттєвого впливу на регулятивний капiтал кредитний ризик не має. Протягом звiтного перiоду
Банк не допускав порушення обов’язкових економiчних нормативiв НБУ. Вимоги до розмiру та
достатностi регулятивного капiталу виконуються в повному обсязi.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Керiвництво Банку пiдтверджує офiцiйну позицiю про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна
фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки
Банку. Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї
вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий
ринок».

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 30.09.2018 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти

5

121206

41339

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України

0

0

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток

0

0

АКТИВИ

Кошти в інших банках

6

67241

90385

Кредити та заборгованість клієнтів

7

555708

307582

0

0

5007

145149

0

0

798

3442

0

0

626

478

0

0

Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення

8

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість

9

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
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Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи

10

42477

42638

Інші фінансові активи

11

8896

16440

Інші активи

11

13103

11328

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття

12

1059

3359

0

0

816121

662140

0

0

588656

442507

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

0

0

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

Інші залучені кошти

0

0

571

77

0

0

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів:
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів

13

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов’язаннями

14

3579

1590

Інші фінансові зобов’язання

15

2720

1689

Інші зобов'язання

15

4069

2706

Субординований борг

0

0

Зобов'язання групи вибуття

0

0

0

0

599595

448569

200000

200000

Емісійні різниці

0

0

Незареєстрований статутний капітал

0

0

Інший додатковий капітал

0

0

13571

12019

0

0

2955

1552

Власний капітал – усього за додатковими статтями

0

0

Неконтрольована частка

0

0

Усього власного капіталу

216526

213571

Усього зобов'язань та власного капіталу

816121

662140

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань:
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

16

Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників

*
Затверджено до випуску та підписано
29.10.2018

року

Голова правління

Мiняйло Валентин Францевич
(підпис, ініціали, прізвище)

Колосенко К.А. (0562) 31-04-31
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер Хоторничан Людмила Якiвна
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

17

79982

53388

Процентні витрати

17

-22660

-13965

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

17

57322

39423

-4304

590

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
після створення резерву під знецінення кредитів та
заборгованості клієнтів, коштів в інших банках
Комісійні доходи

18

41598

19796

Комісійні витрати

18

-6654

-2467

23, 24, 25, 26

1841

-498

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

0

0

Результат від операцій з іноземною валютою

4552

3905

Результат від переоцінки іноземної валюти

-2093

-136

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою
або нижчою, ніж ринкова

2162

0

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

-270

-81

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

14

-2105

1602

Інші операційні доходи

19

1392

948

20, 21, 22

-88550

-62917

Адміністративні та інші операційні витрати

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

0

0

0

0

0

0

4891

165

-1256

190

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

0

0

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

0

0

3635

355

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток
чи збиток

0

0

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у
прибуток чи збиток після оподаткування

0

0

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
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Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи
збиток

0

0

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
прибуток чи збиток після оподаткування

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

0

0

Усього сукупного доходу за рік

0

0

3635

355

0

0

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

18.18

1.96

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію за рік

18.18

1.96

Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
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неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:

*
Затверджено до випуску та
підписано
29.10.2018

року

Голова правління

Мiняйло Валентин
Францевич
(підпис, ініціали, прізвище)

Колосенко К.А.(0562)31-04-31
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Хоторнiчан Людмила Якiвна
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2018 року
Належить власникам материнської компанії
Найменування
статті

1
Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та вплив
переходу на нові
та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення
Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього сукупного
доходу:

Примітки статутний

капітал

2

емісійні
Усього
Неконтрольована
різниці та незареєстрований резервні
власного
резерви нерозподілений додаткові
частка
інший
статутний
та інші
усього
капіталу
переоцінки
прибуток
статті
додатковий
капітал
фонди
капітал

3

4

5

6

7

8

Х

9

10

11

155000

0

0

9861

0

2158

0

167019

0

167019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155000

0

0

9861

0

2158

0

167019

0

167019

прибуток/(збиток)
за рік

0

0

0

0

0

1552

0

1552

0

1552

інший сукупний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

0

0

0

2158

0

-2158

0

0

0

0

Незареєстрований
статутний капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонерами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45000

0

0

0

0

0

0

45000

0

45000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на

200000

0

0

12019

0

1552

0

213571

0

213571

Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід

16

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік

0

0

0

0

0

3635

0

3635

0

3635

інший сукупний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

0

0

0

1552

0

-1552

0

0

0

0

Незареєстрований
статутний капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонерами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Емісія акцій:

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

анулювання

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200000

0

0

13571

0

2955

216526

0

216526

Додаткові статті –
опис статей та
вміст показників
Додаткові статті –
усього за
додатковими
статтями
Залишок на
кінець звітного
періоду

*
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29.10.2018
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Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Банк звiтує про рух грошових коштiв за непрямим методом
Затверджено до випуску та
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29.10.2018
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Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

4891

165

6372

5772

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

5160

-509

Амортизація дисконту/(премії)

-1329

1022

Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

0

0

845

-11

(Нараховані доходи)

-2301

-2303

Нараховані витрати

529

-922

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

-4280

79

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях

9887

3293

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у
Національному банку України

0

-5973

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів

0

0

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах

140000

10000

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках

23170

-52576

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості
клієнтів

-247795

-121244

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів

7636

4276

Чисте зменшення (збільшення) інших активів

524

-1508

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація

Результат операцій з іноземною валютою

9, 10

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

146068

136179

0

-18181

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

1989

-1602

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

143

-5

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

-33

191

81589

-47150

-910

0

80679

-47150

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

0

0

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

3468

0

Придбання основних засобів

-3738

-4058

Надходження від реалізації основних засобів

2218

594

Придбання нематеріальних активів

-2459

-852

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

-511

-4316

Емісія простих акцій

0

45000

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

0

0

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

0

0

Дивіденди, що виплачені

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності

0

45000

Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти

-301

-68

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

79867

-6534

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

5

41339

31132

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

5

121206

24598

*
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Примітки
до проміжного скороченого звіту
за 3 квартал 2018 року
№
з/п

