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II1эоivrilItниЙ скоро,tсниЙ звiт Ilpo (liнаrлсовий стан (Iiалаrrс) на 30 tlервtIя 202.0 року ...................,.,......з
Ilроплilltrrий сt<о1.1о.tений звir. llpo прибуr.клr iзбит,ки та iнLttий сукупrrий лохiл (Звi,i про (liHarlcoBi 1lезу.rrь.гатl.t) за I

ГIрtlмiжrrиЙ скоро,tенltй звiт прО змiни У власtlому капiталi (Звiт llро в;tасний капiта"п) за [ ltiврiч,rя 2020 року....5
IIрошriжlrий cKopo,tetrt,Iй звiт про зплiлrrа у власtiому каrtiталi (Звiт про власгrtлй капiтал) за [ пiврiччя 20 l9 року..,,6
IIроп,lilI<Irий скорочеttий звiт про рух гроцIовИх t<oltlTiB за tlепря]\4им l\4e'.olloI\4 за [ гliврi,t.tя 202_0 року. ....,...,.,....z

II1lиплiтка l8, Резуrrь,гаТ вiд операцiй з (liнаttсовимlI,1 aKTllBaI\,Il4, Lцо облir<овуIоться за сllраlвелJlliвою BapTicTto

llpl.rп,ri,l,r<a l9. Рсзулt,r,ат Bi.lt orlepartiii з (liHattcoBиMttl зобов'язаtltIя]\4и, t]to об,rIiковукtться:]а справелJlивOlо
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АТ кАКБ

Промiжний скорочений звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 30 червня 2020 року

(тис. грrr.)
Прtt- l пiврiч,tя

Кредити та заборгованiсть клiсtlтiв
IrtBecTttцiT в цiнtli папер1.1

[3iлстро.tений податковI.tй aKTl.tB

OcHoBtri засобt.l
I lема,r,срiал bHi актt,tви
Актлtви з права корLIстуваI,ItIя
Iнtttiак,гиви

5 118 420
6 260 08з

2| l 060
] 12428з,/ 

26 98l
] 21 860
8 294929

7з8 419
l75 l65

7з0
l19 |?,2

|1 502
24 299

483 l17
_l]gg9q!9jц1l]црцrцщIлццщIц9дlцу 9 1903 1903

} сыllrl aKr IlBiB 2 025 530 2 039 451
коulти кл iснтiв
Зобов'язання щодо IIотоIIIIого IIo/laTKy на прибуток
Рсзеllви за зобов' язанrIя N,l 1.1

Iншti зобов'язаtlrtя
1l
l2

l 401
,l 425

ll8687

6 963
6 13l

l99 _500

усього зобов'язань l 720 469 I 7бз 580
CтaтyTtttlti капiтал
[-Iезаресстровалrrлй статутttий капiтал
Резсllвнi та iHшri фоrlди банку
I I ероз гlолiлеrr и li прибуток/(не rloKp итий збито rc)

Ycbo1,o власноl,о l<апiталу

lз
lз

200 000
59 000
lб ]20
29 з4l

305 06l

200 000

l4 059
бl 8I2

275 8,1l
усього зобов'язань та власного

Зат,верltlItеtlо /lo l]ипусIсу ,r,a пiдписано <28> липня 2020 року

1-o:roBa Прав"ll дtлатол iйови.t

головrlий бч Хо,горttiчан Лtолмила Якiвt ta

lJ1,1t<tlttaBctLt,: I{олtlссtrKo I(
(0562)31-04 зl ffi

2 025 530 2 039 45l
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Црщц_titrцаскqразgца dццацрqцазд!rцrqтьД|rфКЕ(L!qЦКаtД> за I пiвр!цlц]Q20 р_q_щу_

II;rомiжниЙ скороrlеttIЛй звir' про прибутки i збlrтки та iнцrlлй сукупний дохiл (Звiт про фilrансовi
резуJIь,гати) за I пiврi.lчя 2020 року

За l|
l(Bcl|)l11arl

2020

РОк))

21 225
( 19 l0l)

8 l24

258 зl l
(l 5з 41 4)

За ll KBalэпtctLt

2020 рок.у
ll а р о с п1 cl l() Ll l,t],I

tliOcy,llKr1,1l з
п()tlar11l{y pOl{y

62 534
(4lз12)

21 222

529 080
(з l 9 489)

За II
ltcсlрпlсlл
20l9 poK1l

зз 284
(1 5 279)

18 005

7з зз|
(з2 545)

(тис. грн.)
За Il квсtlэпlсtлt

2() l9 poK1l
lt Cl POCll1Cl lOIlllj\l

tliOc1l,ulli11.14 з

почопlку p()l{))

64 358
(24 55 l)

39 807

l24 10з
(54 121)

(668)

l5
l5

з l8, l9
якi

lб
l1
l1
l1

20

2l

2l

Прч-
.l,t i tll tctt

Ilporterl,гHi лохо/lи
I lроцентtli l]Ilтраl,и
Ll лlс,гll li п ро ueHTHll й лохiл/(Ч llcTi п роцентн i

виr,рати)
I{oMlciiiHi доходи
KorvriciйHi вlIтрати
LIлtстий прибуток/(збиток) вiд операчiй

l4
l4
14

(l itta ttcoB t.tпl и irrcTpyMettTaM и,
об:tilсовуtо,гься за справелл14вою BapTicTto
.tерез ttрtлбуток або збиток
LIлtс,гt,tii прлlбу,гоr</(збrлтоr<)

ittозеплною валIотою
LIистrrй прибуток/(збиток)
itrозеп,tноТ валtоl,и

/{охоли/(витрати), лкi в14IIикають пiл tIac

ltервiсttого вI,1з1,IаlIня (liнансових активiв за
llроl{еIll,ною ставкою1 виtl{оtо або tlи>It.tою,
tliж pt,tttKoBa
LIистttй збI,tr,ок вiд зпленшlеr,rttrr корисttосr,i
(li Har rcoBr,rx активi в
LIистий збиток/(пр ибуr,ок)
збi.lrьrлен tlяl(зме нше н ня) резерв iB
зобов'язан ня м и
I rrrrli операцiйtli лоходI,r

B tl,t,paTl.t I{a в 1.1 пJlа,гI{ праtli в t t l.t кам
Ви,r,ратl,r :]llocy ],а ап,lортизаrtii'
I rtLu i адп,t i t t iс,гратl,tв н i та операui й Hi витрати
Il рuбуток/(збиток) ло опола,гl(уваllня
[3rлтра,I,и на пOдаток на прибуток
IIрибуr,ок/(зб1,1ток) за I пiврiччя

Прибутоrt (збrлтоr<), Iцо належ14ть вJIасникам
бан ку
IIрибуток/(збиток) tta акuiю, ltlo нале)I(ить
BJIacHI,1KaM баrrку:
,ll,tс1,1лй прибу,гок/(збиток) на одtIу просту
aKlliIo за квартал

I-оловний

I]t,t lttlttallcцb: Kolrooer lKo К.А]

вiл опсрачiй з

вiл переоtliнt<и

] l71

(2 4з2)

22 408

( l 842)

41ll

(l 291)

6 182

(l 968)

514

вiд
за

(l8 528)

16l8

з 660

(26 бз0)
(l0 l49)
(56 434)
ll 243
(l 1з2)
95ll
9 5ll

41,56

47,56

(41 24з)

(695)

6 403

(55 з05)
(l9 822)

( l 04 967)
35 750
(6 560)
29 l90

29 190

l45,95

l45,95

(2 069)

(l l52)

l 093

(l9 295)
(8ззl)

(28 102)
3 l49
(8з0)
2 зl9

2 з19

l 1,60

I 1,60

(8 476)

(з5_5)

l з4_5

(3б 38з)
( l0 468)
(48 972)

l0 594
(1 2з0)

9 3б;l

9 з64

46,82

46,82

Заr,верд>ltеtiо до випуску та пiдписано <2В> лиtlня 2020 року

I'o.1roBa l1pa Анатолiйович

Хоторнiчаrt JIrодмила Якiвна
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Цр_qмiiцца__с_цо_!оч_qtl_L фдtqlrcовз_.рццrр:эАr_<ФКL gКQt{КQВД:_эаIдrцр_lrчд292Q_рр_lsу_

IIромiжний скороrIений звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власпий KatIiTa"rr) за I
Iliврi.lчя 2020 року

(тис. грtr.)

l] cut еэtсtt пl t Blt ct с t ttt кa.ll б а н ktl

Прtt-
.ttt ittl ktt

*,ý,ý 8ý Е Ё*ЭвХRь
ýý эýý ýв Ёýi: Ёс': ;3 ý,фýý $ýý ýý ýý5 ý,ý ý s-цý { i

Усьо;zо
B]lacllo?()
tra п itll alt1l

Скоригований залишок на
31 гrlудня 20l8 porcy 200 000 70 000 lз 571 9 0б5 292 636 292 636
Усього сукуIlного доходу: 5з 2з5 ,53 235 53 2з5
прirбуток(зби,гок) за piK
Розlrоl{iл прибутку ло

резерв}Iих фондiв 488

5з 235

(488)

5з2з5 5з2з5

[Jезаlэссстрован tлй стаryтни й

капir,шt (70 000) - (70 000) (70 000)
Зал1lшок на 3l грулня
2019 року 200 000 l4 059 б1 812 2,15 87l 215 87l
Усього сукупtIого доходу:
прибутоr<(збиток) за I

пiврiч.rя 2020 року

29 |90

29 190

29 l90 29 l90

29 l90 29 l90
Розподilr прибутку ло

резерв}lих фонлiв та на
капiталiзацiю lЗ 59 000 2661 (61 66l)
_Ja",ll.ttlltlIc lla 30 червняl
2020 року 200 000 59 000 16,120 29 34l 305 0бl 305 0бl

За,гвср/{ll<егIо до випуску та пiлписаtlо к28> липнrI 2020 року

Г-о.ltова ГIрав.ll i iй Аrrатолiйович

I-оловttий бух рнiчан Лlодми.llа Якiвна

IJt.l Krlt tttBcl Lt,: l(tlлtlссl ll<o

(0562)]1_04-3l
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iHaHcoBa

IIромiжниЙ скорочений звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за I
пiврiччя 2019 року

(тис. грrr.)
Н ал eaclt tlt ь в.l а с t t lt ttctlt б а t t ку

Прлt-
. cпlal111,11l-

1l l l11Ku
ttt.tti Katlit,tla_п

1-1езеlэвн i
tlla ittu,ti

Qlонdu

llе])озпо-
d ilteHuii

прчбуmок
yc\OZO

Ycboicl
вл aCllO;a()

ttct tl i пt ctlt1l

Залишок на 31 грулня20l'7
року (ло перерахунку) 200 000 l2 0I9 1 552 213 51l 2lз 571

_ Змiни вiдзастосування ]\4СФЗ 9 (6tt0) (680) (680)
Скориtоваrrий залиtлоr< на l

_9цLц4щqдоду 200 000 l2 0l9 8,12 212 89l 2l2 89l
Усього сукупного дохолу
прибутоr<(збиток) за 20l 8 piK
l)озгIодi.лl прибутку до резервIlих
фоlI,лiв
I {езарессr,роваllий cTaryтHt.t й

ltапiтаl

l 552

9 145
9 145

( l 552)

9 745
9 145

70 000

9 145
9 745

70 00070 000
З:t.lll,trrlolc lla 3I груltня 20l8

_ pglý, 270 000 lз 57t 9 0б5 292 бзб 292 636
Усь<lго сукупного доходу
прrrбутоr<(збr.lток) за l пiврiч.rя
20l9 porcy

Розtrодiл прибутr<у ло резервIlих
(юrrлiв
I lсзарсс:стllован и й cTaryTlt t.tй

KaltiTa..rt

488

9 з64 9 з64

9з64 9 з64

(488)

- (70 000)

9 364

9 з64

(70 000)(70 000)
За.пrlшrок на 30 червня 20l9

_Jqцу 200 000 14 059 l7 94l 232 000 232 000

Заr,вер/lltссно до випусltу ,га пiдписаlIо (28) липIlя 2020 року

Го,lrова Правл наl,ол lиовиLI

Головний бу о,горьtiчан Людмила Якiвна

I}tlKtrt tltttcl tl,: l(tl'ltlrcct lt<tr I(.д
(0562)з1_04-3l
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(конкор

ПромiжниЙ скорочений звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за I пiврiччя2020
року

Прu,
м ittlкч

lпiв7эiччst
2020 pclK1l

(тис. грн.)

lпiвlli,tчя
2() l 9 potcy

гроtllовI коlхти вlд опЕрАцIЙноi дlяльностI
Прибутоr</(збиток) ло оподаткування
I(орrлr,ування:
Згlос та амортизаt{iя
Ч rlcTe збiльшення/(змеrrrпення) резерв iB пiд зllецi нення активiв
Дшrортизашiя лисrtонту/(прем ii)
Результат операцiй iз iноземною валtотою
(FIapaxoBarr i дохолr,r)
IlapaxoBaHi витрати
Iнulий рух кошtтiв, що не с грошовим
LIllcT,1.1ti гpolrloBllli пllпбуток/(збшток) вiд операItil"лноТдiяльrlостi
llo зрtiн в операtliliнt{х aKTtrBax ,гtt зобовОязаннях

