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Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ <АКБ кКОНКОРД> за I квартал 2021 року

Промiжний скорочеIlиr"л звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 3I березня 202l року

(тис. грн,)
Прu- I кварmал
мimкu 202I року 2020 piK

Грошовi кошти та Тх еквiваленти
Кредити та заборгованiсть клiентiв
IнвестицiТ в цiннi папери
Вiдстро.tений податковий актив
OcHoBHi засоби
Нематерiальнi активи
Активи з права користування
Iншi активи
Необоротнi активи, утримуванi для продажу

4 ,/з4 з9з
5 ,7l4 

498
6 1 370 057
18 1 

,76з

589 125
750 083
б90 086

1 5зз
|24 406
44 161.

11 456
5з4 388

1 903

7 12| 779
7 4,7 ||9
7 |2з09
8 281 829
9 1867

усього активiв 3 285 6|4 2 747 14|
Заборгованiсть перед I-[ацiоl,Iальним банком УкраТни
кошти клiеrtтiв
Зобов'язанrlя щодо потоLlного податку на прибуток
Резерви за зобов'язаннями
Iншi зобов'язангtя

10
l1

1,2

lз

7з|,720
l 882 416

76l
1 001

331 100

2122з,7
2 022 458

1516
3 з15

l76 0l4
усього зобов'язань 2 946 998 2 415 540
Статутний капiтал
Резервнi та iншi фонди банку
Нерозподiлений прибутоt</(лtепокритий збиток)
Усього власлIого капiталу

259 000
|6,120
62 896

338 бlб

259 000
16 720
55 881

331 601
Усього зобов'язань та власного lсапiталу 3 285 б14 2 747 l4l

Затвердrl<ено до випуску та

Голова Правлiнгlя

Головний бухгалтер

Викоtlавець: I(олосснко К,д.
(0562)31-04-3l

Анатолiйович

#
кАНЦlOНЕРН}lЙ

Хоторнiчан Людмила Якiвна
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Промiхсна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ кАКБ <КОНКОРД> за I квартал 2021 року

Промilкний скорочений звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi
результати) за I квартал 2021 року

Прu-
мimкu

I кварmал
202l року

(тис. грн.)
I кварmал
2020 potcy

Проuентнi доходи 14 50 l97
Процентнi витрати 14 (2З З22)

35 310
(222ll)

Чистий проц9цlний лохiд/(Чистi процентнi витрати) 14 26 875 13 099
KoMiciйHi доходи
Комiсiйнi витрати
Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй з iноземною вaлютою
Чистий прибуток/(збиток) вiл переоцiнки iноземноi валюти
,Щоходи/(витратrа), якi ви[Iикають пiд .1n" первiсного визнання
фiнансових активiв за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiтt
ринкова
Чистий збиток вiд зменшеrtIiя l(opI4cHocTi фiнансових активiв
Чистий збиток/(прибуток) вiд збiльшення/(зменшення) резервiв за
зобов'язаннями
lншi операцiйнi доходlл
Витрати на випJlати пlэацiвнl,tкам
Витрати зносу та амортизацiТ

15

15

з20 017
(202 812)

6 762
(1 400)

l09

(16 920)

2 зl4

2 940
(40 02,7)
(12 004)

2,70,769
(166 016)

15 2з1
,n:

(22 715)
(2 з14)

2 74з

(28 674)
(9 673)

(48 5зз)

5,8

16

1,7

|,7

Iншi адш,riнiстративнi ,га операцiйrri витрати |1 ('7'7 S6'7)
Прибуток/(збlлток) до оподатlсування 8 047 24 507
Витрати на податок rra лрибуток 18 (1 032) (4 828)
Прибуток/(збиток) за piK 7 015 |9 679

Прибуток (збиток), що ншIежить власникам банку l9 7 0l5 19 679

Прибуток/(збtлток) на акцitо, ulо належить власникам банку:
.Iистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю за piK*

19 35,06

35,06

98,40

98,40
* грошовi показники liаводяться в гривнях з копiйками.