Текст примітки

1

Iнформацiя про банк АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД» (АТ «АКБ «КОНКОРД») був заснований 03 серпня 2006 року та зареєстрований
Нацiональним банком України 07 серпня 2006 року. Мiсцезнаходження АТ «АКБ «КОНКОРД»: Україна,
м. Днiпро, площа Троїцька, буд. 2., органiзацiйно-правова форма - акцiонерне товариство приватного типу.
Головним напрямком дiяльностi АТ «АКБ «КОНКОРД» (далi - Банк) є здiйснення банкiвських операцiй i
надання послуг на пiдставi лiцензiй, наданих Банку Нацiональним банком України фiзичним та юридичним
особам. На протязi 9 мiсяцiв 2018 роцi Банк здiйснював свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до: банкiвської
лiцензiї на право здiйснювати банкiвськi операцiї N 230 вiд 07.11.2011 року, генеральної лiценцiї на
здiйснення валютних операцiй № 230-3 вiд 26.01.2015 року та додаткiв до генеральної лiцензiї. Головною
стратегiчною метою Банку є пiдвищення його конкурентоспроможностi шляхом збереження його
унiверсальностi, розвитку традицiйних та iнновацiйних послуг та оптимiзацiї каналiв їх доставки клiєнтам,
присутностi на основних сегментах фiнансового ринку, впровадження нових банкiвських технологiй. В
основу стратегiї розвитку Банку покладено такi принципи, як конкурентоспроможнiсть, унiверсальнiсть,
надiйнiсть, професiоналiзм, оперативнiсть у прийняттi рiшень. Банк продовжує емiсiю i обслуговування
банкiвських платiжних карток мiжнародних платiжних систем Visa International та MasterCard International.
Станом на 30 вересня 2018 року Банк мав 10 вiдокремлених пiдроздiлiв та представлений у
Днiпропетровськiй, Запорiзькiй, Львiвськiй, Одеськiй, Харкiвськiй областях та в м. Київ. На звiтну дату
Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (свiдоцтво учасника фонду № 184, дата
реєстрацiї 18.01.2007, реєстрацiйний № 193). Основними бенефiцiарними власниками Банку є панi О.В.
Сосєдка та панi Ю.В. Сосєдка.
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Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть Протягом 9-ти мiсяцiв 2018 року
Нацiональний банк України продовжував проводити бiльш жорстку монетарну полiтику, тричi
пiдвищивши облiкову ставку. На пiдвищення облiкової ставки вiдреагували зростанням процентнi ставки
за операцiями банкiв в нацiональнiй валютi. Водночас ефект перенесення на ставки за депозитами був
помiрнiшим в порiвняннi iз ставками за кредитами. Збереження сприятливої зовнiшньої кон’юнктури та
вичерпання дiї окремих тимчасових чинникiв (зокрема, значного зростання бюджетних видаткiв наприкiнцi
року) призвело до розвороту девальвацiйної тенденцiї на валютному ринку iз кiнця сiчня 2018 року та
помiтне змiцнення гривнi до долару США. Однак протягом серпня вiдбулася незначна девальвацiя гривнi.
Впродовж вересня ситуацiя на валютному ринку стабiлiзувалася. Нацiональний банк України зберiгав свою
присутнiсть на мiжбанкiвському валютному ринку України з метою зменшення волатильностi обмiнного
курсу, яка втiм була iстотно меншою, нiж у серпнi. Банки мають стiйке внутрiшнє фондування – гривневi
кошти зростають темпами, вищими, нiж 15% на рiк, кошти клiєнтiв становлять майже 80% загальних
зобов’язань сектору. Темпи приросту портфелю кредитiв фiзичним особам зберiгаються на рiвнi 40%
протягом I пiврiччя 2018 року, засвiдчуючи, що споживчi кредити залишаються драйвером кредитної
активностi банкiв. Збiльшення процентних ставок за гривневими депозитами сприяло пiдвищенню їх
привабливостi передусiм для населення, номiнальнi доходи якого продовжували зростати високими
темпами. Це забезпечило подальший приплив гривневих депозитiв у банкiвську систему та прирiст
грошової маси - вiдповiдно до 14,2% та 10,3% у рiчному вимiрi в липнi 2018 року. Водночас посилення
конкуренцiї мiж банками за корпоративних клiєнтiв призвело до пiдвищення дохiдностi депозитiв
нефiнансових корпорацiй, перевищивши дохiднiсть депозитiв домогосподарств. Зросла i вартiсть кредитiв
нефiнансових корпорацiй. Середньозважена вартiсть кредитiв населенню у вереснi 2018 року залишилась
на рiвнi попереднього мiсяця. В цiлому банки успiшно перейшли на МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти»
(далi – МСФЗ 9). Бiльшiсть банкiв впровадили новi пiдходи до оцiнювання фiнансових iнструментiв та
формування резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки. Перше застосування МСФЗ 9 вплинуло на власний
капiтал, але не зменшило регулятивний капiтал та його достатнiсть, бо кредитний ризик зазвичай
перевищував або був таким самим, як i сума резервiв за МСФЗ 9. Вiд початку 2018 року Нацiональний банк
України продовжує удосконалювати нормативну базу, вимоги до капiталу та лiквiдностi, системи
управлiння ризиками в банках. Банки розпочали тестовий розрахунок нового нормативу лiквiдностi LCR,