11
ll

35 750

19 822
44 460

594
2 ll0

( l0 2l0)
4 300

(29 996)

бб 830

l0 594

l0 468
l0 101
l9I7
l в4в

(5 494)
l 121
з 933

35 700
змIIIи в опЕрАцIЙних АI{l,ивАх тА зоБов,язАнt-lях
LIr.IcTe (збirIьшlення)/зtчtеrlшенrtя кредrлтiв та заборговаltостi банкiв
LII.rс,гс (збiльшlення)/змеt.ltuення кре.llитiв та заборговаttосr,i loricllTiB
L[ r.rcTe (збi;lьrлен t tя)/змен ше н ня i t t trlих (l i HaHcoBl tx аt<тив i в
L[ исте (збi.lr ьшrе н ttя)/змен шlс гt l.tя i н tл tlx а ктивi в
LI исr,е збiлыrlеrlня/(зменшlеt tltя) lcoruTiB клiснтiв
LI исте зб iл ьшен няl(зпле ншlення) i tt ш ttx (li HatlcoB llx зобов' язаI Ib

Ч исте збiлыuення/(зменшенrrя) itttлIlx зобов'язань
Llистi гpottloBi KorrlTllo цlо oTp!lMalli/ (BlrKopllcTalli) вiд опсрачiliноТ
itiяльllостi д0 спла,гl,| подап(у lla tlрt,lбутоlс
Гlодаток tta прибутоl<, tl1o спла.tений
LlrIс,гi l-;rotлrrBi lcottlt,ll, o,гprlMirlli/ (Brllc<rprlcTatri) вiл операцil:iноТ
лiя.пьнос,гi

(70 032)
l8l 524

21l l

42 288
(82,/45)

98

140 674
(l2 441)

l28 227

( I 85з)
(96 7l6)

(\29 286)
(3 865)

2з8 426
(8 885)

35

33 556
(?- 5?,1)

зl 029
I-PoilloBI KoI IJl,и BIl( I н вЕс,гицI Й ноi дIяJ] bHOCTI
I Iридбання депозитних сертифiкатiв НБУ
I IадходlI<ення вiд погашення лепози,],них серти(liкаr,iв НБУ
I Iридбаrrня ocHoBHllx засобiв
l{алходittеtr ня в iд реал iзаtiiТ основ н их засоб i в

I Ipl r;tбаl tl lя lteMaTepialtbl tих at< гивiв

(12 9l4 000)
l2 829 000

(l4 5з5)

(l l 905)

(4 20 l 000)
4 2з8 000

(80 0l9)
l8

(l 563)
LIIлс,гi грошrовi Ko[lTllo що о,rрIrманi/ (BllKop1,1cTaHi) вiд
itlцs9ц.tц!Ццоiдiя"lrьrrосIl __ (l l l 440) _ (44 ф4)
гроI] IoBI I(оLl],ги BIl1 ФI ll А t iCoBoi дIяльI лостI
IJM iсiя гrростIлх акrtiй
Оr,1llап,tагt tlя суборли нова ного боргу
Дlt1-l.tBl.t з права користуванIlя
Llrtс,гi I,porпoBi lcotll,t,ll, що oTpr.lNtrl}lil (Bl,rlcopI,1c,гaHi) вiд tPiHaHcoBoT
дiя.llьнtlс,гi
I}ltltrIB змiн оt|liцil"лllого валlотllоl,о курсу lla гроruовi lсоштl,t t,a ix
elcB iBtt;l eH,Irr

Чис,гс збiльLrtеtlня/(зменttlеltня) Il)otlloB1,Ix коштiв та iх еквiвалентiв

(7 ъ6;
(,7 796)

27 886

(70 000)
50 000

(20 000)

(5 7в2)

(39 з l7)
234 83tt

зб
479

877
l34шовl кошти та lx еквlваленти на початоl( п

Грошовi кошти та Тх eKBi а l(lнець

Заr,вердltсено ло

Голова Правлi

['о.llовrtий бухl,

I]tttttrltttttt,ttt,: J(ll tпccltKtl |(,д
(()562) з l.()4_] I

5lб 01l l95 52l

2020 року

lиович

Лtодмила Якiвгtа
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Др_одtжцаэщqра:9-цаjlцrrац!*о_цg-звлЩqlц у

I[;lиMiTKa l. Illформацiя про банк
AI{IlIoHEPHE ТОВАРИСТВО кАI(I{tонЕрниЙ комЕрцIЙниЙ БАнк кконкорД{)) (A,I, (АкБ

(КОI II{ОРД>) був заснований 0З серпня 2006 року та заресстроваrrий Нацiональним банком YKpaTrrr.l 07 серпгrя
2006 року. Мiсцезнаходження АТ кАКБ кКоНКоРЩ> (далi - кБанк>): УкраТна, м. f{нiпро, пJIоща Т'роТцька, бул.
2., органiзаttiйно-правова (lopMa - акшiонерне товариство IIриватного типу.

Осгtовttими бенефiчiарrll4ми власниками Банку с панi О.В. Соссдка та llalti IO.B. Соссдка.
I-оловним напря]\,Iком дiяльностi д]'кдI(Б KKOHKOPfi> (далi _ Банк) е злiйснення банкiвських операrtiй i

tIаДаtlНЯ ПОСЛуГ на пiдставi лirtснзiЙ, наданих Баlrку [lачiональним банком УкраТни, фiзичним та }оридиrI}lим
особап,l, [Ja протязi Itliврi.l.tя 2020 року Банк здiйсrlIовав свою дiяльltiсть у вiлповiлностi ло: бattt<iBcbKoi'

"rriцеrrзii riа IIраво здiйсtltовати банкiвсьl<i огrерtrttiТN 230 вiд 01 .l1.20l l року, генеральноТлiцеrrцii tta злiйснення
BaJllo'l'}|14x операчiй Ns 230-З вiд 26,0l .20 1_5 року та llолаткiв до геllераJIьноТ лirrензiI'.

Го;tовtlоtо сr'ратегiчttою MeTolo Банку с пiдвиtцення його tсоllкурентоспроможностi ttt.ttяхом збережеt.tt,tя
iiого уrriвеllсальгtостi, розвI,|,гку традtttliйних та irlttовацiйних послугта огtтtlмiзаtlil'каналiв iх лоставки клiсн,гам,
пllисутнос'гi на осI"lовних сегментах (liнансового ринку, впроваджеIIIlя Ilових банкiвських техно"ltогiй.

В ocrtoBy стратегii розвитI(у Баrrку покJIадеIIо TaKi пl)инцип1,I, яI( KorIKypeHTocпpoMorKlticтb,
ун iверсальнiсr,ь, надi йнiсть, професiонал iзм, оперативнiсть у прий няттi pi ulень.
А'Г кАI{Б Kl(OHKOP[)) мас c,t-a,l,yc принциIlала мiл<народrtих платirкних систем Visa lпtегпаtiопаl та МаstегСагсl
IпtегIlаtiопаl, та € ytIacH14I(oM лер)I(авtIоТ платilr<ноТ cl,{cTeM1,1 НПС (ГIРоС'I'lР).

С,ганоп,t на кittеtць ltня З0 червня 2020 року Баtlк мав l4 вiдоl<llемлегllлх пi/lроздiлiв та пре.Ilсl.авн14tlтв у
/{rrilrропеl'ровськiй, Запорiзькiй, Львiвськiй, Одеськiй, Харкiвськiй областях та в п,l, КиТв.

[Ja звiтrlу лату Банк с уtIilсIIикоN4 Фонлу гараllтуваIIItя вкitадiв (liзt,l.1них осiб (свiлоr_rгво уtlасника (lоrrлу
N9 l 84, /1al,ti ре€страцii l 8,0 | ,2001 , ресстрашiйгlrлй Nu l93).

IIримiтка 2. EKorroMiчlIe ссредовище, в умовах якого баrlк здiйсrIю€ свою дiяльнiсть
Нtiразi у cBiTi дово-rti несприятл14вий перiод, tl{o впливас LIа BcIo cBiToBy eKoHoMiKy. У березrri cTpiMlte

IlошlIlреtlня паttдеtчlii rtoporraBipycy та обмелсення, введенi лля боротьби з tlelo, визнаtIали ситуаLtilо tta свi,гових
,1,ot]ill]H1.1x та (liHartcoBt4x ринках. []aBiTb прt,t lIом'яtt<шеннi умов кара}lтиIlу його лiя trостiйно подов)I(устьсяJ що
Ile i\4o)I(e lle вIIJI11ва,ги tla cBiToBy eKoHoMit<y. I{irlи rra ltафту колtлвалися б.llr,tзьt<о 40 дол/бар. на тлi дit'llосиленttl'
уr'оли оIIЕК + щоло обмеlttеttttя обсягiв вrlдобуваt,tttя Ha(lTlt. L{iни на сталь пiдтримувалися вiднов;tеrttlям
екоllоlчtiки Киr,аю та пiдвиtценням цiн на залiзку руду tIерез зни)I(ення обсягiв виробttиtlтва в Бразилii (яка
залLllllа€ться одtI1.11\,I iз лiдсрiв ,]а llоtllиреlIlrям COVlD- l9).

Гlосtллення нсви,]наtlеtlостi .tерез ситуачiю з пандемiсю та соцiальну напруженiсть у CtlJA призвеJlо ло
КО1-1еКuii (lОнлових iндексiв. Олнак долатковi стиму.lttоtо,li заходи ФелеральltоТ резервноi системи сLl]д та
оI(ре1\,1их урялiв Свропи, rlасампсрсл, Нiме,t.tигtI,t, пiлтримали риIlки. У результатi iн,герес iHBecTopiB ло
р1,1з1,1I(ов1,1х активiв був нестiйк14I\,1, а вал}оти rricT груплr краiн рухалися рiзнонаправлеLIо до llолара CLLIA залеrкrrо
в iл плакроекогlоп,t i.t ного сереловlrtца.

В YKpaTHi у KBiTHi-r,paBrli irrфляuiя I(оJII4ваJIася бiля позлtачки 2%о (KBiTeHb 2,\Yo, травень \,1Yo) i була
I\4еIlшIою, ttiltt о.liкувалася. Завдякt,t yгtoBi.ltbttetlHto ilr(iляuiТ проловжуеться з}lи)I(енlIя клю,tовоl'ставки
Нацiоttальttого банку Yr<paTHrl. На ocTatrttboпly засiданrri з пI.Iтань могlе,гаtrэноТ полiтики (ll ,tервня 2020 року)
Прав,llirtня Нацiонального ба1.1ку Уr<раТни прt.tйгtяло рiшення знизити клIочову cTaBI(y до рiвl{я 6,0% рiчних. L{c -
tIай[Iи)кчий piBerrb облiковоТ ставки за BcIo icTopilo незалелtноТ УкраТни. Зни>t<еtlttя к,rlючовоТ ставки до рiвIIя
llI.1)I(tIc ttейтрального свiд.lц15 про заверt-uеl.I}Iя цикJIу швидкого пом'якшення MoHeTapl-loi полiтики,

/]ocTaтrricтb капiталу банrсiв на поча,l,ку кризи Ilеревищила р-tого мiнiмальний piBeHb. Його надлишlок
баttки тепер Mo)ItyTL в14корI,Iстовувати лJIrl гlогJl11наIlrIя кредитtIих зблtткiв та подаJIьпIого кредитуваt{ня.
Фitlагrсовi устаIltrви стали BtrcoKoe(leKTI4BIlI.jMll ,га прибутковими? T())I(, yperrrTi, caMi генерують KaпiTa.lt.
Структура (lоrr7lуваtttlя т,aKo)I( сIIриятJlива - понад 90О% зобов'язаtlь зaJlytletto на BHyTpit,tlt{boMy pl4HKy. Було
Bl.tlэiLtletto задаtзttеtti проблем tl баtttсiвськоtю сек,гору з пов'язаtlлlрt кредитуваtltlям.

Якiс,t,ь корпоратIlвIlоI,о l(рсдt4l-ноt,о ltop,t,(leLtto бitttKiB ttайкраrца за ос,ганнс лесяти"rti,г,гя. lIiс.ltя заворtлегtttя
t<lrtl,tll t|littaltcoBi ycTaltoBtt вiлilрirватиi\lуl ь клlоllову ролL у Bi/ttloB.rIctllli cKottoMi,lHoгo ]ростlllIlrя, IIопрrr cTlriMl<c
зростаIIi,lя роздрiбrrого крелIlтування в ocTat,tt,ti Tpll l)оки. домоl,осttодарства yBirirrlлll в кризу з поплiрним
борl,овt.tп,t t]aBalITa)KelItIяM. Проте, втрата робо.lих п,liсць i зrtlllкеlttlя регуJIярних доходiв ускладtlять
обслуговуваrlttя кредt,rтiв багатьох позиtlальIl1,Iкiв. Тож ocHoBtIi збиткl,t вiд поr,iрrлегtня якостi кредитiв булу,гь в

сегшtенr,i ttезабезпе.tених споживtlих позик. За оцiнt<ами Нацiонального банку УкраТни, llонал |0%
гtсзабсзпечеtlих спо)кивtlttх tсllс,дtlt,iв l\4o)I(yTb cTaTll tJеIlрацююч14ми протягом наЙб;lиltt,tих Ki.llbKox кварталiв.