Затверджено до випуску та пiдп

Голова Правлiнltя

Головний бухгалтер

BtIKoHaBeltb: KoзrocclrKtl l(,д.
(0562)31-04_з1

1 року

Юрiй Анатолiйович

,оторнiчан Людмила Якiвна
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Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ <АКБ кКОНКОРД> за I квартал 2021 року

Промilкний скорочений звiт про змiни у власному капiталi (3BiT про власний капiтал)
за I квартал 2021 року

(тис. грн.)

Нап еэrcumь вл acttuKaM банку

Усьоzо
власноео
капimалу

* ,:s

'ý* ýý= ý- 
'ý*

ý х ý 5: ýд .ý ý
ýý ýýý :х €ёýý sýý ýё ýýý ý.ý н $*

цý ý. I

Прu-
мiпlкu

Скоригований залишок на 31
гDудня 2019 рокч 200 000 14 059 б1 812 21s81l 27587l
Усього суцугпrого доходу: 55 7з0 55 7з0 55 730

прибутоd(збrюк) за piK
Розподiл прифтку до резервних
фоrцЬ та на капiталiзацiю

59 000 2 66l

55 7з0

(61 66l)

55 730 55 730

Залишок на 31 грулня 2020
DокY 259 000 |6 720 55 881 331 б01 331 601

Усього сукуп}Iого доходу:
прибутоil(збrтгок) за I квартал
2021 року

7 0l5

7 015

7 015

7 015

7 015

7 015

Залишок на 31 березня202l
року 259 000 lб 720 62 896 338 б16 338 бlб

Затвердittеtlо до випуску та пiдп 2021 року

Голова Правлiння

Головн'ий бухгалтер

Виконавсl1.1,: I(олоссl rKcl I(,д.
(0562) з1-04_31

Анатолiйович

Хоторнiчан Людмила Якiвна
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Б кКоН

(тис. грн.)

Промilкний скорочений звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал)
за I квартал 2020 року

Н алесюumь вл аснuкам банку

Усьоzо
власtlо2о
капimалу

ý,ý 'ý ,ý'ý= ýý= ý- ýsý ý ý ý: ý,ý .ý ýý ý U ý ý ý,ч ,ý \о'ý р ý'ý ,ý б Рь'ýý хýý Бý ýý
ýk ý.:k $- ýýý Ф,ý n ýъýРt\\ц

Прu-
мiпlкu

Скоригований залишок на 31
гпчдня 2018 рокч 200 000 70 000 13 571 9 0б5 292 636 292 636

прибутоd(збrюк) за piK

Розподiл прибутку до резервних
фондiв

488

5з 235

(488)

5з235 5з2з5

Незареестрований стаryтний
капiтал
Залпшок на 3l грулня 20l9
Dоку

- (70 000)

200 000 14 059 б1 812

(70 000) (70 000)

27587l 27587l
Усього сукупного доходу:
прибутоr<(збиюк) за I квартал

|9 6,79

19 6,79

|9679 |96,79

196,79 19679
2020 року
Залишок на 31 березня 2020
DoKv 200 000 14 059 81 491 295 550 295 550

Затверджено до випуску та пiдписано <<29>> квiтня 2021 року

Голова Правлiння

Головний бухгал,гер

BttKtll lавець: Колоссllко I(,A.
(0562)31-04_31

@чщ

3r\ --/aаý,ь#
Юрiй Анатолiйович

Хоторнiчан Людмила Якiвна

6



Промiжний скорочений звiт про рух грошовлIх коштiв за непрямпм методом за I квартал 2021 року
(тис. грн.)

Прu- Iкварmш lKBapmat
мimкu 2021 potE 2020 polcy

ГРОШОВI КОШТИ ВIД ОПЕРАЦIЙНОi
Прибуток/(збиток)
Коригування:
Знос та амортизацiя
Чисте збiльшенr,rяl(змеttшення) резервiв пiд знецiнення активiв
Амортизацiя дисконту/(премiI)
Результат операцiй iз iноземною в€lлIотою
(HapaxoBaHi лоходи)
HapaxoBaHi витрати
lнший рух коштiв, що riе 0 грошовим
Чистий грошовиti прибутокi(збиток) вiд операцiйноI дiяльностi
до змiн в операцiйних активах та зобов'язаннях