який до грудня 2018 року стане обов’язковим до виконання. Будуть пiдготовленi новi правила розрахунку
регулятивного капiталу, зокрема прийнятностi його складових. Також Нацiональний банк України, в
цiлому, завершив першу щорiчну оцiнку стiйкостi фiнансових установ, що складається з аналiзу якостi
активiв (для всiх банкiв) та стрес-тестування (вибiрково). Ключовими викликами для банкiвського сектору
лишається висока частка непрацюючих активiв, переважно у державних банках. Банкам слiд значно
активнiше працювати з такими кредитами та визначитися з планами скорочення їхнього обсягу протягом
року. Керiвництво Банку з огляду на зовнiшнi та внутрiшнi чинники впливу на економiку країни,
дотримується проведення обережної полiтики щодо залучення та розмiщення ресурсiв. Основною валютою
дiяльностi обрано нацiональну валюту. Кредити в iноземнiй валютi надаються з поглибленим аналiзом
позичальника, волатильнiсть гривнi вiдносно iноземних валют може суттєво вплинути на спроможнiсть
позичальникiв обслуговувати кредити, i керiвництво Банку веде дуже виважену полiтику щодо операцiй з
iноземною валютою для уникнення ризикiв втрат. Ця звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництвом
можливого впливу економiчних умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансове становище
Банку. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.
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Основи подання скороченої промiжної фiнансової звiтностi Справжня скорочена промiжна фiнансова
звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 34 «Промiжна
фiнансова звiтнiсть» за перiод який починається 01 сiчня 2018 року та закiнчується 30 вересня 2018 року.
Ця скорочена промiжна фiнансова звiтнiсть повинна використовуватися разом iз рiчною фiнансовою
звiтнiстю Банку станом на 31 грудня 2017 року. Функцiональною валютою та валютою подання звiтностi є
гривня, всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв де зазначено iнше.
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Основнi принципи облiкової полiтики З 01 сiчня 2018 року обов’язковим до застосування є Мiжнародний
стандарт фiнансової звiтностi 9 «Фiнансовi iнструменти». Вiдповiдно МСФЗ 9 фiнансовi активи
вiдносяться до трьох категорiй оцiнки: • фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за амортизованою
вартiстю; • фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на iнший сукупний дохiд; • фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою
вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибуткiв чи збиткiв. Класифiкацiя боргових iнструментiв
залежить вiд бiзнес – моделi, що використовується для управлiння фiнансовими активами, i результатiв
аналiзу того факту, чи договiрнi грошовi потоки є виключно виплатами основної суми боргу та вiдсоткiв.
Якщо борговий iнструмент утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за
амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми боргу та
вiдсоткiв. Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної суми боргу та
вiдсоткiв i утримуються в портфелi, коли одночасно отримуються потоки грошових коштiв активiв i
продаються активи, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на
iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що мiстять грошовi потоки, якi не є виключно виплатами
основної суми боргу та вiдсоткiв, оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у
складi прибуткiв чи збиткiв (наприклад похiднi фiнансовi iнструменти). МСФЗ 9 скасував iснуючу згiдно з
Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» (далi –
«МСБО 39») класифiкацiю фiнансових активiв у категорiї утримуваних до погашення, кредитiв i
дебiторської заборгованостi та наявних для продажу. Згiдно МСФЗ 9 для визнання збиткiв вiд знецiнення
використовується модель очiкуваних кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить трьохетапний пiдхiд, в
межах якого аналiзується змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання – це
зобов’язання негайно облiковувати збиток у сумi очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв при
початковому визнаннi фiнансових активiв, якi не мають кредитного знецiнення. Вiдповiдно до МСФЗ 9
кредитнi збитки визнаються ранiше, нiж згiдно з МСБО 39.
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Грошовi кошти та їх еквiваленти Таблиця 1. Грошовi кошти та їх еквiваленти (тис. грн.) Рядок Назва статтi
9 мiсяцiв 2018р. 2017р. 1 Готiвковi кошти 87 155 36 287 2 Кошти в Нацiональному банку України (крiм
обов’язкових резервiв) 34 051 5 052 3 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 121 206 41 339 Таблиця 2.
Грошовi кошти та їх еквiваленти для звiту про рух грошових коштiв на звiтну дату 30 вересня 2017 року
(тис. грн.) Ря-док Назва статтi 9 мiсяцiв 2017р. 2016р. 1 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 39 410
39 971 2 Обов’язковi резерви в Нацiональному банку України (14 812) (8 839) 3 Усього грошових коштiв та
їх еквiвалентiв для звiту про рух грошових коштiв 24 598 31 132 Банки України резервують i зберiгають
кошти обов’язкових резервiв на кореспондентському рахунку Банку в Нацiональному банку України.
Залишок обов’язкового резерву станом на 01.10.2017 року складав 14 812 тис. грн. Оскiльки вiдповiднi
лiквiднi активи не можуть використовуватись для фiнансування повсякденної дiяльностi Банку, для цiлей
складання звiту про рух грошових коштiв зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв були виключенi
кошти обов’язкового резерву. Змiни, внесенi в листопадi 2017 року в порядок формування та зберiгання

обов’язкових резервiв Рiшенням Правлiння Нацiонального банку України, вплинули на визначення активiв
як високолiквiдних i як наслiдок зi звiту про рух грошових коштiв станом на 01.10.2018 року кошти
обов’язкових резервiв не виключаються.
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Кредити та заборгованiсть банкiв Таблиця 1. Кредити та заборгованiсть банкiв (тис. грн.) Рядок Назва
статтi 9 мiсяцiв 2018р. 2017р. 1 Кореспондентськi рахунки 67 379 90 548 2 Кредити, наданi iншим банкам
(короткостроковi) 246 246 3 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (384) (409) 4 Усього коштiв у
банках за мiнусом резервiв 67 241 90 385
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Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (тис. грн.) Рядок Назва
статтi 9 мiсяцiв 2018р. 2017р. 1 Кредити, наданi юридичним особам 533 523 317 711 2 Кредити, наданi
фiзичним особам - пiдприємцям 2 211 1 788 3 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 52 604
15 527 4 Резерв пiд знецiнення кредитiв (32 630) (27 444) 5 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 555 708 307
582 Таблиця 2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 9 мiсяцiв 2018 року (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам - пiдприємцям
Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 Залишок за станом на кiнець 2017 року 15
803 383 11 258 27 444 2 Змiни вiд застосування МСФЗ 9 (визнанi в складi нерозподiленого прибутку) 58 739 797 3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву - - (452) (452) 4 Збiльшення/
(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом 9 мiсяцiв 2018 року 104 (183) 4 920 4 841 5 Залишок за
станом на кiнець 9 мiсяцiв 2018 року 15 965 200 16 465 32 630 Таблиця 3. Аналiз змiни резервiв пiд
заборгованiсть за кредитами за 2017 рiк (тис. грн.) Ря-док Рух резервiв Кредити, наданi юридичним особам
Кредити, наданi фiзичним особам - пiдприємцям Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби
Усього 1 Залишок за станом на початок перiоду 20 303 - 4 472 24 775 2 Збiльшення/ (зменшення) резерву
пiд знецiнення протягом перiоду (4 500) 383 6 786 2 669 3 Залишок за станом на кiнець перiоду 15 803 383
11 258 27 444 Таблиця 4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi (тис. грн.) Рядок Вид
економiчної дiяльностi 9 мiсяцiв 2018 року 2017 рiк сума % сума % 1 Виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води 101 726 17,29 87 919 26,24 2 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг
та надання послуг 213 119 36,22 102 419 30,57 3 Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та
предметiв особистого вжитку 81 750 13,90 97 311 29,05 4 Сiльське господарство, мисливство, лiсове
господарство 131 0,02 131 0,04 5 Фiнансовi послуги 100 507 17,08 28 117 8,39 6 Фiзичнi особи 52 604 8,94
15 527 4,63 7 Iншi 38 501 6,55 3 602 1,08 8 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 588 338
100 335 026 100 Таблиця 5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 9 мiсяцiв 2018 року
(тис. грн.) Ря-док Назва статтi Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам пiдприємцям Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 Нерухоме майно, що належить
до житлового фонду - - 4 686 4 686 2 Iнше нерухоме майно 86 924 - 2 813 89 737 3 Iнше (iншi забезпеченi та
незабезпеченi кредити) 446 599 2 211 45 105 493 915 4 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без
резервiв 533 523 2 211 52 604 588 338 Таблиця 6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за
2017 рiк (тис. грн.) Ря-док Назва статтi Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним
особам - пiдприємцям Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 Iнше нерухоме майно
70 005 - - 70 005 2 Iнше (iншi забезпеченi та незабезпеченi кредити) 247 706 1 788 15 527 265 021 3 Усього
кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 317 711 1 788 15 527 335 026 Таблиця 7. Аналiз кредитної
якостi кредитiв за 9 мiсяцiв 2018 року (тис. грн.) Ря-док Назва статтi Кредити, наданi юридич-ним особам
Кредити, наданi фiзичним особам – пiдприєм-цям Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби
Усього 1 Непростроченi та не знецiненi 529 677 2 211 51 337 583 225 1.1 *великi позичальники 100 507 - 100 507 1.2 кредити малим компанiям 429 170 - - 429 170 1.3 iншi кредити фiзичним особам - 2 211 51 337
53 548 2 Простроченi, але незнецiненi - - 1 267 1 267 2.1 iз затримкою платежу вiд 1 до 7 днiв - - 164 164 2.2
iз затримкою платежу вiд 8 до 30 днiв - - 69 69 2.3 iз затримкою платежу вiд 31 до 60 днiв - - 286 286 2.4 iз
затримкою платежу вiд 61 до 90 днiв - - 46 46 2.5 iз затримкою платежу вiд 91 до 180 днiв - - 202 202 2.6 iз
затримкою платежу вiд 181 до 360 днiв - - 367 367 2.7 iз затримкою платежу понад 360 днiв - - 133 133 3
Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 3 846 - - 3 846 3.1 iз затримкою платежу понад 360
днiв 3 846 - - 3 846 4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 533 523 2 211 52 604 588 338 5 Резерв
пiд знецiнення за кредитами (15 965) (200) (16 465) (32 630) 6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 517 558
2 011 36 139 555 708 * З метою гарантування платежу та виконання платiжних зобов’язань мiж АТ «АКБ
«КОНКОРД» та MasterCard International Incorporated i VISA International укладенi Договори забезпечення.
Таблиця 8. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2017 рiк (тис. грн.) Ря-док Назва статтi Кредити, наданi
юридич-ним особам Кредити, наданi фiзичним особам – пiдприєм-цям Кредити, наданi фiзичним особам на
поточнi потреби Усього 1 Непростроченi та не знецiненi 313 934 1 788 13 024 328 746 1.1 *великi
позичальники 28 117 - - 28 117 1.2 кредити малим компанiям 285 817 - - 285 817 1.3 iншi кредити фiзичним
особам - 1 788 13 024 14 812 2 Простроченi, але незнецiненi - - 2 503 2 503 2.1 iз затримкою платежу вiд 31