У псрrлi /tHi KapaH,I,t4Hy розпоrIалися пotvtiTtti вiдп.ltl.tвt.t ltоштiв (liзr,rчrrих осiб. BTiM, вiдплив вкладiв триt]ав
NieIItIIe 21вох TIlrKttiB, а потiм вillновt.tлося зростаtiIIя обсягiв депозитiв.

Y,repBHi на валtотноI\4у p1,1HKy триваJlо IIреваJIIоваt]}lя реваJlьвацiйного TI,lcl(y, зумовJ]еI]ого Itерев14щенllлм
tlроrlозlлtlii ittозсмноi ваJlю,ги tlall поп[,iтоiчI lta неi. IJe дало змогу НацiоIlаJIьt]ому банку Украi'rlи iдалi купувати
ittозеплtlу валIоту для поIlовl]е}iня валютних резервiв. За пiдсумками tIервtlя сальло iHTepBeHrriй [Iацiонального
баrlку УкраТrrи бу.llо додатнI.1м та стаtlов1.Iло 1,2 м;rрл.лол. (з поlIатку pol(y 1,1 м,lrрл.лол.). I{упiвля
llаttiоttальltиN4 ба}tкоl\,I YKpaittll iноземноТ ваJltоти була визна.tальним д)ltерело]\4 tIостача}IIIя ltiквiлностi

в
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IIpl.rMiтKa 2. El<oHoMi.tHe середовI.tпlе, в умовах яlсого баlrк здiйснюс cBolo дiяльнiст.ь (проловrкеllня)
баttкiвськоi систсI\4и. Ilезваrttаtо,lи на tle, за l)езультатаМи червня, лirtвiдlriсть знизиJIася tIерез акуl\4улlоl]аIIня
tlоttt,гiв IIа paxyIlKax Уряду 1.а зростаннrI го.l.iвки.

З пlе,l,окl збереlIiеl,tня (liHaHcoBoTcтaбi;tbttocTi Нацiональн1,1й банк Украi'ни задiяв увесь iнструмен.гарiй, якi
ВИl(ОРl{СТОВУlОТЬ РеГУЛЯТОРИ cBiTY. У ПеРrrli lIt lttli rtризи бу;lо леактивоваIlо буфери капiта_ltу _.оо.ол,,i бu,,п"
погзttгtlti llо,гр1.I]!lуват14ся JIише MiHitvta,llbttиx в14]\,1ог до його лостатtlосr.i. Cr.Bopei,o anprrrr"Bi регуляторнi умови
/lЛЯ РеСТРУКТУРИЗаUiТ КРеДИТiВ, ["IаЦiОНальний банку УкраТни rlадас банкап,r лiквiлнiсть у tlеобхiдг,,о* об.о.u*,rсрез i нструrчtеlr,ги pe(li HaI lcyBaIlllя.

ВОДttО'tаС t,tеГаТ'ИВНi llаСЛiДки поточtrоi кризи можуть в повнiй Mipi проявитI4ся гIротягом найблt,tlк.tого
року. Клtо,tовi погрози. якi постакlть перел сектором, - зI.1иженLIя попиту на баt.tкiвськi послуги та гtогiршtенttя
якtlстi сlбс,ltугоl]ування Kpe:t1,1r-iB. /{;rя краrцоТ otiilrKи Тх вп"rtиву Г{ацiональнIлй баtrк УкраТни провiв.п.пр.Ё-.rр..-
l,естуl]а1I{нЯ баtlкiв' OtlilleHo BпJltlB tla капiтал 26 баrrкiв i\4aKpoeKOHoMi.lHot.o 

",{a"upi,o, 
якl-лй с д.ulо iip,,,,,,r ao

IltlTo,|tll,tй i\,Itll(pocl(otloMi,tttl,tй rtрогttоз Iiацiirrtального баltку YKpaTrrrl. Сукугtно tti баtlки 1\,IatoT1,9lo% aKTrlBiB
ccli],opy.

IIаЦiОtlа.llЬltИЙ баНr< УКРаiirи Пролоt])rус гармонiзацirо баtlкiвсьl<ого законолilвства уriраirlи з
свропсйсьI<ИN,II,1 Hopl\4aM14. Зокрема, запJlановано llo кittця 2020 року пiлготуваr,лt та нада1и баttкаrul Ila розглrI/ittortцetltlilo поl(l)I4тl,я кагriтiiлом риIll(ового I)изI.{ку, уlIрова/tити нову cTpyl(Typy регуJIятивного каlliта.гrу та лругоi
опори баtrкiвського регулIованлlя тошlо.

I{ерiвниrцгво Банку аrtт,ивно спiвпраtltос з llаtliоttальним банком ykpaiHrl Ilo питанrIям роботIл баttкiвськоi'
cllcl,c]\414 та (liHaHcoBllx риtrt<iв в yI\4oBax карантиIJу та запровад)ксt]ого режиму лrадзвичайноi ситуачii'в oKl)eMLlx
регiоtIах; приймас заходи /tlIя якнайбi.ltьrлоi iH(lopMoBaгrocTi K"ltit:HTiB Банку rлоло оплати картками Bi11
СОNСОRDВДNI( За ДОПОМОГОIО cepBiciB Apple/Google Рау або з в1,1користаIlням мобiльного /1одатку,Iи WI]B-
Bepcicto ittтернет-баГrкirlгу <icON25>; провод1,1ть дуже r-}ива)кену noлi.",,y tllоло оIlерацiй з кре:tитуванlIя, з
iнозеtчlнtltо ваJltотою,га irtttlt,tx оllсрацiй для уllикl]еtltlя рtlзtrкiв втрат.

Iiаразi керiвництво Баttt<у tre бачltть lliлстав дJlя створенtrя будь-яких резсрвiв чи до/lатковlrх розкриттiв у
(littar.rcoBiй звiтностi, KpiM Tllx, tllo t]I(e cтBopeHi або подаtli, вiлповiдно.

[I ;rи пriтка 3. Основи IIодаII II я ф iIlaHcoBoT звiтносr.i
Промilr<на скорочена фiнансова звiтнiс,гь була пiдготовлена на ocHoBi llрипушlеIIнЯ, ulо Банк здаr.ttлtй

Ilроловл(уt]ати cBoIo лiяльltiсr,ь lra безпереllвrriй ocHoBi у найблиrк.tогчrу мtrЙбуr.ньому. КерiвниIlтво та акцiоrtери
N,Iаlо,гЬ rraп,rip iI] полаJlьшОму розвиваТи лiяльtliс.I.ь Банку в Yr<paTrri. На лумку керiвницr.ва, застосуt]аI{1.Iя
IIpLIlIyuleIlliя lцо/lо златrlос,гi IiarrKy rIролов)(ува,гlI cBoIo дiяльнiсть rla безrlерервнiй ocrroBi €] адеква1.1lим,
враховуlоtIИ Ha.JterttHttй piBettb достатностi капiтtt.ltу, rrамiри aKuioHepiB tlадавати пiltтримку IiarlKy, а TaI(0)I(
icToptl,trltlй лосвiл, якlrй свillчt,t,l,ь, tlto KopoTкocTpot<oBi зобов'язаr;ня булу,гь pe(liHaHcoBarri у xolti звr,rчаi'iноi'
l ocI lоларськоl' дiяльносl i.

[Jя фiнансова звiтtliсть пiдl,отоtзлена вiдrlовiдно ло Мiлtнародного стандар.гу бухгалтерського об.гliку 34
<[1poNrirKrla фiнаr,rсова звiтнiсть> за перiол який гtо.tинасться 0l сiчня 2020 року та закiнчуеться З0 червrп 2О2О
1эоl<у. t{я cKopotleHa промilrtttа (liHaгrcoBa звi,гнiсть повиItна використовуватися разом iз рiчr,rою фiнансовоlо

] iil i,rl,,1.\ i l1 l]l].\\ ],,iiit li,lr1.jiliLltliii r1,1 lirtttl.i li,l]\ ].j

Функцiональною ваJIю,гоlо,га валютоIо полаIIня звiтностi с грllвlIя, Bci суми округленi до цiлих тисяtI,
Kpiпr випаlrкiв лс,}азllа(Iсltо iHItle.

IIримir,ка 4. f'ропrовi кошlти та ix еквiвалеп.ги

30 ч.ервttst

(тис. грrl.)
3 l :рllittя

Гоr,i BrtoBi l(oIIJTII

I(оtIt,ги в IIаttiоrrальtlому банку Украi'ни
резсрв i в)

I{ореспо t rлс нтс t,K i раху l tK 14, l1епоз ити l-а
баttltах:

,/ Украiни
,/ iнtлих краi'н

(rcpiM обов'язкових

креllити овергtайт у

2020 р.

267 l 80

lбl 40з

lJ8 455

21 30,/

67 lt|8
( t 027)

20l9 р.

2о2 бlб

9 2|5

268 12.1

261 з5l
110

(8l8)в за грошовими коtIIтами та lx eKBlBaJleIiTaMи
YcboI,o гl)оluовrlх кошlтiв,l,а ix еквiвалеrlтiв за MiHycoM
резсlrвiв 5lб 0I l 479 l34

9
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Примiтка 4. Грошовi кошти та Тх еквiваленти (продовження)
Аналiз кредитlrоТ якостi грошових коштiв та ix eKBiBa;reHTiB

30 червня
202() р.

(,гис. l,pH.)

3l l.руi)ttя
20l9 р.

61 148
21 з01

I]B l/I]B-
110

261 з5|IIe Matoтb реt"l,г14н

Резс;lв пiд згtеtliнеt.tljя cTaI]oi\,I на KiHetlb перiо,ltу (1 027) (8l8)
кореспондентськi рахунки, депозити та кредити

Аrlа..ltiз крели,гноi'якостi ltроведенлlй по залtIшlкам rla кореспоtlдентсьI(их рахунках, вiдкритl.tх в iHtrtt.ix
багtках ,га octtoBaHi tta рейтиllгах мiжнародltот рсйr,инговот агенцij' Iritch.

Аtlа"rliз змiнlл резерву за гроlrrовIлмtл коц|тамlл та ii еlсвiвалеltтами
(тис. грн.)

3 l еруО161

20l9 р.
Резсрв ltiл знеttillення cTaHoI\4 tla tlоtlаток перiолу
Зб iл bLrrerlI rяl(змеrlшення) резерву п iд знецi нен ня Ilротя гом

_ ]]Е2i_одL

З0 червня.
2()20 р,

8l8

209

2,40

578

резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду | 027 8l8

I)еЗеllВ За ГРОtllОВИМl{ КОШТамI.j тa Тх сквiваJIе}{тами c(lopMoBarrtlй на залиtllки }{а кореспоti/lсIIтсьI(1,1х
paxyllKax, BiлKplrTtlx в ittших баttках.

IIримiтка 5. Кредити та заборгованiсть клiсtlтiв
Крелl,tтll ,га зirборгованiс,r,ь клiснтiв облiковую,гься за амортltзоваllоlо собiварт.iстrо

30 червttst.

(Tr,lc. r,prr.)

З l ;,p1l0ttst

I(редr,r,ги, Ha/laHi IоридичtIим особам

I{реллrтrл, налагti (liзич нипл особам
резерв за крелитами, що налагli t<лiснтам, якi облiковуються за

2020 р,

789 050

76 555

(87 l 85)

20l9
715 67]

70 286

(41 484)зованою собiварr,i
Усього кредитiв та заборгованостi клiснтiво щrr

778 420 738 4,79()o.1lll(oB за амо Holo собiва

IIa Ilротязi [ пiврiч,lя 2020 року креltитI,Iа по.ltiтt.tка Банку була спрямоваtIа на пролов)I(еtIня креди.l.уваtIня
Iol)1,1]l1,1tltlI,1x Ta (liзltчtlиХ осiб. I(релити надаваJlI,Iся за р14I]ковим14 cTaBKal\4l.{ l,a ]\4аJlи (liксоваrrий xapaI(Tcp.

В крелитtrопtу порт(lелi Банr<у rliнних пагlерiв в яttостi забезпе,tення за крелитами та заборговаttiстttr
клiсttтiв не ма€.