до оподаткування 8 047

12 004
12 80,|

|4 46,|
(l2|2)
(9 069)
(4 703)

8 642

40 983

24 50,|

9 6,7з

26 788
207
l5

(6 923)
4 993

(42 664)

16 59б

1,7

Эмlни в опЕрАцIйних АктивАх тА зоБов,язАннях
Чисте (збiлыuенrrя)/змегrшIен}Iя кредитiв та заборгованостi клiентiв 33 705

245 408
(4 516)

5l9 800
(140 137)

|59 422
54

854 659
(201,7)

852 642

(77 80l)
з44,7lз
(9 500)

(1зб 342)
(90 495)

(135)

47 036
Q 96з)

39 073

Чисте (збiльrrlення)/зменшення iнших фiнансових активiв
Чисте (збiльшення)/зменшення iнших активiв
Чисте збiльшення/(зменrпеt,tня) коштiв банкiв
Чисте збiльшення/(зменшення) коштiв клiснтiв
Чисте збiльшення/(зменtllення) iнших фiнансових зобов'язань
Чисте збiльшення/(зменшеr,r ня) iнших зобов'язань
Чllстi грошовi lcorrrT1,1o tllo oтpI{MarIi/ (використаlli) вiд операuiйноТ

дiяльностi до сплtlтl,I пода,гI(у rra прибуток
Податок на прибуток, шlо сплачений

Чlлстi грошовi lсоштlл, отрпманi/ (використанi) вiд операчiйноТ

дlяльностl
грошовI I(оtlIти вIд IнвЕсти ДЯЛЬНОСТI
Придбання депози,г[lих серти(lirсатiв НБУ
Надходlкення вiд погашеlt}lя депозитних сертифiкатiв НБУ
Придбання основних засобiв
Придбання лtепла,герiа,rlьt-ll,tх аtстивiв

(19 368 759)
18 68l 600

(3 268)
(6 l90)

(8 259 000)
8 239 000
(l0 438)

Q 5з4)

Чистi грошоlli lcomT1,1o lцо oTpt,lMaIti/ (використаrli) вiд
iнвестlЙiйrlоТ дiяльrlостi .. (б96 б17) (32 972)

ГРОШОВI КОtLIТИ ВIД ФIНАI-iСОВОI ДIЯЛЬНОСТI
Активи з права користуваltн я Q з2,7) (3 86l)
Чlrстi грошIовi lсошти, rr{о oTpltмalli/ (BlllcopllcTaHi) вiд фiнансовоi (3 32,7) (3 8б1)

дiяльностi
ВплIлв змill оt|liцilillого вtlJIIотttого l(ypcy lta гроutовi кошти та ix
еквiвалеllтt,r
чисте збiльrrtенtlя/(зп,tеtttllення) гроluовI4х коцtтiв та Тх еквiвалентiв
Грошовi lсопlти та Тх еквiвалентlл tla початок перiоду 4 589 125 479 134

(7 430)

|45 268

42 650

44 890

Bi коrпти т,а iх еtсвiваленти tla

Затверд>кеllо l1o випуску та пlдписано

134 393

Анатолiйович

524 024

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

Bltt<oltaBcltl,: l(ол()ссllI(() К.д.
(0562)31-04-зl
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Хоторнiчан JIrодмила Якiвна

квiтня 202l року



ПРИМiТКа L,iТffiЖ'Ъ".,Жffi;Ъrво 
(дкцIонврний комвгцtйний ьднк кконкорщ> (Ат кАкБ

кКОНКОРЩ>) був заснОваний 0З серпнЯ 2006 рокУ та заресстрОваний НацiОнаJIьниМ банком Украiни 07 серпня

2006 року. Мi.,tЪ.пu*одп,ення Ат <АкБ кКОНКОРдD (далi - кБанк>): Украiна, м. ,Щнiпро, площа ТроЩька, буд.

2., органiзацiйttо-правова форма - акцiонерне товариство приватного типу.