до 60 днiв - - 10 10 2.2 iз затримкою платежу вiд 61 до 90 днiв - - 321 321 2.3 iз затримкою платежу вiд 91 до
180 днiв - - 361 361 2.4 iз затримкою платежу вiд 181 до 360 днiв - - 61 61 2.5 iз затримкою платежу понад
360 днiв - - 1 750 1 750 3 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 3 777 - - 3 777 3.1 iз
затримкою платежу понад 360 днiв 3 777 - - 3 777 4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 317 711
1 788 15 527 335 026 5 Резерв пiд знецiнення за кредитами (15 803) (383) (11 258) (27 444) 6 Усього кредитiв
за мiнусом резервiв 301 908 1 405 4 269 307 582 * З метою гарантування платежу та виконання платiжних
зобов’язань мiж АТ «АКБ «КОНКОРД» та MasterCard International Incorporated укладено Договiр
забезпечення. Таблиця 9. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту станом за 9 мiсяцiв 2018 року (тис. грн.)
Рядок Назва статтi Балансова вартiсть кредитiв Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого
забезпечення Вплив застави 1 Кредити, що наданi юридичним особам 533 523 440 610 92 913 2 Кредити,
наданi фiзичним особам - пiдприємцям 2 211 1 857 354 3 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi
потреби 52 604 22 301 30 303 4 Усього кредитiв 588 338 464 768 123 570 Таблиця 10. Вплив вартостi
застави на якiсть кредиту станом за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Назва статтi Балансова вартiсть кредитiв
Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення Вплив застави 1 Кредити, що наданi
юридичним особам 317 711 262 059 55 652 2 Кредити, наданi фiзичним особам - пiдприємцям 1 788 - 1 788
3 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 15 527 558 14 969 4 Усього кредитiв 335 026 262
617 72 409
8

Iнвестицiї в цiннi папери Таблиця 1. Iнвестицiї в цiннi папери (тис. грн.) Ря-док Назва статтi 9 мiсяцiв
2018р. 2017р. 1 Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України: 5 007 145 149 1.1 депозитнi
сертифiкати 5 007 145 149 2 Усього iнвестицiй в цiннi папери 5 007 145 149
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Iнвестицiйна нерухомiсть Таблиця 1. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнена за методом собiвартостi за 9
мiсяцiв 2018 року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Будiвлi Усього 1 Залишок на початок перiоду 3 442 3 442
1.1 Первiсна вартiсть 4 138 4 138 1.2 Знос (696) (696) 2 Амортизацiя (14) (14) 3 Iншi змiни (2 630) (2 630) 3
Залишок станом на кiнець перiоду 798 798 3.1 Первiсна вартiсть 798 798 3.2 Знос - - Протягом 9 мiсяцiв
2018 року Банком було здiйснено операцiю по вiдчуженню майна, що облiковувалось як iнвестицiйна
нерухомiсть. До укладання договору купiвлi-продажу даний об’єкт необоротних активiв був
перекласифiкований як такий, що утримується для продажу, iз списанням суми накопиченого зносу.
Рiзниця мiж цiною реалiзацiї та балансовою вартiстю склала позитивний результат у сумi 837 тис. гривень.
Станом на кiнець звiтного кварталу у групi «Iнвестицiйна нерухомiсть» залишись об’єкти (будiвлi та
земельнi дiлянки), якi при прийнятi були класифiкованi як iнвестицiйна нерухомiсть, але щодо яких Банк
остаточно не визначився чи будуть утримуватись цi об’єкти з метою надання в оренду або на продаж. З
метою такого визначення Банком розроблено та затверджено правлiнням План заходiв щодо подальшої
мети утримання зазначених активiв. Пiсля його реалiзацiї Банком остаточно буде визначено мету
утримання та обрано метод оцiнки iнвестицiйної нерухомостi пiсля первiсного визнання. Таблиця 2.
Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнена за методом собiвартостi за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Назва статтi Будiвлi
Усього 1 Залишок на початок перiоду 2 811 2 811 1.1 Первiсна вартiсть 3 340 3 340 1.2 Знос (529) (529) 2
Амортизацiя (167) (167) 3 Iншi змiни 798 798 4 Залишок станом на кiнець перiоду 3 442 3 442 4.1 Первiсна
вартiсть 4 138 4 138 4.2 Знос (696) (696)