АltаLtiз ltредIrтноТ якостi Kpe/I1,1TiB та забсlргованосr,i клiсtlтiв, яlсi облiковуIоться за aMopT1.IзoBatlolo
собiв:r;r,гiстlо, :ra l rriврi.lчя 2020 polcy

Стадiя l

(тис. l,pH.)
Стадiя2 Стадiя3 Усього

l(релиr,lл та заборгованiсть клiсt.tтiв, якi
облiковуtоться за амортизованою собiвартiстю
М irriмшьrrий r<редитнIлй риз1.1к:
I IизькI.tй кредитний рtазик
серсднiй кредитний ризиt<
Bt.tcot<t.tй кредитний ризик

19 lзб
415 911

sб 76;
4з 1з2

79 l36
475 9l1

86 768
4з 1з2

l 80 052
усього валова балансова
заборгованостi клiентiво

BapTicTb кредитiв та
якi облiковуються за

l 80 052

амор,I,rlзованоlо ва

555 053 l30 500 I80 052 865 605

10
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мiжIIа с FIaHcoBa звiтIl

II р ll пr iтKa 5, Кред1.1тll та забо ргоВа lr icTb кл icHr.i в (п poltoBrKeH ня)

l)

Б кКоНК .lчя 2

Резсlэви

K';t ic tr,гiв,

tliл зttецiнсння крелитiв та забOргOваIloс,гi
яtti облiковуtоr,ься за аморт14зоваIIоIо

(l2 785) (7 б8б) (бб 7l4) (87 l 85)

собi
Усього кредитiв та заборгованостi lслiентiв, якi 542 268 l22 8l4 lз 338 778 420
облiковуються за а зова}lою собiва

Ви/1 ttреДи'гttоГо рИЗt,ll(у вI4ЗнаtIасться в заlIея<tlос,гi вiл к,rlасу борrкltttка rориди.tl,tоiособt,t:
1-2 K.lrac -. п,tittiMIa.ltbHtlй кре:tитнlлй ризик;
3;l tolac .= ttизыtий кредитtl14l,"l рIlз14I(;
_5-6 K;rac: серелrtiй r<реltrлтний ризrlк;
7-8-9 rorac : висоtсий кредитtrt,tй рr,rзлtк;
l0 rclrac , лс(lо.lrтtri ак,t,l,Iви.

Ви/1 t<lle/tl,tTllolO ризику визнаtIасться в залеrttнос,гi вiд класу борiltt,rика (liзичноТ особи:
] K;tac -.п,tilliiчtалыtий кредитний ризиl(;
2 tcrtac .. tlизысt,tй кредtлтtrий 1lt,tзt.ttс,
J K,.tltc ссрслlliii tс;,lе,ltltllrий рlrзик:
4 KJlac,,,, в t,tccl l<t t й кредлrгн ий ризI.t t<;

_5 K"ltac -, .леt|ю"lrгнi tllоиBt4.

Аllа"rliз кред1,1тноi яtсосr,i lсрел1.1тiв т,а заборгованостi lcllieHTiB, якi облiковуютьсrl за ailropT1.1зoBatl0lo
собiва1l,гiсr,ю, за 20l9 piK

(тис. r,pH.)

УсьогоСтадiя l Сталiя 2 Сталiя 3

I{релl,r,гt,l ,I,a заборгован icTb
об:t i ttсlвуtоться за амор,I,1.1зоваliоIо
Mi trirчlальttий t<релl.tтltий ризик:
I I t,tзьriий крсдитtlий ризик
Ссрелrri й кре;lи,ггt ий рt.tзt.lк
В tlccl к ll й креllитгl и l,'l р 1,Iз и к

Дl9_фщl| q]цц,iц

клlснтlв, яl(l
coOlBapTlcTIo

21з 454
2lз 947_

29 26;
52 57]l

l lб 128

27з 454
2lз 941
129 26з
52 57l

l lб 128
Усього валова балаttсова BapT,icTb кредr,rтiв
заборговаtlостi клiснтiв, якi облiковуrоться

481 40l l8l 8з4 l lб 12вта
за

78_5 963

I,1зоl]аною ва
Резервt.t пiл знеtlitlення ttредитiв r,a заборговаttостi
ltлiеtt,гiв, якi облiковуrоться за амортизоваl.lоtо

_с9q!Lа!]L9ц9

(1 l 623) (3 035) (з2 826) (41 484)

Усього кредl.tтiв та заборгованостi клiснтiв, якi 475 7,78 l78 ,799 83 902 1з8 419
за амо ною собiва

дltаLliз змiнl.t резервiв пiд зltецiненlrя KPe/I1,1TiB та заборгованостi
al\{opT,IlзoBaHolo собiвартiстlо за I пiврiччяl 2020 poKv

С,гадiя ] С,галiя 2

I)сзсllв tli11 ,зltеlliгtснIIя lla поtIа,I-ок перiоду ll 62з з 0з5

клiентiво якi облiковуються за

Стадiя З

(тис. грн.)
Усього

з2 826 41 481+

l{op tt t,y Barr t lя гIро tle I I,гн 14x лохолi в, tttсl

обл i ковуrотt,ся за ttмортизованоIо
соб iBalэTic,r,ro

Збiльrttсtlня/(зменшелttlя) резерву пiл
зttецittеllttя протягом rrерiолу
I{ypcoBi piзrrr.rrti

(9)

1 026

l45

(22)

4 61з

2 760

зl 005

l2з

2 129

зб 104

268
|)езе;ltз tla знеtIitlення Kpe2lrt,l,iB lra Killetlb
tlерiол1,

l2 785 7 686 66 7l4 87 l85

11



[l1rпп,rir,ка 5. Крелrlт1,1 ,l,a заборlrlваtliст.ь клiсllтiв (проllовясення)
Altir.пi:r змillrt резервiв rli/I зltеrlillеllllя ltред1,1тiв r,a заборговаllосr,i клiсllтiв, яlсi об.пiковуIо.l.ься за
2lмор,г1,1зоваHoto собiвартiс,гю за 20l9 piK

(тис. грн.)
УсьогоСтадiя I стадiя 2 Стадiя З

l)езерв ltiд знеIliненlIя на поtIаток lrерiодy 5 19б 3 0б5 21 344 29 б05
I{ори гува н r rя пpotleHTI.I14x лохолi в, lцо
об.rl i r<овуються зt,l амортI4зоваl lolo собi BapTicT.lo

Зб i.lr ь Lrr е rI няl(зме rr rше н rtя) рсзеllву п iд
tl tcl tittснtlя Ilротягом llсlliолу
Спt.tсаt tttя безrrадiйr rol' заборr tlBaltocT.i за paxyHort

рсзервiв
I{ypcoBi рiзничi

6 504

(17)

(з0)

4 061

1 
,l09

(lз0)

(l64)

4 061

14 l83

(Iз0)

(24l)
резерв на знецiнення крелитiв на кiнець ll 623

I tliBlli,t,tst 202() 1lott1l

47 484

(тис. грн.)

20l9 piK

32 826

Структура кредитiв за вLlдамI| економiчно[дiяльностi

сума о//о% сума

Виробниrlтво ,га 
розlIодiлення елсктроенергiI, газу та воли

ОпераrtiТ з нерухомим майном, ореIiда, iltlItиrriринг та
llаllаtlня посJlуг
'I'op гi в,пя, ремонт автом об iл i в, побутовлrх в r.rроб i в та
ltрелtчl eTi в особисто го B)I( l4TKy

Ci.lrbcbKc господарство, N4llслllвстt]о, лiсове госIIоларс.гво
i'ФirtattcoBi послуги

(liзичнi особи

I rttrr i

99 879

l912|2

16,7 1l8

6 700

21 1 258

76 555

46 28з

l 1,54

22,78

l9,38

0,11

з l,з4

8,84
5 lý

1.5 l 594

172 962

lз7 111

l9,29

)) пl

11,44

0,4]

26,1з

8,94
\ ,7)

J

205
,/0

44

700

з15

286

929

Усього кредитiв та заборгованостi клiентiв без
резервiв

8б5 605 l00 785 9бз I00

'i'З ме,гоtо гара[IтуванIlя Ilлате)I(у та влIl(оItа}Iня tlлатirкних зобов'язань мiж АТ кдКБ Kl(OllKOP/{> та
маstсгсагсl Iпtегпаtiопаl Iпсогрогаtеd i vIsA IпtегпаtiопаI укладеtti Щоговори забезпечення.

I{оllrlен,граrliя ризику: с-гаtlом на кirtець;rlrя З0 червня 2020 року 5 найбiльrшим пози(Iальникам Баttку
(rорr,I/iичнип,t особам) вида}Iо r<редl,rтiв (ло вирахування peзepBiB) lta загальну суму l88 28l тис. грrr., шrЬ
cTalIoBt.lTb 2з,87% Bi/i зага.ltьttоl,о обсягу кредитноТ заборгованостi tориди,rних осiб ( у 20 l9 porri l89 i46 тис.
I,1)ll. та 26,5l%o вiлповiдно).

lrlформаrtiя про кред1,I,г1,1 в 1lозрiзi в1,1дiвзабезпечеllIIrt за l пiврiччя 2020 року
(Tr,rc. гllrr.)

Усього

}]езабсзпе.lен i крелити |6 46l 64 046 80 _507

Кре:irати, надаlti
юридичtJим особам

кредити, надаtli
(liзлlчним особам

Крсллrтr,r забезпе.tен i : ]]2 589 l2 509 785 098
гроIIlовI,1м и l(оштам и

IlepyxoMl.rM майном
. у T.tI. )I(11тлоl]ого прl.]знаtIеIlня

l,apat t,r,iя п,t t,l i t tolly.t ите"lt ьства м 1.1

i tl ltl t,tM t,t а IITI4 Btl]\4 I,1

з22 299
6 785
,/ 235

22 986
420 519

l l20
9 

,/12

9 772
l 092

(f(

з2з 419
Iб 557
l4 007
24 018

421 0ttr4
Усього кредитiв та заборгованостi клiснтiв
без резеrrвiв 789 050

12

/о ээt 8б5 605



А'I'(АКБ (

Примiтка 5. Кредити та заборгованiсть клiентiв (продовження)
lнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2019 piK

Кредити, наданi
юридиtlним особам

Кредити, наланi
(liзи,tним особам

(тис. грrl.)

Усього

I Iезабезrrсчен i rсрелити l4 477 55 404 69 88l
70 l 200 l4 882 7|6082

l,potIl о l] 1,1 l\4 I.| ко lU,гаI\4 l,i

IIср)/хомим плайлtом

. у T.tl. )I(и,гJIового прl4знаtlення
l'аран,гiям l.t i tltlру,1 цl,grrства]чl и

iнш lлпл tl активаN,l 1,I

l 56 320
2зl 5зб

18 047
5 268

308 07б

з 129
l0 7lз
l071з

l2
428

I 60 049
242 2,I9
28 7б0

5 280
308 _504

Усьо го tсред1.1тi в та заборгова llocT.i lсл icHTi в

_0еэ pqlcpr,]tl 715 677 70 286 785 963

Вплив BapTocTi застави на якiсть кредитiв станом за I пiврiччя 2020 року

Балаrtсова
BapTicTb
крел1,I,гiв

Очir<уваrri грошовi
поr-оки Bill
реаrliзачii'

заставленоt,о
забезпе.tсння

(r,ис. грrr.)

Вп.ltив
застави

Креltr,t,гtл, надаt ti IорtlдиtI ним особапл

IФс,tt".u, llаданi (liзt,t.lllим особапл на пото.lнi потреби

,/42 814

35 546

540 421

l(l 356

202 45з

l9 l90
Усього lсредитiв ,778 420 556 7,7,7 22l 643

Вплив BapTocTi застави на якiсть кредитiв станом за 20l9 piK

Балаtlсова
BapTicтb
крелитiв

Очirсуванi грошlовi
потоки вiд
реал iзашiТ

заставлеtIоl,о
забезпечення

(тис. l,pr,r.)

В п.rtи в

застав 1,1

I{рслlл,ги, ttадан i tорIdдич ним особап,t 102 849

35 630

62з 866

20 9зз

7lt 98з

ltl691I(релити, наданi (liзи,tниtчt особам на ltоточнi rlотреби

Усього кредитiв ,738 
4,79 644,199 93 680

I]attK визначас ринковУ BapTicTb забезпе.lення у виглялi застави tIерухомого майна, трансt]орт}Iих засобiв,
)/сl,а1,1(увtltlIIя, ToBapiB в оборотi, в14холяLIИ з ot{iHtcI.t такого майна, гtроведеноi'суб'ектом оцiно.lltоi дiяльltостi.