Основними бене(liцiарними власниками Банку е панi О,В. Соседка та ПаНi Ю.В. СОСеДКа,

ГоловниМ tIапрямкоl\4-Дiяльностi АТ кАКБ кКОНКОРЩ> (далi - Банк) е здiйснення банкiвських операцiй i

надання послуг tta пiдставi лiцеltзiй, наданих Банку Нашiональним банком Украiни, фiзичним та юридичним

особам. На протязi 2020 року Банк здiйснював свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до: банкiвськоi лiцензii на право

здiйснювати банкiвськi операшiТ N 2з0 вiд"07.11.2011 року, генеральноi лiценцiI на здiйснення ваJIютних

операцiй х'9 230-з вiд 26.0 l .201 5 рокУ та додаткiв до генераJIьноi лiцензii.
ГоловноrО стратегiчноЮ MeTolo Банку с пiдвищення його конкурентоспроможностi шляхом збереження

його унiверсальностi, розвитку традицiйних та iнновацiйних послуг та оптимiзацiТ каналiв ik доставки клiснтам,

присутностi ,,о oa"our,"* сегментах фiнансового ринку, впровадження нових банкiвських технологiй.

В оспову стратегii розвитку Банку покладено TaKi принципи, як конкурентоспромоrкнiсть,

унiверсальrriсть, падiГ.rнiсть, про(iесiоналiзм, оперативнiсть у прийняттi рiшень.
дт (дкБ ккоl-,lкорщ) мае статус принципала мiжнародних платirкних систем visa International та

маstеrсагd Irrteгnational, та € учасником дер)кавноi платiл<нот системи Нпс кпростlр>.
станом на кirtець I rtварталу 2021 року Банк мав 14 вiдокремлених пiдроздiлiв та представництв у

Щнiпропетровсы<iй, Запоlэiзькir.i, Львiвськiй, Одеськiй, Харкiвськiй областях та в м. Киiв.
FIa iBiTHy дату Баirк е уtlасником Фонду гарантування вкладiв фiзичttих осiб (свiдоЦтво учасниКа фондУ

N9 184, дата реестрацiТ 18.01.2007, реестрацiйний Nl 19З).

Примiтка 2. ЕкоlIопliчtlе се|)едовI,Irце, в умовах якого банк здiйспюс свою дiяльнiсть
Незваrtiаtо.llа на погiршlення епiдемi.]ноТ ситуацii та запровадження локдауну окремими краТнами,

зовнiшнс середовицlе продовп(увало полiпшуватися завдяки пожвавленню в промисловостi на тлi оптимiзму,

пов'язаномУ з початкоМ вакцинацiТ вiд COVID-19 у окремих краТнах. Починаючи з березня, пандемiя

KopoHaBipyiy та пов'язанi з нею карантинi обмеrкення ускладнили роботу банкiвського сектору, але до кiнця

року y a"'orny з гtослаблеtrt{ям карантиtIних обмелсень банкiвський сектор почав реабiлiтувати свое становище.

У грулнi 2020 року спо)кивча iнфляцiя прискорилася до 5,0% р/р i таким чином досягла центральноI

точки цiльового дiапаjонУ 5О/о + 1 в. п, Базова iнфляцiя пришвидшилася до 45% plp у груднi через послаблення

гривнi та поgI.iлеIлItя спожI,|вtIого попиту. Клlочова ставка Нацiонального банку УкраТни на З1 грулня 2020 року
заJIишаеться незмiнttоtо з 1 l .tервня 2020 року. На засiданнi з питань монетарноТ полiтики, яке вiдбулось 0З

вереснЯ 2020 рокУ Правлiнrrя Ilацiогrального банку УкраТни прийняло рiшення залишити ключову ставку на

piBHi 6,0% piunrx. Збереженrля облiковоТ ставI(и не змiнило стимулююtIий характер монетарноТ полiтики, що е

"urnn"r"* 
лля вiлtlовленгtя екоttомiки, та забезпечуватиме помiрну iнфляцiю. Упродовlк бiльшоi частини грудня

UоNIД коливалася у вузькому дiапазонi в них<нiй частинi коридору процентних ставок Нацiонального банку

УкраТни. Дохiдrriсть .p"u".r"* овдП rIродовжила зростати з огляду на значнi потреби уряду у фiнансуваннi
бюджетногО дефirrиту. Разом iЗ вiдновленнЯм попитУ на гривневi овдП з бокУ нерезидентiв у грулнi та