Основнi засоби та нематерiальнi активи Таблиця 1. Основнi засоби та нематерiальнi активи (тис. грн.) Рядок Назва статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi
вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Усього 1 Балансова вартiсть на
початок 2017 року 22 725 8 809 1 171 962 3 675 210 4 482 42 034 1.1 первiсна (переоцiнена) вартiсть 25 250
10 648 1 841 1 319 6 051 210 6 105 51 424 1.2 знос на початок 2017 року (2 525) (1 839) (670) (357) (2 376) (1 623) (9 390) 2 Надходження - 3 836 897 164 221 2 948 907 8 973 3 Капiтальнi iнвестицiї на добудову
основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв - - - - - (434) 434 - 4 Вибуття - (6) (571) (18) - (13) (608) 5 Амортизацiйнi вiдрахування (1 263) (2 881) (263) (125) (2 453) - (776) (7 761) 6 Балансова
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вартiсть на кiнець 2017 року 21 462 9 758 1 234 983 1 443 2 724 5 034 42 638 6.1 первiсна (переоцiнена)
вартiсть 25 250 14 475 1 837 1 461 6 265 2 724 7 414 59 426 Примiтка 10. Основнi засоби та нематерiальнi
активи (продовження) Таблиця 1. Основнi засоби та нематерiальнi активи (продовження) (тис. грн.) Ря-док
Назва статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi
вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Усього 6.2 знос на кiнець 2017
року (3 788) (4 717) (603) (478) (4 822) - (2 380) (16 788) 7 Надходження - 3 427 - 93 218 1 899 560 6 197 8
Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв - - - - 209 (3
793) 3 584 - 9 Амортизацiйнi вiдрахування (947) (2 602) (276) (88) (1 720) - (725) (6 358) 10 Балансова

вартiсть на кiнець 9 мiсяцiв 2018 року 20 515 10 583 958 988 150 830 8 453 42 477 10.1 Первiсна
(переоцiнена) вартiсть 25 250 17 902 1 837 1 554 6 692 830 11 558 65 623 10.2 Знос на кiнець 9 мiсяцiв 2018
року (4 735) (7 319) (879) (566) (6 542) - (3 105) (23 146)
Iншi фiнансовi активи та iншi активи Таблиця 1. Iншi активи (тис. грн.) Ря-док Назва статтi 9 мiсяцiв 2018р.
2017р. 1 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 1 708 6 121 2 Грошовi кошти з
обмеженим правом використання 8 849 10 453 3 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 1 020
1 912 4 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 1 902 2 368 5 Дебiторська заборгованiсть з
придбання активiв 1 058 336 6 Передоплата за послуги 3 291 2 511 7 Дорогоцiннi метали 8 687 8 429 8 Iншi
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активи 74 228 9 Резерви пiд знецiнення iнших активiв (4 590) (4 590) 10 Усього iнших активiв за мiнусом
резервiв 21 999 27 768 Станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року залишки грошових коштiв з обмеженим
правом використання складаються з: 4 328 тис. грн. - гарантiйний депозит за операцiями з платiжними
картками, розмiщений в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК»; 4 521 тис. грн.
(залишки на кореспондентських рахунках, що були вiдкритi в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»).
Необоротнi активи, утримуванi для продажу Таблиця 1. Необоротнi активи, утримуванi для продажу (тис.
грн.) Ря-док Назва статтi 9 мiсяцiв 2018р. 2017р. 1 Необоротнi активи, утримуванi для продажу 1 059 3 359
12 1.1 Основнi засоби 1 059 3 359 2 Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу 1 059 3 359
Упродовж 9 мiсяцiв 2018 року Банк провiв вiдчуження будiвлi складу, що ранiше в свою чергу перейшла у
власнiсть Банку як заставодержателя, на суму 2 300 тис. грн.
Кошти клiєнтiв Таблиця 1. Кошти клiєнтiв (тис. грн.) Ря-док Назва статтi 9 мiсяцiв 2018р. 2017р. 1
Державнi та громадськi органiзацiї 629 658 1.1 поточнi рахунки 629 658 2 Iншi юридичнi особи 189 792 244
13 339 2.1 поточнi рахунки 179 989 195 190 2.2 строковi кошти 9 803 49 149 3 Фiзичнi особи: 398 235 197 510
3.1 поточнi рахунки 134 756 50 804 3.2 строковi кошти 263 479 146 706 4 Усього коштiв клiєнтiв 588 656
442 507
Резерви за зобов'язаннями Таблиця 1. Змiни резервiв за зобов'язаннями протягом 9 мiсяцiв 2018 року (тис.
грн.) Ря-док Рух резервiв При-мiтки Кредитнi зобов’я-зання Усього 1 Залишок на початок перiоду 1 590 1
14 590 2 Вплив МСФЗ 9 (116) (116) 3 Формування та/або збiльшення резерву 2 105 2 105 4 Залишок на кiнець
перiоду 3 579 3 579 На дату балансу резерви за зобов’язаннями сформованi в сумi коштiв, необхiдних для
виконання Банком виданих клiєнтам гарантiї з урахуванням показника ризику.
Iншi фiнансовi зобов’язання та iншi зобов’язання Таблиця 1. Iншi зобов’язання (тис. грн.) Ря-док Назва
статтi 9 мiсяцiв 2018р. 2017р. 1 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 24 4 2
Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 675 380 3 Кредиторська
15 заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 2 115 1 798 4 Доходи майбутнiх перiодiв 1 279 528 5
Iншi фiнансовi зобов’язання, в т.ч.: 2 696 1 685 5.1 кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами
633 479 5.2 кредиторська заборгованiсть за операцiями з надання банкiвської гарантiї 1 982 1 070 5.3 iншi
нарахованi витрати 81 136 6 Усього iнших фiнансових зобов’язань 6 789 4 395
Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) Таблиця 1. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi
(емiсiйний дохiд) (тис. грн.) Ря- док Назва статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Усього 1
16 Залишок на початок 2017 року 155 155 000 155 000 2 Внески за акцiями (паями) нового випуску 45 45 000
45 000 3 Залишок на кiнець 2017 року 200 200 000 200 000 4 Залишок на кiнець дня 30 вересня 2018 року
200 200 000 200 000
Процентнi доходи та витрати Таблиця 1. Процентнi доходи та витрати (тис. грн.) Ря-док Назва статтi 9
мiсяцiв 2018р. 9 мiсяцiв 2017р. 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 73 951 49 667 2 Iнвестицiї в цiннi
папери 5 804 5 338 3 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 237 178 4 Процентнi доходи за знецiненими
фiнансовими активами (10) (1 795) 5 Усього процентних доходiв 79 982 53 388 6 Строковi кошти
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юридичних осiб (1 762) (276) 7 Борговi цiннi папери, що емiтованi банком - (439) 8 Строковi кошти
фiзичних осiб (14 135) (10 267) 9 Поточнi рахунки (6 261) (2 688) 10 Iншi (502) (295) 11 Усього процентних
витрат (22 660) (13 965) 12 Чистий процентний дохiд/(витрати) 57 322 39 423 Iнформацiя про процентнi
доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами наведена у примiтцi 31.
Комiсiйнi доходи та витрати Таблиця 1. Комiсiйнi доходи та витрати (тис. грн.) Рядок Назва статтi 9
мiсяцiв 2018р. 9 мiсяцiв 2017р. 1 Розрахунково-касовi операцiї 31 747 15 173 2 Операцiї з цiнними
18 паперами 54 95 3 Iншi 591 238 4 Гарантiї наданi 9 206 4 290 5 Усього комiсiйних доходiв 41 598 19 796 6
Розрахунково-касовi операцiї (3 516) (2 090) 7 Iншi (3 138) (377) 8 Усього комiсiйних витрат (6 654) (2 467)
9 Чистий комiсiйний дохiд/витрати 34 944 17 329 Iнформацiя про комiсiйнi доходи та витрати за