IIрипriткrr 6. Iltвесr,ицii в rцilllli папери

30 чеllвttя
(тис, грrr.)
3 l ;:ll)l0ttя

I rtBecтr.Iцi й t t i деllозитнi
_QзtцrqдJIраIцtl

серти(l i ка,глr, еп,t i,говаtl i [lацiона.п ьн rl м
2020 р,

260 083

2()1 9

l75 l65

усього iнвестицil-л 2б0 083 175 l65

1з
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Примiтка 8. Iншi активи

30 ,Le]lBHst

(,гr,rс. r,pH,)

3l zp,1l)11x

2020 р. 20 /9
Iншli фiнансовi активи
flебiторська заборгованiсть за операLtiями з пла.гilI(ними картками
Гроrrlов i l(olI1,1,1,I з обм ежегr rl пt правом в I4 l(орис.I.а }I I Iя

{еб iTollc ька заборговагr iс,гь за о пераlliя п,t и з ба tt кашl и

l\ебiтоllська заборгованiс,гь за операt{iями з клiснтами
Irrrпi фilrансовi активи
I]езеlэви пiл знецiненtlя iнших фiнансовr,rх активiв

282,200
4 641

6
| з46
4 0зз

(8 664)
28з 562

466 304
4 64l

|4
2 5lз

l6,/
(4 896)

468 743Усього iнших фiнансових активiв
l ншi HetPiHatlcoBi aKTrlB1,1

l \еб iTopcbKa заборговаt t icTb з придбагtttя aKTrlBiB
I Iерелоп.ltата за Ilослуги
l{opoгouiHHi метаJlи
Iнtltiаlt,гивt.t

6 718
4 з65

3 5_5

зl0

l 082
4 042,

9I9l
205

I,1 пI/l зllеlllllення lнших аriтивiв 44l l46
Усього iнших нефiнансових активlв 11 367 14 3,14
усього iнших активiв 294 929 483 l 17

Стаttом tla rсittець дня З0 (lервня 2020 року залиUlки гроtлових кошt.гiв:з обмеrltенl,rпл правом
в1,1 ltoptlcl,i,lll ня скJlадаються з:

,/ l00 тис. грн. - гараtlтiйний'ttепозrtт за операцiями з пла,t,iя<Ilими KapTKaMt,t, розмiщеrrлlй в Ilд'I'
к Il Ерш l и Й укрАiljськи Й м IжIlАродl Iи Й БАIJ I(> ;,/ 20 тис. грн. - гараIIтiйний дсlrозит за опе1_1ацiями з платirкними картками по I.IПС (IlРоС.ГIР>,
1эtlзп,t i tцсl t l.t й в Н а цitl нал ь ному бан ку YKpairr и ;,/ 4 521 ,rис, грtl. - залиIUки lIa коресl]онденl.ських paxyHl(ax, rцо були вiдкритi в iIАl- <I{Б
кХ РЕtI{А'I'ИI(>.

CTatloпl на t<iHct{b дrrя З0 llервнЯ 2020 року дOбiторська заборгованiсть за огlсраtliяп,lи з rtJlaTilItttI.tMtt,t
Kal)1,Kaivl14 сI(JIадасться з:

,/ кошlт,iв по опеllацiях за карl.ками, емiтованирtи Баrtком, tIерез облалttаltня Баltку r.a ittLttr,tx
баttKiBcbKttx устаtiов,,/ krltltTiB за розрахуtiками за к.ltiринговими операцiями (в розрiзi валIоти операttiй, плаr.irrtttttх
систеI\4 МС,га VISA);

/ KoLtlTiB за iHmtlMI,t розрахункаМи ло з'ясування обставин взасмозалiку (перерахуrrок KoMicii',
заt<1l1.1ти li paxyHol(, тошtо);

,/ заЛI,1IIJк14 tсоtltтitз при балаrrсуваннi бапкоматiв, сушt IlecTatI, виявлених пр14 poзBattTart<etttli
ба rlt<оп,l aтiB,

,/ ttоtlt,гiв,за оtlерацiяtvlи в pai\,Il(ax спiвпраrti по Щоговорах еквайрингу - на пi,цставi llкого еквайр
Ilрово/ll4,гь обслуговуваttttя ,горl,овLtiв i здiйснюс розрахунl(14 з ними за операцiями, I]роведеIIим1.1 з
BI,I l(opl,IcTaH trям 11 К;

,/ Kottt.t.iB по опеllацiЯх щодО перерахуваtIrlяr Банком гаран.гiйllоi.суми в palvlKax договору лJlя
забезпе.tсгt ttя оборотiв з i н tlt ими (li нансовим r.l ус,гаtlовам и;

,/ :]алиIIIкИ KotllTiB операrtiЙ в рамкаХ спiвпраrli по f{оговоllах про орl.анiзацiю взас:п,rодii' rIри
ttcpctra:зi коrлтiв (liзи,ttttlм особам ,tla пiдставi яклrх Баtlк, в14користовуtоtlll техIlологilо переказу KotllTiB МГIС та
llPoI'l]a]vlIo - Textli'Ilti ЗаСОбtt, надас I-1apтr]epy llослуги з обробкr{ та викоIlанrtя ПLtатеlI<iв, якi iHirtiйoBaHi
IlLlaTtttlt<aп,tt,t в Ilунк,гах прийtrплу I1.1laTeжiB 1,а Ilepepaxoвyс KolпTl,l за ними ло МпС, а Партнер зобов'язусться
Ko]\4IlcIlcyBal,tl БаrtкУ суму злiйсrrснltх Платеrкiв та сtlлатttти коплiсiйну виIlагороllу на умовах, визI,Iа.Iеtlих
l{o гoBopaM и.;

,/ kotltTiB по операцiях з повернеrtttя tlлате>ttiв у вiлповiлнос,гi ло процелур опротестуваtltJя
тpar rзак rtiT;

,/ KorIlTiB гlо оllераtliяХ В РаI\4l{ах спiвпраrдi rro f{оговорах про t,IаllаI]Ilя послуI.tIо tlпеllацiях з
rlеl)еказ)/ KorrtTiB MirK дерlкатеrtямrt It,Lta,гirtcllIlx KapToI( через обла/tttаtrttя баttку (Р2Р переказ);,/ r<оплiсiй до cIlJIa.],I,l згiлttо VSS звiтiв вiд МIIС VISд;

,/ BIl/la(li готiвr<овl,tх ttotttTiB.I0peз РОS-термiнали (в розрiзi вiддi"llень Банку та ваJllоти orrepartii.).
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l]рдlдlжt:а_qкорочg_ца_сlriцац_qqвззцiщrq:цлI*(ДКLз]rоДКQРД_заlдrврj:rчд_202ор_9=ку_

I'lpr,lпliTlca 8, IHltli ак,гt,rв1,I (проловяtеltняl)
ВiДПОВiДrrО ДО МСФЗ 9 Баrrr< ЗаСТОСОВУ€ СпРоtЦений пiдхiл ло оцiлttоваttня очiкуваrrи.ч крели,гних зблrткiв до лсбir.орськоI,
заборговаt tocTi.

Аналiз змiнtl резерву пiд знецiнеllня ilIrш1.1x фiнансовlлх alcTllBiB за звiтний перiол

Г;lоul,овi [ебiпlорськсt [[ебiшорсьlссt
(тис. грн.)

Усьоео
tlpcr]o"\4 баttксtмu l{Jl IcH m aл4Lt

t{оцll11L! з забораоваttiспlь забор,zовсtнiсtllt
l)(1,|tL')l('L'llll.|t tаttпg1l1111is1.1111з l(tl)11L,l)(llIiя_1|llз

l t ttt,t i
с|ittсtнсслrзi

al{l11LlBu

залиrrlок станом на
4 52l01.01.2020

Зб iл btlte н няl(змен ше н ня)

рез9рву rtiл знеtliненttя
протягом I пiврiччя 2020 (96) 3 168

залишок станом на
30.06.2020 4 528 4 03l

Аlrа.пiз зпliнrl резе;rву пiл знецirtснltяt illtrr1,1x t|liHallcoBl.rx aKTllBiB за r1oпepe/ttiil:i перiол
(тис. l,prr.)

Гроutrrci Щебimсlрська !ебimrlрська
liollll11lt з забораовсtttiсlllь забсlраtлваttiспlь lHuti

об,меэtсеlttt,t,t зсt ottepatliя,lttt з зсt tlttelэatlist.tttt :з cPiHctttcoBi Ycbo;:rl
l1гq,rr-r, бattt;tt.ttlt t.ltit,tttllct.tttt ul{lllllill

_01,01.2019 року 4 528 - 30 39 4 5g,7

Збiльшення/(
l)e tcpBy пilt зllецiнеltня (7) l4 l 65 l27 299
ttlэо,гяt,ом 20l9
l}ал1,1rrlок с,ганом lla
2l l. .п,п *л-_-- 4 52lз1.12.20lщ9цу,_ 4 52l 14 t95 lбб 4 896

Aна.rliззмilrиpезеpвупiдзнeцirlеlrня.','',;;;Ы
(тис. грн.)

Ycbozo

(8)

7\ е б i пl о 1э с t t< ct з а б о р;: ов ct t t i с пl ь з п 1эrt О б ct t t н я
clKll1ltB lB

залlлшок станом на

Залишок станом на 01.01.2020
Збiльшеr,rняl(зменшення) резерву пiл

1 4б) (t 44)

зIIацl неlitlя ГОМ [ пigрj,1,1я2020

Залишок станом на 30.06.2020 року

(295)

(441)

(2)

(t 46)

IIримiтка 9. НеоборотIIi активи, утримуванi для продажу

30 черrзttя.

2020 р,

(тис. lpH.)
З l :p1l)11n

2() l9 р

OcHoBrli засоби (комп;rекс булiвель)
!qурщц! дiлянки та я<итловi будlltlt<и

l 059
844

1 059
844

усього необоротних активiв, утримуваних для продажу l 903 l 90з

I{еоборотlri аI(тивI4 утр14I\,IуIоться з MeToto проllажу та затверджений План захо/tiв шlоло реалiзаt{iТ.гаких
aкTt.tBiB.
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Примiтка 10. Кошти клiснтiв

30 червttst
(,r,ис. грrr.)
3 l ;:иlОttя

202() tэ.

l 258
2019

l 7l0
IIoTo,tlti рахуIJки

tti особr,r
l2_58

86 l 9з4
l7|0

9l8 87з
IIо,ю,t t t i paxyl I KI..l

Cтpor<oBi KoIIITI,I

t[)jзllt1l1j особи:

]50 745
llI l89
129 1 58

822 528
96 з4,5

629 803
I Io,1,tl.t tti рtrхунки 2зб 1 50

493 008С,гроt<овi кошти
l9634l
4зз 462

усього коштiв клiентiв l 592 950 I 550 386

CтpoltoBi вклади (лепози,1,Il) у cyMi з2з 419 тис. грн, (за 20l9 piK l60 049 тис. грrr.) с забезпеченням за
Kpe/iI4TaMil. /Jеталi лив, у примiт,чi _5.

l]aгa.lrbtla сума кошtтiв l0 найбiльшl.tх вклалtlt.tt<iв за [
,]аl,аJlьIlого 

llеIIоз1.1l,гlого порт(iеlrrо (за 20l9 piK 2З8 258 ,глrс.

IlpllпriTKll l1. Рсзерви за зобов'язаIlIIямIl

Змitrи резервiв за зобов'язанIлямI.1 протrIгом I пiврiччя 2020

гliврiч.tя 2020 piK сI(Jlалас 289 580 тис. грн. або 48%
грн. та 45О% Bi7tпoBiltHo),

Зобов' язання з креlIи,гуsання

(тис. грrr.)

Усього

Залишок на 01.01.2020 6 731 з llз

[la лату балансу резервI,1 за зобов'язанtIямI.i c(lopMoBaHi в cyMi коLuтiв, необхiдtIих лля викоIIання Банкомl
ви/lаtll,lx клiсн,гам гараr.rтii з урахуванням показIlиI(a ризику.