нарощенням u*пuл"uо банкiв tle забезпе.Iило рекорднi розмiщення державних цiнних паперiв, У листопадi

банки i далi поступово зни)кували гривневi ставки за бiльшiстю кредитних та депозитних операцiй, реагуючи на

попередrri ,,,,,1rna,r*,o t<.ltючовоi ставки. Високими темпами продовхtувtlли зростати гривневi депозити. KpiM того,

у лиЪтопалi банки i,-i надалi вели роботу з очищення cBoix балансiв вiд проблемноТ заборгованостi, що

вiдобраlItувалось у зниrкегttti валових залишкiв за кредитами. На валютному ринку пропозицiя iноземноi вzIлIоти

переважала попит на нет, що дало змогу Нацiональному банку Укратни купувати iноземну вzlJlюту для

поповнення п,tiжttародttих резервiв.
За пiдсумками грудня сальдо iнтервеltцiй Нацiонального банку УкраТни було додатним (близько 0,3

млрл, лол.). Збеlэе>кення м'якоi монетарноТ полiтики пiдтримае економiчне вiдновлення в умовах помiрноТ

iнфляuii та Bt,tcoKoT }IевизнаLIеI.IОстi щолО подальlпогО перебiгУ пандемiТ в УкраIнi та cBiTi. .Щинамi,rнiше, нiж

ouinyr-o"r, вiдt-tовлеtrtlя cBiToBoT eKoHoMiKlI, подальше зростання внутрiшнього споживчого попиту формували
проiнфлячiйtлийt тиск. LLIвrtдшlе доро)кчав природний газ, що пояснюеться вичерпанням ефекту бази порiвняння

минулого porcy. Прrлсr(орилося зростання цiн на бiльшiсть неtIродовольчих ToBapiB та послуг пiд впливом

послабленr,rя нацiонzulьнот валtоти, Tr.tcky виробниtIих витрат i значного споживtIого попиту. Водночас темпи

падiння цiн на одяг та взуття поглибилися rla тлi змiни споrкивчоТ поведiнки i цiновоi полiтики ритейлерiв, а

також зниженltя цiн [Ia тI(ан14Ilи в cBiTi через зN,Iеншення попиту. У грулнi тривало cTpiMKe зростання цiн у
промисловоСтi (ло l4,5% р/р). У грулнi iндекС виробництва базовиХ галузеЙ пришвидшИв зростаннЯ (ло 9% р/р)

ai рахунок полitlruеrrня 
^ 

показникiв бiльtпостi ceKTopiB. Зростання сiльського господарства cTpiMKo

пр""пор"по.Я (ю26,ОО/о р/р) унаслiдок змiщеrlня темпiв збирання пiзнiх зернових iтехнiчних культур. Певне

"Ьдопуп,"*,по 
вiлкладеIlого попиту пiсля карантину "вихiдного дня", очiкуваtrня сi,lневого локдауну та

збiльйенrrя темпiв зростаI1IIя зарплат зумовило прискорення зростання роздрiбноi торгiвлi (до l3,4% р/р).
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Промiжца скорочелtа фiнансова звiтнiсть АТ кАКБ кКоНКоРД>> за I квартал 2021 року

ПpllMiTlca 2. Екоllомiчltе середовIлще, в умовах якого банк здiйснюс своЮ дiяльнiстЬ (продовження)

Завдяки високому зовнiшrtьому попиту, нарощуваннtо видаткiв бюдrкету та холоднiшiй, нiж TopiK, погодi,

вiдrtовилося зростаtltiя u ulroшlinouocTi (на 4,8% р/р). Значнi темпи збiльшення видаткiв бюдlкету на дорожню

iнфраструктуру пiлтримуоur" ,ро.rанIlя в булiвничтвi. Водночас пожвавлення промисловостi i булiвництва, а

також нароЩуваllнЯ експортУ стимулlоваЛи оптOвий товаро- та вантажоOборот, У грулнi дерхtавний бюджет

виконано зi зtlа.tItип,l дефiцитом (97,1 млр,а грн) унаслiдок надолуження фiнансування видаткiв майже Bcix