операцiями з пов’язаними сторонами наведена у примiтцi 31.
Iншi операцiйнi доходи Таблиця 1. Iншi операцiйнi доходи (тис. грн.) Ря-док Назва статтi 9 мiсяцiв 2018р. 9
мiсяцiв 2017р. 1 Дохiд вiд надання в оренду iнвестицiйної нерухомостi 13 30 2 Дохiд вiд операцiйного
19 лiзингу (оренди) 171 159 3 Дохiд вiд суборенди 16 14 4 Дохiд вiд вибуття основних засобiв та
нематерiальних активiв 837 578 5 Штрафи, пенi отриманi банком 190 - 6 Iншi 165 167 7 Усього операцiйних
доходiв 1 392 948
Витрати на виплати працiвникам Станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року сума витрат, пов’язаних з
20 виплатами персоналу складала 36 488 тис. грн. (станом на кiнець дня 30 вересня 2017 року 29 735 тис. грн.
вiдповiдно).
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Витрати зносу та амортизацiя Станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року сума витрат зносу та амортизацiя
складала 6 372 тис. грн. (станом на кiнець дня 30 вересня 2017 року 5 772 тис. грн. вiдповiдно).

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Таблиця 1. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (тис.
грн.) Ря-док Назва статтi 9 мiсяцiв 2018р. 9 мiсяцiв 2017р. 1 Витрати на утримання основних засобiв та
нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (8 536) (4 759) 2 Витрати на
оперативний лiзинг (оренду) (9 813) (8 572) 3 Професiйнi послуги (446) (969) 4 Витрати на маркетинг та
рекламу (2 761) (536) 5 Витрати iз страхування - (2 136) 7 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм
податку на прибуток (2 180) (1 391) 8 Iншi, у т.р.: (21 954) (9 047) 8.1 штрафи, пенi, що сплаченi банком (1
22
553) (71) 8.2 iншi операцiйнi витрати (2 104) (545) 8.3 iншi витрати по обслуговуванню платiжних карт (15
319) (6 134) 8.4 господарськi витрати (1 509) (1 228) 8.5 витрати на охорону (357) (362) 8.6 витрати на
вiдрядження (510) (316) 8.7 iншi адмiнiстративнi витрати (167) (61) 8.8 благодiйнiсть (30) - 8.8 збиток вiд
продажу основних засобiв (82) (29) 8.9 iншi витрати (323) (301) 9 Усього адмiнiстративних та iнших
операцiйних витрат (45 690) (27 410) Iнформацiя про адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати за
операцiями з пов’язаними сторонами наведена у примiтцi 31.
Результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток за 9 мiсяцiв 2018 року Таблиця 1. Результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток за 9 мiсяцiв 2018 року (тис. грн.) Ря23 док Назва статтi Доходи за вирахуванням витрат за операцiями з iншими фiнансовими активами, що
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 1 Похiднi фiнансовi активи 2 409 2
Усього результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток 2 409
Результат вiд операцiй з фiнансовими зобов’язаннями, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток за 9 мiсяцiв 2018 року Таблиця 1. Результат вiд операцiй з фiнансовими
зобов’язаннями, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток за 9 мiсяцiв 2018
24 року (тис. грн.) Ря-док Назва статтi Витрати за вирахуванням доходiв за операцiями з iншими фiнансовими
зобов’язаннями, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 1 Похiднi
фiнансовi активи (568) 2 Усього результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток (568)
Результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток за 9 мiсяцiв 2017 року Таблиця 1. Результат вiд операцiй з фiнансовими
зобов’язаннями, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток за 9 мiсяцiв 2017
25 року (тис. грн.) Ря-док Назва статтi Доходи за вирахуванням витрат за операцiями з iншими фiнансовими
активами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 1 Похiднi фiнансовi
зобов’язання 58 2 Усього результат вiд операцiй з фiнансовими зобов’язаннями, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток 58
Результат вiд операцiй з фiнансовими зобов’язаннями, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток за 9 мiсяцiв 2017 року Таблиця 1. Результат вiд операцiй з фiнансовими
зобов’язаннями, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток за 9 мiсяцiв 2017
26 року (тис. грн.) Ря-док Назва статтi Витрати за вирахуванням доходiв за операцiями з iншими фiнансовими
зобов’язаннями, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 1 Похiднi
фiнансовi активи (556) 2 Усього результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток (556)
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Витрати на податок на прибуток Банк є платником податку на прибуток на загальних умовах, визначених
Податковим Кодексом України вiд 02.12.2010р. № 2755-VI iз змiнами i доповненнями. На протязi звiтних