II;rимiтка 12. Iншi зобов'язаIIlIя

30 червнst
(тис, грrr,)

3l ,:1l1fills1

2020 2() ]9
Iншi фiнансовi зобовОязання
l{1rc7111roo.,,,.rt заборгованiстt, ta оIlераltiями ,з lIла гilttttIlM" naprnar;
I-apar r,гi йн i зобов'язаrtня за операtliям rl з п;lатi>tсн им и KapTKaN4 и

]4 l11
I 000

2з 4з5
l0 з41
з 539

4 9]3

l 895
l08 959

l55 l9l

25 648
lll55
2 590

7 ,l74

l 09l
19l 994

I(релr,rторська забор говаlliсть за .lI iзлr н гом (орендоrо)
IHrrri (liHaHcoBi зобов'rrзаннrl, в T.tI.:
t;peiltпlopcbKct забореоrзалtiспlь зсt cltlepcttliя.l,tlt з tcllit:tttlttt,l4Lt

kpaduпlopct tta забореслвсtttiсtltь зсt rlпераtlistлltt з ttctdattrtst банкiвськоi'
,:ctllctHttt ii'
i t t ч t i t t ct 1l ctxoB ct t t i ritt пl 1,1a tlltt
усього iнших нсових зобов'язань

aHcoBi зобов'язання
I{рсдиторська заборговаrtiсть за по/lатками та
прr,rбуr,ок

зборам и, податку на

гtpatliBtl1.1 ttaM и бан rcy

KplM

I(pc21l.rTopc ька заборгован icTb

fJохо.цr.r майбутн ix перiодiв
за розрахуlIками з

зобов'язань

l 605

6 460
l 66з
9 728

4 641
I 643
7 506Усього iHur1,1x HaHcoBtlx

усього iHrrrllx зобов'язаlrь l l8 687 l99 500

Стаltом tta кiнець лня 30 tlервt-lя 2020 року цредиторська заборгованiсть
I(ap1,1(aN4 l.{ с l(Jlilдасться з :

,/ кошtтiв за розрахунками за к.ltillиttговими оlrерацiямлr (в розрiзi
сI,Iс,гсN| МС та VlSA);

за операцiями з пла,гi>ltttими

валюти операчiй, ltлaTi>tttlt,tx
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Il рп MiTKa l 2. l Huli зобовОязанrrя (проловяtення)
,/ tcoIttTiB за iншlимtt розрахункамl-] ло з'ясування обставиrl вза€]\,Iозалiку (перерахунок Kolvticii.,

закритий paxyHoKl тощо);
,/ залиIIIки кошIтiв операцiй в рамках спiвпрацi по ДOгOвоl]ах про органiзацiю взасN,roдii при

rIереказi коltl,гiв rРiзrlчним особам - на пiдст,авi яl<их Банк, вицористову,о.," r.*uоr,пгiю переказу KorttTiB МПС]га
власtli проt,раN,Iно - техrtiчtli засоблr, ttадас [-IapTttepy посJlуги з обробки та викоI{ангtя [1латежiв, якi iHirriiioBarri
Il.tta,гltllKalllt,i в Пунктах прийоп,lу llла,гежiв,га псрераховус KolIlTI1 за нI..lми до MIlC, а IlapTrrcp зобов'язустьсrt
l(O]\,IпellcyBa,t,r,r БаtrкУ сум1, з/litiснеtltlх I-1латсlt<iв та спзtатити коплiсiйну винагороду lIa умовах, в14з}lаtlеlIl.iх
f{o говорап,t ti.;

,/ ttotltTiB по оIlерацiях з поверllеtlня платеrttiв у вiлrtовiлностi до tIроl{сдур оIlротестуваtlIIя
тра rrзак цii;

,/ кошlтiв по операцiях з eJieKTpoI,III1.1MLl гроuI14ма (елеrстроний гамаIIець);,/ сумиI{адл14tltttiв,вl.tявJIенихприрозваIlтажеI.Iнiбанкоматiв;
,/ суN4и списаних з paxyнKiB клiснтiв, для подальшого прода)(у IIа
в ltаtLiональtriй вазttотi. дJlя мо)I(ливОстi ltогаtltснllя lIарахов[lних;tоходiв.

Примiтка 13. Статутний капiтал
I(i;rbKicTb акцiй в

обiry (тис. шl,г.)
Простi аrсцii Усього

м ilItбaHr<y лJIя oTpI.1i\4aIIHrl
кошl,гiв

Залишок на початок попереднього перiоду 200 200 000 200 000
За-ltиtttок tla кiнець попередньоI.о псрiолу (на
tIotlalTo I( зв iTHo го перiо2lу) 200 200 000

59 000

200 000

_59 000l] l,i и II1.1и капlтаJl

Залишок на кiнець звiтного перiолу 259 000 259 000

Стаl,утrtий капi,газl Баttку склаластьсЯ з 200 тися.l акцiй HoMiHaлblloto варr.iс.гю l тис. l,pH. заресстрова}l14х
i ltoBtricTto сIlлаtIен1.1х.

AKrtii надають iх B.ltacHt.iKaI\4 право IIа о,гримання частини прибутку Банку у вигля2li дивiдендiв, tla ytIacTb
в 1,trравлiннi Баt,tltом, на отр14i\4аtIlIя tlacTиIlI.1 майна Банr<У у разi його лiквiлацii та iHrrli права, lrepeЙa,rerri
закогlоl\4, що регуJlю€ пита}IllЯ с,гвоl)ення, лiяльностi та припиI]ення акчiоltеir}Iих товариств з урахуванням
особлl,tвостей, Bt,lзtta,tetlr,tx Заlсоttомt YKpaTrrrl "Про банки i банкiвсьrсу дiяльнiсть". Простi arcrtii'Ha:taюTb iх
t]лacIl1,1Kai\4 однаковi права. Простi iпler,rHi aKrtiT не пiллягають tсонвертацiТ у привiлейованi аt<цiТ або irlшi rtiHrri
паIlерI,| баrtку. Ilротягомl б мiсяriiв 2020 року Банк tte здiйснював виI(упу BJ1acIII4x акrtiй та не огоJIоtllував
BI.1пJla,l,y лlлв iдсндiв.

[3ипусl< акцiй:за умовамИ опцiонiв i KotlTpaKTiB з продах(у, за звiтний перiо.п tte злiйснювалося.
I,1a рi,rгrих Загальнllх збоlэах акцiоtrерiв, ltlo вiлбулися 24 r<вiтня 2020 року, прийtlято рiшtеtlltя lrpo

збi.rtьltlеtlttя статутного капiталу Банку шляхом пiлвt,ttценtlя номiнальrrот вартос,гi акцiй за paxyllok спряN,lувztIlня
l1o с,гатутноI,о капir,а"lrу Баrrку прибутку минул14х poKiB в суп,li 59 000 тися.t гривеIIь.

15 ,rервня 2020 року llацiона"цьнrлй банк Украiни погодиВ статуТ Ат "АI{Б "конкорД" у tlовiй редакцil'у
ЗВ'ЯЗt<У Зi ЗбiЛЬtlеtltlЯМ СТаТуТНого ttапir,алу до259 000 тися,t грl4вень. У вiлповiдностi до .lинного закоllолавства
Уt<раi'lrи дт "АI(Б "коLIкорД" злiйснtос Bci необхiлнi ztii для:

. рессr-раrtiТзмiн 21о сl,атуту дl,"дкБ "коIlкорд", пов'язанt4х зi збiльшlенtlям статут}lого кап iTa.lly A'I'
"ЛКtj "I(ОI tKOP/1", l] оргаIIах дерrкавtlttТ ;leccTllartii;

. рес:страчii I]КllIIФР BllIlycKy аrtrtiй та вltла.ti Д'Г "ДКБ ''КОНКОР/{''
акrtiй,

200

свiдоtlтва про рс€страцiю Brltlycl<y
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Примiтка 14. Прочентнi доходи та витрати

lпiBlli,t,ut
(тис. l,рн.)

lпiB1,1i,t.,tst

тацЕцлllдqдадщцаgГA{авАнI зА ноlо стдвrс-Б#"кх"- _-_ *__J!Ц!_р_qg'

Tlrj чi_одо:ц_9ц]2iнансовими активами, якi об;riковуються за а ваttою собi
КредIrтлl та заборгованiсть клiснтiв
l{спозитrli сертифiкатrr НБУ
Кореспондеrlтськi рахунки в iнtrlих банках
I IporteHтH i дохоли за знеtti HelttlM и (liHaHcoB14]\,1 1.1 аI(тивам и
Усього Il роцеllтrl rl х дохtlдiв за t|lilla псов l,rM ll а Kl-|,r ва Mrt, tцо

58 0l8
1 |62

8з
(2 729)

62 534

62 816
j 304

54
(l 876)

облiковуються за ам BaHolo собiва б4 358
п]]Ql {ЕI]]ц_lэ_ц,Il4_! цJqзрд х о в д Ij I з А ЕФ Е кl,и в I-1 о ю сl.А в ко Io в со,гкА
Пportett,I,Hi в и _ззt*фцl4нсоtзt.i пл tl зобов' язан rIя N4 14, я rti обл i ковуIоться за ною собi
CTpoKoBi KoII1Ti1 tорилt.t.t t t t,tx осiб
Cr,1-1oKoB i Kolll1,I.1 (liзлr.r них осiб
CTpoKoBi коtll,гl,l iнших банкiв
Ilоточrri рахуFlI(и
сDittансовий лiзинг (оренла)
I trrrl i

(7 l з8)
(I7 89з)

(2)
(l4 499)
(l 733)

(41)

(1 022)
(9 990)

(l49)
(l l 256)
(1 з72)

(762)
усього процентних 4l зI 55l
Ч lлсr,и fl.t п роцецтн и й дохiд/(витрати) 21 222 39 807

Iн(lорпlаuiя про проLtен,гtti доходtl та вIлтрати за операшiями з гtов'язанимI4 сторонами IlавелеI.Iа у
пllt,t.vtiпttli 23.

IIримi,гка l5. Комiсiйнi доходи та ви.I.рати

ltlir;рi,t.tя
(,гrrс. грrl.)
lпiв1,1iч.tst

I)озрахуttк<lво-t<асtlвi oпepartii' з [1 I(
Ittкасаrtiя
Orrepartii з цittнt.lм lr паI]срами
['allarrTiT traдarli
lrlшi
усього lcopliciii H1,1x лоходiв

49 l 658
1

82
lJ /J()

l 905
529 080

l04 642
8

?-1

ti 568
l l21

I24 l03
Розрахун ttoBo-KacoBi операцiТ
Роз;lахуtttсово-касовi операцii 11К
Irrlrri

(2 87l )
(298 644)
(l1 974)

(l 478)
(48 8l6)

(4 43з)
Усього lcoMicii;iHllx Bll 319 54 727

комiсil"лний дох

Ilr(lОРМаItiЯ rlPo KoMiciйrli лоходtt та витрати,tа оllераtriями з Ilов'язаниl\l и сторонами I|авсле||а у tt1l11_1,1,,,,,'
1)lJ,

Примiтка 1б. Iншi операцiйнi доходи

! tliBlli,t,tst
(тис. l,ргr.)
l пiB1-1i,t,tst

l{охiл вiл суборенли
lIохiл вiд IIролажу ocHoBHLIx засобiв
Il i :t,r,Il и rvr ка N4 ар кети Il го воТ i н i цi aTr.i в и
I 1 i:rгр и п,l ка мар I(еTI,I н говоI i tl i ttiатив t't

Lllтра(lи, tteHi отрl.tплаtti бан rtoivt

/{ох iл в iл /locl,po I(oBo r,о пl)1.1 п и }ie }l I lя

Ilrrrri

за програN4оtо МаstегСаrd
за програмоrо Visa [пtегпаtiопаl

21оговорiв

ll

l 181
22з

3 l35
8l8
285

l0
l5

627

з52
I14

98

Усього операцiйних доходiв

19
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II;rипriтка 17. Адпriнiстр:rтивпi та iHшli операцiйlli витрати

'J'абл 
t.t t l:l I . [3 и,r,рати та I] 14 пл а,г1,1 п1:lа t 1i в t t l.t кап,t

l пiвlэi,tчлt.

(тис. грн.)
[ пiврiч,tя

_ 2020 rэоку 2019 poKy
Заробiтrrа пJIата та премiТ
IIарахуваrtttя на (loH21 заробiтгtоТ платr,r

(45 l 86)
(9 868)

(29 651)
(6 550)

I tttll i вt,lплаr,и працiвttиI<апл

Ус ьогсl l] I,1T,paT на у,грIr Nl а н Irя персоналу

'|'lб'Lltrtlя 
2. Blt,l рати lta аьtоllтttзаttilо

Д мортl,tзzrцiя oct]oB ll11x засобiв
Дп,tоlэ,гr,tзацiя програI\4Ilого забезпе.Iення 1,а нсматерiальнttх активiв

l п.iврiч,tst

_ __ 2020року 20l9poKy

176
(55 305) (3б 383)

(r,ис. грrl.)
I пiвlli,tчлt

(9 з16) (3 7l4)
(2 425) (867)

А*орr"ruцi" unrrry. npuru nop"".y"u"n, (8 021) (5'887)
Усього зносу ,га а 19 822 l0 4б8

'Габл 
и r(я З. I нrш i адм i tricTpaTt,tBH i r.a ollellarii й н i в l.]T|)aTl l

I пiвlэi,tч:t
(тис. r,pH,)

lпiврiччлt

Ё-r,rрй;"а уiр-йа,,", о.,,,"*"-i.u.обь." 
'.*;теilй-ь'их актиuь -_*' 

20',#rii6----_' цц'i'iг
Вtатра,глr, ttов'язанi з KopoTKocTpoKoBoIo орендоtо (l 066)
I3tr,гратИ на оперативНий лiзинг (оренлу) (664)
Сплата iнttlих подаr,кiв та зборiв rtлатеrкiв, KpiM полатку на прибуток (4 307) (2 840)
Ilpo(leciйHi посJlуги (| 11З) (14З)
Вt.Iтра,ги IIа i\,1аркетинг та рекламу (5 3 16) (з 2l])
Виr,llати зi страхуванtlя ( l 025) (9S l)'['erreKoпlyrliKattiйHi Bl.rTpaTll (3 8з4) (2 з54)
Ви,гратtl на аулl,rг (956) (4S6)
Irrшi алмirliстративнi та операцiйrri витратrл: (8 I 094) (з5 457)
tttпl1,1ctc|lu, пеtti, tцсl спла,tеtti банко.лl (з)
iHrflop.ltcttliйtt1-1{OLlcYJlt)tllatliittti llt,lc,lt1,1tt (610) (s0.1)
itttttioпapalliiilti Bttпlllatlttt (l бt3) (l 2l7)
itttttiBtllltlэcttllu пrl oбcJtyeo?)llJLllltll() tl.,ttttltiэtc,Hux ксtрпl (7 1 092) (26 79s)
Blllll?al|lll tl(l Ko.|4.yllaJlbtti ttclc,.,t),,-tt (t 492) (9.t7)
loctltlOctllcbKi вttпtрсtпlч (1 692) (з б77)
(jl.tlllp1пlll ttct вiОlэяОэrcеtttбt (б95) ( 1 12з)
ittLtti ud.l.tittictllptttllttBtti Bl,lttlpullltt (251) (40б)
б.ltct;,.odiiitticпlt, (20) (l00)
iHutiButttpalпu (596) l3R_5

усього iнших адмiн Blitlx та l04 967 48 972

Iншi вt,t,гратlt по обслуговуванню платirкltих карт вl(лtоLlаlо,гь витрати по lloTotIH14i\,I транзакцiям та рiзнt.lм
IlaKcTaM IIосJIуг яtti сгtла.rуttlться МПС.