перiодiв ставка податку на прибуток не змiнювалася i становила 18%. Таблиця 1. Витрати на сплату
податку на прибуток (тис. грн.) Рядок Назва статтi 9 мiсяцiв 2018р. 9 мiсяцiв 2017р. 1 Поточний податок на
прибуток (1 404) (1) 2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток 148 191 3 Усього витрати податку на
прибуток (1 256) 190 Таблиця 2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового
прибутку (збитку) (тис. грн.) Ря-док Назва статтi 9 мiсяцiв 2018р. 9 мiсяцiв 2017р. 1 Прибуток до
оподаткування 4 891 165 2 Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (880)
(30) КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ) 3 Витрати, якi не включаються до суми
витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку (1 542) (744) 4
Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в
бухгалтерському облiку 1 018 764 5 Змiна вiдстроченого податку на прибуток 148 191 6 Iншi коригування 9 7 Витрати на податок на прибуток (1 256) 190 Таблиця 3. Податковi наслiдки, пов’язанi з визнанням
вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань за 9 мiсяцiв 2018 року (тис. грн.)
Ря-док Назва статтi Залишок на 01.01.2018 Визнанi в прибутках/ збитках Залишок на 30.09.2018 1
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi
податковi збитки на майбутнi перiоди 478 148 626 1.1 Основнi засоби 474 149 623 1.2 Резерви на оплату
вiдпусток, сформованi до 01 сiчня 2015 року та не вiдшкодованi 4 (1) 3 2 Чистий вiдстрочений податковий
актив (зобов’язання) 478 148 626 3 Визнаний вiдстрочений податковий актив 478 148 626 Таблиця 4.
Податковi наслiдки, пов’язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових
зобов’язань за 9 мiсяцiв 2017 року (тис. грн.) Ря-док Назва статтi Залишок на 01.01.2017 Визнанi в
прибутках/ збитках Залишок на 30.09.2017 1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують
(збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 200 191 391 1.1
Основнi засоби 177 205 382 1.2 Резерви на оплату вiдпусток, сформованi до 01 сiчня 2015 року та не
вiдшкодованi 23 (14) 9 2 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) 200 191 391 3 Визнаний
вiдстрочений податковий актив 200 191 391
Прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю Таблиця 1. Чистий та скоригований
прибуток(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю (тис. грн.) Ря-док Назва статтi 9 мiсяцiв 2018р. 9
мiсяцiв 2017р. 1 Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцiй банку 3 635 355 2
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Прибуток/(збиток) за 9 мiсяцiв 3 635 355 3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 200 181
4 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю* 18,18 1,96 * грошовi показники
наводяться в гривнях з копiйками.
Операцiйнi сегменти Таблиця 1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 9 мiсяцiв 2018 року
(тис.грн.) Ря-док Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього
послуги корпора-тивним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйно - банкiвська дiяльнiсть Дохiд вiд
зовнiшнiх клiєнтiв: 1 Процентнi доходи 68 473 11 219 290 - 79 982 2 Комiсiйнi доходи 16 029 24 419 1 150 41 598 3 Iншi операцiйнi доходи 2 267 119 - 1 169 3 555 4 Усього доходiв сегментiв 86 769 35 757 1 440 1
169 125 135 5 Процентнi витрати (5 600) (17 060) - - (22 660) 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення
фiнансових активiв 165 (4 742) 3 (4 574) 7 Результат вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, якi
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - - 1 841 - 1 841 8 Результат вiд
операцiй з iноземною валютою 2 878 1 674 - - 4 552 9 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною
валютою (1 570) (523) - - (2 093) 10 Комiсiйнi витрати (36) (5 153) (1 465) - (6 654) 11 Вiдрахування до
резервiв за зобов’ язаннями (2 105) - - - (2 105) 12 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - (88 551)
(88 551) 13 Результат сегмента: прибуток/збиток 80 501 9 953 1 819 (87 382) 4 891 Таблиця 2. Доходи,
витрати та результати звiтних сегментiв за 2017 рiк (тис. грн.) Ря-док Найменування статтi Найменування
29 звiтних сегментiв Iншi сегмен-ти та операцiї Усього послуги корпора-тивним клiєнтам послуги фiзичним
особам iнвестицiйно - банкiвська дiяльнiсть Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 1 Процентнi доходи 71 366 4 187
4 095 - 79 648 2 Комiсiйнi доходи 20 035 9 481 606 - 30 122 3 Iншi операцiйнi доходи 230 36 578 677 1 521 4
Усього доходiв сегментiв 91 631 13 704 5 279 677 111 291 5 Процентнi витрати (3 589) (16 323) - - (19 912) 6
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення фiнансових активiв (6 746) 3 914 (29) 27 (2 834) 7 Результат вiд
переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток - - (450) - (450) 8 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 4 609 1 167 - - 5 776 9 Результат
вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою 19 19 (107) - (69) 10 Комiсiйнi витрати (582) (2 819) (556) - (3
957) 11 Вiдрахування до резервiв за зобов’ язаннями 888 - - - 888 12 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi
витрати - - - (88 951) (88 951) 13 Результат сегмента: прибуток/збиток 86 230 (338) 4 137 (88 247) 1 782
Таблиця 3. Активи та зобов`язання звiтних сегментiв за 9 мiсяцiв 2018 року (тис.грн.) Ря-док Найменування
статтi Найменування звiтних сегментiв Усього послуги корпора-тивним клiєнтам послуги фiзич-ним
особам iнвестицiйно - банкiвська дiяльнiсть iншi сегменти та операцiї АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 Активи
сегментiв 631 008 128 929 6 810 - 766 747 2 Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття)