Irr(lормаrriя rrpo алпliнiстра,l,ивнi та iHшri операrtiйнi витра,l,и за оltерацiями з rtов'язаtiими с-гороI{аNl1,1
IlaBclletla у tllэtt.Ttiпttli 2З.

20



(конк

IIpllMiTKa l8. Результат вiд оlIерацiй з фillансовими активами, шlо облiковуються за
спраI}елливоlо вартiстю ttерез llрибуток або збиток За I пiврiч.Iя 2019 року

(,r,ис, грrr.)

tclxclDu за BupaxyтattItrlv Bull1paпl зсt oпepcttlilt.lltt з ittuttt,l,tLt

cPiHattcrlBtt,l,ttl al{l11uBq.MLr, що oбttiKoBlltOПllэCfl :JcI cttpctBedltttrзclttl

Г]охiлrri (lillaHcoBi аI(тиви
Усього результат вiд операцiй з

фiнансовими активамио що облiковуються
за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток

l23_5

l 235

за пото.tний звiтний перiод операцii з фiнансовими активами, lцо облiковуються за справедливою
вартiстю вiдсутнi.

II;rимir,кil 19. Результ:r,г вiд оlIсраIцiй з фiнаllсовlIми зобов'язаliIlями, trцо облiковуютьсrI за
справелливtllо вартiстю через llрибуток або збиток За I пiв;ri.I.1я 2019 року

(Tr,rc. грrr.)
Bttlll1lctпltt за Bllpax))Bultttя,l,t doxoc)iB зсt cltlellctt.list.lltt з itttttl.t.l,ttt

cflittattcclBtt,ltll clKпlLrBa.MLl, tцо облiкоrlltоtllьсrl за ctllltlrted.ltt.trloю
варmiсmю через прu,буmок або збuпоtс

lЦдrlr,,i d,i".r,с""i ( l 903)
Ycbo1-o резуJtьтат вiд операцil-л з

tР i r l а t l со в 1.1 м l,t зобо в' яза н tl я l\,l 1,1, lllo
об"lI i lсовуtот,ься за сп ра велJI r.t вою BapTicTlo
:!"ере] ]!t]!1бу,гоlс або збIлтоl<

(1 903)

За поr,о,lний звi,гний перiол операltii з (liнаttсовими зобов'язанlJями, ulо облit<овуrtl,r,ься за справелJII4во}о
ваlэтiстю вiдсу,гнi.

IIрипriтка 20. Витра,ги Hll поlцатOк IIа Itрибуток
Банк с платниt(ом податку tta прибуток на загальних y]\,IoBax, визначених Полатковим Кодексом УкраТни

Bi,lt 02.12.20 l0p. N!,2755-VI iз зп,liлtами iдоповненнямlл. I-1a протязi звiтних перiолiв ставка податку на прибуток
tte зп,lit.tlова;tася i становила l 8%.

(,гис. грrl.)

ry:q]]iчgч!'удлu'(у на прибу,гок :;;ii":i:::, :;;У':,::,:;;,
Ilого,tltий полаток 

"u цruбуrоп ПЪrф - lЁZЗ9l
_}цда ,щс.роченого податку на прибуток зз0
Усього BI,tTpaTи податку на црl,rбуток (6 5б0) (l 230)

УзгодяtенllЯ cyMll облiкОtзого прlлбУтку (збlлтrсУ) та сумИ податковоГо lrprlбyTrcy (збитку)

I tliврiчч:t

(6 4з5)

l 602

(2 057)
330

(,r,ис, грrr.)
lпiврiч,tлt

(l 907)

l l50

(48з)
l0

ополатI(ування
кориI,yвАнIIя оБлIKoBoI,o приБутI(у (зБиl,ку)
Витрати, яtl<i tle вклю.lаються ло суми витрат з MeToto розрахунку
пола1,1(ового прибутку, але визнаIоться в бухгалтерському облiку
[}итlэатl,t, яtсi вклtо.tаються до суми витрат з N4етою розрахунку
пода1,I(ового прr,rбутку, але Iie визtIаIоться в бухгалтсрському
об.lr iKy

_ Щщ1 цоригуваIII,Iя

Ц,:црзrц цtt податоl( на прлфток (б 5б0) (l 230)

iз поточноТ ставки оподаткування (2020 - l 87о, 20 | 9 - l 8%).
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нансова звiтнiсть заI

Примiтка 20. Витрати на податок на прибуток (продовження)
Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених
зобов'язань за l пiврiччя 2020 року

зuttttttclk lta
з1.12.20l9

Вuзнанi в

прuбуmках
/ збttпtксtх

Ilодатков1,1х

(тис. грн.)
з(tltttutok ltct

з0.06 2020

ГIолатковий впJi14в тимtlасовtлх рiзнлrtlь, якi зменшlуtоть (збiльLrrуlоть)
суN,lу опола,гкуваl1tiя та переtlессtli полатковi збиткl,t на плайбутнi перiодLl
ocrloBtr i засоби
Резерви IIа опла,I,у вiдпусток, c(lopMoBaHi до 0l сi.rня 20 l5 року та
ite вiдшltоловаtli

7з0

121

J

730

330

зз0

330

l 060

l 057

з

l 060
LI лtс,r,и й чений rlодатковий aKTt.tB (зобов' язання
Визнаний вiдстроч9ний податковий актив 730 330 l 0б0

IIо,llа,гкоrзi ltас.;tiдки, пов'яlзаlli :} l]1.1зllrlllIlям triдстрочеrllrх пода.1.1(овlrх rrK.г1,1BiB r.a вiлс,I.р<rчеllих
зOбtlв'яlзаllь за l lIiврi.1.Iя 20l9 року

Залuultlк Hct

з 1 , l2.2018
Bttзttatti в

пр|tбуmцq,
/ збumках

rtодатl(оl]I,1х

(тис. r,pH.)

Зсtllrutоt< Hct

30.06,20l9

Податковl.tй вплив тимrtасових рiзниць, якi зменшlуlоть (збiльшуrоть)
cyi\4y оrIолатI{уваIlня та переllесснi полатr<овi збшгклt на майбу.гнi перiоли
OcHoBlri засоби
Резерви на оплату вiдпусток, сформованi ло 0 l сiчня 20 l 5 року та
tle вiдшкодованi

_!]зqд,, и цlд9]р9!9ццй податко в и й а кти в (зобо в' яза н ня)

609

606

J

609

618

бl5

J

бl8

9

9

9
Визна н ll l"l вiдстрочен и й податкови l:i актив 609 бt8

Примiтка 21. Прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю

I пiврiччя
(,гrлс. грrr.)
l пicllli,t,tst

2020 року 20]9 року
I Iрr,rбуlок (збr,rток), що 1.1але)I{14,гь BJlac}II,Il(aм IIростих аr<цiй баttку
l lрIrбl,ток/lзбиток) за pi к

С_Ещдtц:gрtlдqдддщqц цростих акцiй в обiry (тис. шт.)

29 l90
29 l90

200

9 364
9 з64

200
LI rl с,гlл l:t,га с ко р l,r гова н ll l:I п р l,t буто к/(зб llTo lc) н а ол ну п росту
8l{цi19* l45,95 46,82

* l,рошовi показники наволяться в гривнях з копiйками.

Базовий прибуr,ок (збиток) на акцitо розрахову€ться шляхом дiлення прибу.гку/(збитку), яклlй вiдrlоситься
lK) yTpl.lMyвa,liB зви.tайних artr{iй, tla середr{ьозва)кену кiльtсiсть акцiй, якi rIсребуваюr.ь в обiгу протягом перiолу.

IIротяlюм звiтtlого rlерiсlду ста,гу,гний капiтаLl Баrlку складав 200 000 тис, грн.
Ро:збав.llяtо,tих TtoTeHttiйtllJx гIростих акцiй Баrrк не мас, TaKtlM чином показt]ик скориговаIJого прибутr<у

(збитr<у) на олну просту акцitg дбрigцю€ показн14ку чистого rrрибутку (збитку) на олну акцitо.
[-lротяr,ом звiтного року дивiленди власlIиI(ам акцiй rle виплаtIувалися та не розполiлялися, В обiгу

ЗltаХОляТЬсЯ Лише простi акцiТ, привiлейоваrri акцiТ не випускалися. Прибутоlс (нерозполiлеlrий прибуток) у
розмiрr 29 l90 ,гис. грн. [IалежI..lть вJIасникам простl,tх акцiй.

l)озрахуllок llplrбyTIcy (збп,гку), rцо |iалсжl.tть власнIlкам tIpocтI.rx та прlлвiлейоваtl!rх акчiй баllку

l пiврiч,tst
(тис. грrr.)

[ пiв7li,tчлt
2020 rэoKy 20]9 року

Ilрrrбуток/(збlлток) за piK, шtо }lалеI(ить в.llасникам баtlку
I Iерозподi.lrени й прибуток/(збrлтоrt) за pi к
I Iсрозполiленr,rй прибуток/(збитоr<) за pil<, lцо Ilале)кtIть
BJlacIl14Ka]и простих акцiй залеlIсно Bi,lt умов акцiй
IIрl.rбу,гоr</(збr.rток) за pirc, шlо IlaJIert(1,ITb aKIliortepaпl - власIlикам
простих акцiй

29 l90
29 l90

29 l90

29 l90

9 з64
9 з64

9 Збtt

9 з64
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Примiтка 22. Операцiйнi сегменти
.Ц,оходи, витрати та результати звiтних сегмеllтiв за I пiврiччя 2020 року

(тис. грн.)
Flайпtеl lування звiтних сегменr,iв

послVгI,1 послуги iнвестицiйно
корпора- (iiзичним банкiвська

Iншi
сегменти

та
операцii

Усього
тивLIим особам
клiеtlTaM

лlяJIьн lcTb

лохiд вiд зовнiшнiх клiснтiв:
I lpoLtettTtri лоходи

Комiсiйнi лохолIл

I Htrti операttiйнi доходи

Усього дохо:liв сегмеllтiв

51 875

l98 42l

968
25l 264

,] 
194

з28 592

5 280

34l ббб

2 865

2 06,/

4 932
155

l55

62 5з4

529 080

6 403

598 0l7
Ilрочеrrтгri ви,грати

LIистrлй збитоtt вiд зменtttеtttlя
t,tlpttcHocTi rIli ttансових активiв
I)езу.ttьтат вiл операчiй з

iгtоземноtо валютою
Резул ьтат вiд переоuirlки
опсрачiй з ilrоземtlою вzuIютоrо
I{омiсiйнi витрати

Rilrllахування ло 1_1езервiв за
зобов'яза ttttя ш,t t.t

д,;Lпrillicl 1lатtlвtti,га iHrrri
оlrсраrliйнi витрати

(1 8 744)

(зб 9?-9)

lб 226

(1 056)

(l04 530)

(695)

(72 038)

(20 8з5)

(з 997)

3 94l

(82з)

(2l2I02)

(8 l 042)

(22)

2 24l

з8

(2 851)

(3 602)

(1 733)

(295)

(2з 4l2)

(41 з 12)

(4l 243)

22 408

( 1 842)

(з l 9 489)

(695)

(l 80 094)

(l)

Резу.lt ьтат сегNlеIlта :

lI p1,1 буr,оl</збtлток 33 498 2б 808 730 (25 286) 35 750

llохtlдrl, Br,tTpaTI.r ,га 
резуль,гат1l звiтrlлlх ceI,MeHTiB за I пiврiччя 2019 року

(тис. грн.)
Н t t i t.t t е t t ус t t t t t t lt, tB i tl t t t tt l, с, e,,.l t е t l t t l i в

l1ослу?Ll l1ocJly?Ll lп(Jecll1Lll!lLlllO -

l{o|)11opц- cfli:зt.t,ttttt,l,t

llltt?llll:,t tlt,tlбd1!

юticttlltctl,t

бattkiBct kct

distльttiспlь

Itlttt i
ce?.1.1ell l11Ll

l11 cl

оlзеlэаtlii
Усьоео

Дохiл вiд зовнiшнiх клiснтiв:

Гlроцеrrтr,ri доходI4

I(омiсiйнiлохоли
I rlLlr i olrepauiйHi доходи
Усього доходiв ceгMeHTiB

55 056

зб 452

з52
91 8б0

8 416

86 760
,/26

95 962

826

89l

| 717
261
267

64 з58

l24 l0з
l з45

l89 806
IIporteHтHi витра-ги

LIистtлй :збиток вiд зменtllенняt
tccl1l1,1cttocTi (li ttаltсових активiв
l)сзультат вiл переоцiнки itrшlих
(lirrансових irlcTpyMellTiB, ulо
облiковуються за справедливоIо
Ba1l,t,icтto .lерез прr.rбуток або
збиток
I)с,зу.llь,гаr BilL orlcpartiй ,l

i ttозем tloto вал IoToIo
Рсзу"ltьтат вiл переоцiнt<tл

оrrсрачiй з irtоземltоtо валtотоtо

/{охоли/(вlлтрати), якi виникаIо,гь
tti71 .1оa первiсного визнан[lя
r|li l lat tcoBt,lx atcTt.tBiB за
I]pollel lTl Iolo стttвI(ою, Bltttloto або
tl I,I)I(ttoIo Hirrt 1lt.t н кова

(l l з45)

(784)

(334)

3 508

(l 516)

5,14

(lз 007)

(1 829)

(2з4)

2 з94

(482)

(l99)

9

(l00)

880

l28

(24 55 l)

(8 476)

(668)

6 182

(l 968)

5]4

23
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Примiтка 22. Операчiйнi
l

сегмсIl,гll (проlIовжеlrняr)
2

Коь,riсiйнi витрати

вiлрахування до резервiв за
зобов'язанняпл lt

Алм irlicTpaTиBrri та iншli
опсраltiйнi витрати

(l 0 059)

(3 55)

(52 703)

(43 94з)

(28147)

(725)

(419) (lз 894)

(54 127)

rlSý)

(95 82з)

|'сз1,.ц 1,r,,a сегмента :

t l ;l tlб1 r о rс/зб_ц]9,(
l8 84б 4 114 1 l03 (13 469) l0 594

AKTl.tBt,l r,:r зобов'язанrlя звiтll1,1х сегмеltтiв за l ttiврiччя 2020 року

Наl",rменування звiтrl их сегмеt tTiB

(,r,t.rc. грrr.)

Усього
послуги
корпора-
тивн им

кл ic гtтап,t

послуги iнвестицiйно
(liзич- - банкiвська
ним дiяльt-liсть

особам

irrшi
сегменти

та
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Усього ак,г1.1вiв
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l 299 935 408 770
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(тис. грн.)

Усьо:tl
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l04

50 l39
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ДрциlжIцlкоlgчqцаФ!цацtoваздцtr I пiврiччя ДZ0 роr<y

Ilриплi,гка 23. Операцii з llовОязаItими сторонами
Зa;tlltrrtc1,1 за операtIiямI,1 з пов'язаtIIлмtл cтopo}laMlr за станOм на lcilleцb 30 червlля 2020 року

(r,ис. гр ll.)

найбiльшi

у(Iасники
(аr<цiонерrл)

банr<у

Провiдний

управл i н-
сьlси й

персонаJI

Iншi
пов'язанi
сторони

Усього

I{релиr,и та заборговаttiсть клiс:нтiв 2l8 938
I(ош,гrr клiс:нтiв, у т. ч,: 1З l 93З l 369

. поточнi 1 984 l 369

. cTpoKoBi |29 949
Itlшi активи - l0
lt,lttti зобов'язання 5 5
Рс lcllBtr за,rобов'я,lаl tняпtи
Резерв за вi;lttустками 441 44З

За кllелитап,tи та заборI,оваrriстrо клiснтiв KotrTpaKтHi rrроцентнi cTaBKll склалаlоть:
,/ tоllидtt,lгti особи - l8 % (грrлвrri);
,/ (liзIl,rlri особи - вiд2OОk цо 45Yо (гривrri).

За коttlтами кл iеHTiB rcoHTpaKTtt i проtlеttтн i ставl(и скJlадаю,гь:
,/ к,lри2lи.tгti особлt (пото.rнi рахунr<и) - 0,01% - 9%,
,/ (liзи.rнi особи (платiжнi r<ар,гки):

- l0% - l3% (гривrri);
- З % - 3,50% (лолари США);
- 0ý% -2,5% (свро).

,/ (liзlл,rrli особи (cTpor<oBi ксlrrtти):
- l0,25% - 1|,25ОА (гривrli);
- З% - З,15% (лоларr.r CtiJA);
- 2% - 2,15% (свро).

l{охо,ли l,it Bl,|,|,paTll за операцiяпlI,t з пов'язанtлмIл cTopollaMlr за I пiврi.Iчя 2020 року
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l29 949
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(тис.грrl.)

Усього

IlporterrTrli лохоли
I1poueHTHi вlIтрати
Коп,riсiйнi лохолli
Вiлрахування до резерву пiд знецiненl-tя крелитiв
Длмirriстративtti та iншi операчiйнi ви,грати

. витрати по активам з права користування

. irrtllopMartiйrlo _- коtlсультацiйrri послуги

. витрати, rrов'язагri з KopoTкocTpoKoBoIo
ореIlдоIо

. витрати по обслуговуваtllllо платirt<них kapToк

. вllтрати t.la вiдрядrкенttя (209)

104

з,/

(6 зз9;
(l 375)

(42)
(4 922)_

Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 30 червня2020

I{айбiльшi Провiдний lrrrrri

учасниI(и управлiн- пов'язанi
(акLtiоtlери) ський стороI,Iи

баltку персоIIаJl

3

(3 099)
\02
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(144)
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lll
(4)
26
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(488)

(l59)

Q29;
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(з l03)

l6_5

(ll3)
(7 57l)
(l 9l0)

(l59)

(42)
(4 922)

(5j6)

року
(тис. грн.)

Усього

Гаранl,ii наланi

Ittttl i потегttIiйнi зобов'язанtlя 64; |9; 
n: 95

842
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[l рипr iTKa 23. ОперацiТ з пов'язан 1,1M1,1 с,горонами (продовження)
ЗаI,а.lIьна сума крелlrтiво lrаданl.rх пов'язан1,1м сторонам 1,а tlогаulен1,1х Itов'язаними cтopollltMIt прtlтягом I

пiвlli.lчя 2020 року
(Tr,rc. грrr.)
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(акцiоrrери)

провiдний
управлi н-

ськи й

ltlrlli
пов'язаtli
cTopOI]l,i

Усього

Сума rtредитiв, наданttх ttов'язанt.tм сторонам
протягом перiолу

Су ма крелr.rтi в, погаше них пов' язан ип,t и сторонам и

протягом перiоltу

Ilайбiльшi
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(акчiонери)
банку

Провiдний

у прав.ll iH-
ський
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Iншi
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_5 l09
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(,гис. гр н.)

Усього

банк

4 l04

з 96з

l 005

868 600

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець 30 червня 2019 року

I{ре,,lитлr та :забор r оваtr i сть l<.lt i с н,гi в

Itrtrl i аItтI.tви

I(otuTrl K"rtictlTiB, у т. ч.:

. IIoTo,tHi

. cTpoкoBi
Резеpви за зобов' язанням и
lHuli зобов'язання
Суборлr.iнований борг

862о;
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50 l39

найбiльrлi
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управлi н-

сьrtий
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ll052
l0l0
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6
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50 l39

(тис.грrr.)

Усього

884
9

l215
l lз l

84

За крелt,tтапли та заборговаttiстtо клiснтiв KoHTpaKTHi процентнi ставки склалають:
,/ lори2lи.tнi особи l8 % (гривгri);
,/ tрiзичнi особи - вiд2OYо до 45о^ (гривнi).

За коtлтапл r.r кл ict,tTi в l<oHтpa KTt t i п porte нтн i став ки с кJIадаlоть:
,/ ltlрилlлчtti особи (rloTo,1rli paxyHKrl) - 0,0 l% - \5Yо;
,/ (liзrл.rнi особи (платiжнi r<артки):

- l4% (гривнi);
- З,5 % (лолари США);
- 2,5% (свро).

,/ tРiзичнi особи (cTpor<oBi кошти):
- l4,]5oh - l7% (гривrli);
- 4,25% - 5,05% (лоларr.r CIIIA);
- 2ý% (свро).

/lохсlлrr та B1.1l'pal-Il за операцiяrмI,1 з пов'язаIll{мl{ cTopollaM1,1 за I пiврi.l.tя 20t9 року

ГIроLtентнi доход1.I
l lpouerrI,r r i в1,1тра,гI.r

I(oMriciйHi дохо/lи
lJiдрахуваrlrrя llo резсрву пiл зtlецiнення кредитiв
Алм ilriстративнi та iнш i операцiйнi витра,ги

. витрати на оперативIttlй .lliзинг (оренлу)

. iнформацiйно - коtlсультацiйнi послуги

. витрати по обслуговуванню
п;taтilttHt.tx карток

. витрати t.ta вi/tрядrI<ення

. l]I,I,грtlт},l на LIавIIа}lIlя
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нсова звiтнiсть (коНкоР заIп

Примiтка 23. ОперацiТ з пов'язаними сторонами (продовження)
[ншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 30 червня 2019 року

(тис. грн,)

HaJl
['apallTii rtаданi

Itttrli пtlтеttцiйlti зобов'язаrtгtя

Загальна сума кредитiво наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом I
пiврiччя 2019 року

(тис. грr,r.)
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I [айбi"rrьuli
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(акuiонери)
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ський
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у правл irr-
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IHrшi

гlов'язаtli
с,горони

IHttli
пов'язанi
сl,ороllи

Усього

бан
Супл а кредlлтi в, tlалагl их пов' яза ttиtчt сторонам
Ilротяго]\,l перiолу

Cyrura крелитi в, погашlеt t их пов' язан t-t п,t I.I cTopo}laM 14

I1l]оl,я 1,ol\,l пеlэiолу

Brl llлilтl,t lt 1rовiдll clпt5, уп ;ra B.lI iltcb l(oMy персон алу

3 200

8 868

I пiврiччя 2020 року

l 800 5 887

7 l80 17 0Зz[

(тис. грн.)
[ пiврiч,rя 20 l9 року

887

986

Ilоточ Hi виIlла,ги працiвникапл (з 62з) (l 845)

IIpиMiтKa 24. IIодii пiс.lrя даr,и балаllсу
ГIодiй пiсля дати балансу,,гаl(их яt<, об'сднанtrя бiзнесу, прI4п14ненtIя або прийrlяття рitttеrtня про

пр14п1,1IlеннЯ дiяльностi, iстоr,ногО прлtдбаt,ttlя та реструктУризаLtii активiв, прийtlяття судових piLttettb на KopIIcTb
tlозllва,liв' tцо могли б спричинит1,1 виtIIdкнеtIt.Iя суттсвих (lirrансових зобов'язань Банку гrе вiлбувалось.

Серед подiri за перiод iз звiтноТ датl4 ло /IaTl{ затверл)(е1.1IIЯ рiчноi'(lir,rансовоТ звi.гнсrстi ви/liляемо:,/ Як розкрито у Примiтшi 2, однiсrо з ва)Itливих подiй пiсля дати балансу про,гягом 2020 року с
t]пJI1.1B el(otioп,li,tHoT кризи та геоtrолiтичt.tоi нестабiльrlостi, еrliдемiологiчноТ ситуачii'у зв'язку iз запровалrItснняtчl
tla IIotIal'Ky та продов)I(ення в Украiгti карантиннtlх заходiв, спрямоваIlих t,ta протидiю поtUирсння KoporlaBillycy
SдRS-СоV-2. остатtt,Iгtе врегул}овання загрозливих обставин неl\,Iо)кливо гtередба.tи-ги з лостатIlьоl11
вiрогiдrliстю, i вони можуть Ilегатr4вно вIlлинути на eKolloпliKy УкраТлrи та операчiйttу лiяльнiсть Банку.,/ l5 червнЯ 2-020 por<Y Ilацiоrtа.llьнИй баrrК УкраТrrИ поголиВ статуТ Ат "А|{Б "коtlкорд" у новiй
1lелакuii у зв'язку зi збiльrilенrIям с,гатутIIого капiталу до 259 000 Trlc. грll. У вiдповiднос,гi ,t1o ,tttIttloгo
закоIIодавства Украiни А]' "дКБ "Kol]l{oP/(" здiйtсrltос Bci rrеобхiднi дii ltля:

.1lссс,граrtii зп,titt /to статуту AJ, "АI(Б "конкор/{", tlов'язаrlих зi збiльпtенням с,гаl,утIlого
' ДКБ "КОtll(ОРД", в орга[lах деllrtсавноi' ресс.грашiТ;

капiта;rу АТ

. ресстрацii нкI\пФР BI.rliycl(Y акцiй та Bl.I/latli дl" "дI(Б "коIIкорд" свiдоt{.гва про ресстраtliю влrпуск1,
aKr tiй.

Заr-верлrttено i(o випус

l'олова Аrtа,гол iйови.t

['оловний бчх oTopl liLlall Людм и.llа Яrti вна

Iltttttltllttlcl tt,: l(tr.'tocct lKo I(,д
(0562)з1-04-зl
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