- - - 1 059 1 059 3 Усього активiв сегментiв 631 008 128 929 6 810 1 059 767 806 4 Нерозподiленi активи - - 48 315 48 315 5 Усього активiв 631 008 128 929 6 810 49 374 816 121 ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 6
Зобов`язання сегментiв 197 475 399 258 - - 596 733 7 Усього зобов’язань сегментiв 197 475 399 258 - - - 8
Нерозподiленi зобов`язання - - - 2 862 2 862 9 Усього зобов`язань 197 475 399 258 - 2 862 599 595 IНШI
СЕГМЕНТНI СТАТТI 10 Капiтальнi iнвестицiї - - - 65 623 65 623 11 Амортизацiя - - - (23 146) (23 146)
Таблиця 4. Активи та зобов`язання звiтних сегментiв за 2017 рiк (тис. грн.) Ря-док Найменування статтi
Найменування звiтних сегментiв Усього послуги корпора-тивним клiєнтам послуги фiзич-ним особам
iнвестицiйно - банкiвська дiяльнiсть iншi сегменти та операцiї АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 Активи сегментiв
386 758 102 750 78 477 - 567 985 2 Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття) - - - 3
359 3 359 3 Усього активiв сегментiв 386 758 102 750 78 477 3 359 571 344 4 Нерозподiленi активи - - - 90
796 90 796 5 Усього активiв 386 758 102 750 78 477 94 155 662 140 ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 6
Зобов`язання сегментiв 248 095 198 199 129 - 446 423 7 Усього зобов’язань Сегментiв 248 095 198 199 129 446 423 8 Нерозподiленi зобов`язання - - - 2 146 2 146 9 Усього зобов`язань 248 095 198 199 129 2 146 448
569 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI 10 Капiтальнi iнвестицiї - - - 59 426 59 426 11 Амортизацiя - - - (16 788) (16
788)
Управлiння фiнансовими ризиками Одним iз прiоритетних напрямкiв дiяльностi АТ «АКБ «КОНКОРД» є
розвиток ефективної системи ризик-менеджменту, що полягає у пiдтриманнi оптимального спiввiдношення
доходностi основних бiзнес-процесiв Банку та рiвнем ризикiв, що приймає на себе Банк. Управлiння
фiнансовими ризиками Банку здiйснюється у вiдповiдностi до Полiтики управлiння ризиками АТ «АКБ
«КОНКОРД», затвердженої наглядовою радою, визначає мету, завдання, основнi пiдходи, принципи та
учасникiв (суб`єктiв) процесу оцiнки, аналiзу та управлiння ризиками, що виникають або можуть виникати
в дiяльностi Банку, для забезпечення стабiльностi та оптимальностi його функцiонування. У своїй
дiяльностi Банк видiляє такi категорiї фiнансових ризикiв: кредитний, лiквiдностi, ринковий, який включає
в себе валютний, процентний та фондовий ризики. Управлiння фiнансовими ризиками складається з
наступних основних етапiв: iдентифiкацiя (виявлення ризику), його оцiнки, контролю та монiторингу, що
регламентуються внутрiшнiми положеннями та визначають дiї пiдроздiлiв, якi займаються означеними
етапами. Банк використовує оцiнки та припущення щодо наступного перiоду, якi впливають на суми, що
визнаються у фiнансовiй звiтностi, i впливають на балансову вартiсть активiв i зобов’язань. Розрахунки та
судження постiйно переглядаються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у
30 тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин.
Управлiння кредитним ризиком здiйснюється шляхом визначення кредитної полiтики, диверсифiкацiї
кредитного портфеля, контролю за концентрацiями в розрiзi бiзнесу, галузей, шляхом створення резервiв,
кредитного аналiзу та монiторингу, застосування систем лiмiтiв. Пiд час здiйснення оцiнки якостi
кредитних операцiй Банк дотримується принципу переваги сутностi здiйснюваних активних операцiй над
їх формою, який, зокрема, передбачає, що Банк забезпечує повну та адекватну оцiнку кредитного ризику
пiд час здiйснення розрахунку розмiру кредитного ризику за активом як на iндивiдуальнiй, так i на
груповiй основi з врахуванням власного досвiду шляхом застосування судження управлiнського персоналу
в частинi визначення суттєвостi впливу тих чи iнших факторiв на якiсть активу. Вiдповiдно до вимог
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Банком на протязi звiтного перiоду було
збiльшено розмiр кредитного ризику на 47 000 тис. грн. З метою пiдвищення якостi активiв та обмеження
впливу розмiру кредитного ризику на капiтал Банком були здiйсненi наступнi дiї: дострокове погашення
заборгованостi боржниками; оформлення додаткового забезпечення. Станом на кiнець звiтного перiоду
розмiр кредитного ризику сформовано у повному обсязi. Суттєвого впливу на регулятивний капiтал
кредитний ризик не має. Вимоги до розмiру та достатностi регулятивного капiталу виконанi.
Операцiї з пов’язаними сторонами Таблиця 1. Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами за станом
на кiнець дня 30.09.2018р. (тис. грн.) Ря-док Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний
управлiн-ський персонал Iншi пов’язанi сторони 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 6 701 838 25 000 2
Резерв пiд заборгованiсть за кредитами (619) (193) (109) 3 Кошти клiєнтiв, у т. ч.: 58 396 502 4 252 3.1
поточнi 1 688 402 2 180 3.2 строковi 56 708 100 2 072 За кредитами та заборгованiстю клiєнтiв контрактнi
процентнi ставки складають: юридичнi особи – вiд 14 % до 17% (гривнi); фiзичнi особи - вiд 20% до 45%
31 (гривнi). За коштами клiєнтiв контрактнi процентнi ставки складають: юридичнi особи (поточнi рахунки) –
0,01% - 9%; фiзичнi особи (платiжнi картки): - 0,1% - 14% (гривнi); - 1% - 3,5% (долари США, євро).
фiзичнi особи (строковi кошти): - 14,75% - 15,5% (гривнi); - 3,5% - 5,25% (долари США); - 2,5 - 3% (євро).
Таблиця 2. Доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами за 9 мiсяцiв 2018 року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiн-ський персонал Iншi пов’язанi
сторони 1 Процентнi доходи 374 151 1 479 2 Процентнi витрати (754) (24) (119) 3 Комiсiйнi доходи 12 15
35 4 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв (619) (193) (109) 5 Адмiнiстративнi та iншi

операцiйнi витрати (3 353) (590) (5 123) 5.1 витрати на оперативний лiзинг (оренду) (3 353) (135) (1 267) 5.2
iнформацiйно – консультацiйнi послуги - (173) (1 111) 5.3 витрати по обслуговуванню платiжних карток - (2 745) 5.4 витрати на вiдрядження - (215) - 5.5 iншi операцiйнi витрати - (67) - Таблиця 3. Загальна сума
кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом 9 мiсяцiв 2018 року
(тис. грн.) Ря-док Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiн-ський персонал
Iншi пов’язанi сторони 1 Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам протягом перiоду 10 554 1 503 15
439 2 Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами протягом перiоду 3 195 783 6 420 Таблиця 4.
Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами за станом на кiнець 2017 року (тис. грн.) Ря-док Назва
статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiн-ський персонал Iншi пов’язанi сторони 1
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 61 491 16 032 2 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами (27) (194) (32) 3
Кошти клiєнтiв, у т. ч.: 17 979 662 2 280 3.1 поточнi 1 779 464 1 137 3.2 строковi 16 200 198 1 143 За
кредитами та заборгованiстю клiєнтiв контрактнi процентнi ставки складають: юридичнi особи – 15,5 %
(гривнi); фiзичнi особи - вiд 20% до 45% (гривнi). За коштами клiєнтiв контрактнi процентнi ставки
складають: юридичнi особи (поточнi рахунки) – 0,01% - 9%; фiзичнi особи (платiжнi картки): - 5% - 14%
(гривнi); - 1% - 3,5% (долари США, євро). фiзичнi особи (строковi кошти): - 14,5% - 19% (гривнi); - 4,5% 6% (долари США); - 3% (євро). Таблиця 5. Доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами за
2017 рiк (тис. грн.) Ря-док Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiн-ський
персонал Iншi пов’язанi сторони 1 Процентнi доходи 1 55 4 850 2 Процентнi витрати (1 504) (35) (209) 3
Комiсiйнi доходи 20 12 160 4 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв (19) (176) (32) 5
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (5 592) (300) (3 421) 5.1 витрати на оперативний лiзинг
(оренду) (5 562) - (1 691) 5.2 iнформацiйно – консультацiйнi послуги (30) (72) (828) 5.3 витрати по
обслуговуванню платiжних карток - - (902) 5.4 витрати на вiдрядження - (228) - Таблиця 6. Загальна сума
кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом 2017 року (тис.
грн.) Ря-док Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiн-ський персонал Iншi
пов’язанi сторони 1 Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам протягом перiоду 5 591 1 502 20 907 2
Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами протягом перiоду 5 514 1 117 10 220 Таблиця 7. Виплати
провiдному управлiнському персоналу (тис. грн.) Ря-док Назва статтi 9 мiсяцiв 2018 року 2017 рiк витрати
1 Поточнi виплати працiвникам (4 434) (4 500)
Подiї пiсля дати балансу Подiї за перiод iз звiтної дати до дати затвердження промiжної фiнансової
звiтностi, розкриття яких передбачено положеннями МСБО 10 «Подiї пiсля дати балансу» наступнi: у
жовтнi 2018 року АТ «АКБ «КОНКОРД» отримав вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
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ринку тимчасове свiдоцтво реєстрацiйний № 71/1/2018-Т про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму
сто мiльйонiв гривень, номiнальною вартiстю одна тисяча гривень та у кiлькостi сто тисяч штук. Зазначена
iнформацiя внесена до Державного реєстру випускiв цiнних паперiв.