напрямiв. Водtlочас ,о пiд.уrпuпlи,2О2О року дефiцит державного бюдх<ету був значно нижчим порiвняно з

плановиМ показнлlком. IJ,e пояснюеться сут,гевим приростом доходiв в ocTaHHi мiсяцi, насамперед податкових

надходх(ень. У грулrri профiuит поточного рахунку звузився майже до нуля (до 0,1 млрд дол,) через

вiдновлення зростан[lя iмпорту i вищi виплати дивiдендiв.
ФiнансовиГл сектор y.,iirr,,ro проходитЬ коронакризУ та належниМ чином виконус cBoi функцii. Банки

увiйшли в пеlliод поч,д.riт без помiтгrих дисбалансiв, достатньо капiталiзованими та високолiквiдними. Робота з

Ь.,"щa"п' та пiлвиrцеtlня стiйкоСтi банкiвсьКоI системи, проведена вiд 2015 року, дала беззаперечний

позитивний результат. Уперше в icTopii пiд час кризи ykpaTHcbki банки не стаJlи фактором посилення

eKoHoMi.tHoT неотабiлыlосr,i. Навпаки, вони пiдтримували бiзнес до цього часу та сприятимуть вiдновленню

економi.tного зростання в майбутньому, надаючи кредити. З часу розгортання кризи бiльшiСТЬ баНКiВ ДОСИТЬ

швидкО п"р.орi.*,rу"алася на роботУ онлайн. ,Що певноi мiри вiлбулася структурна змiна у форматi роботи

банкiвсьltого сектору. I,1езваrltаюrrи на тимчасове скорочення кiлькостi працюючих вiддiлень, доступнiсть

банкiвсыtих cepBiciB не знизилася
УкраТrIсiкий баltкiвський сектор залишасться високоприбутковим завдяки стiйкостi операuiйних

прибуткiв та вiдсутtrостi зtлачIlих l(редит}lих втрат. Чистi комiсiйнi доходи лише тимLIасово знизилися на пiку

пр,ч.й, npor. 
".,1rirno 

вiдrtовиrtисЯ в полальшi мiсяцi, Чистi процентнi доходи зростали завдяки збереженню

високого процентtlого спрелу - протягом року ставки за активами та зобов'язаннями знижувалися паралельно,

$6дg9qас звуженItЯ спрелУ в серелt,Iьостропп"iи перспективi неминуче. IJ,e ключовий ризик для прибутковостi

банкiв у наступнi pon". Ё"пr"ком для банкiв с i скорочення можливостей використання вitлютних коштiв.

Попит ira валютнi кредити сут-гсво впав в ocTaHHi роки, а ставки за ваJlютними урядовими цiнними паперами

зIlижуIоться. L{e посилrос стимули для банкiв активнiше дедоларизувати cBoi баланси.
' У грулtri I-Iацiоrлальtrиli баrлк УкраТrrи оновив Стратегiю макропруденцiйноi полiтики. ldей документ

закладас пiлгрунтл лля здiйсlrеlIIlя макропруленцiйного регулювання фiнансового сектору, щоб не допустити

накопиченнЯ системIIиХ рlлзикiв. СтратегiЮ доповненО у зв'язкУ iз набуттям Нацiональним банком УкраТни

додатков1,1Х noo"ouon aцo - з липнЯ НацiональнИй банК УкраТни став регулятором страхових компанiй,

пр.д"r""* спiлок та rмiкро(liнансових кредитних органiзачiй. На думку Нацiонального банку Украiни, на

сiогод"i небанкiвсьttИГ,l сегмен,Г не створюС системниХ ризикiв, бо його розмiр с невеликим, ступiнь

взаемозв'язt<iв мiж tсоп,tпанiяплl.r сегмента i банками е I{изьким, а також через особливостi бiзнес-моделей

учасникiВ ринку. Проте I-IацiональнИй банК УкраТни буде монiторити тенденцii та готовий у разi необхiдностi

застосовуватl,t макропруден цi й гri i нструменти.
кiрiвнlлцгво Ба,i,,у anr"uno 

"пiruрuцIoе 
з Нацiональним банком Украiни питанням роботи банкiвськот

системt4 та (lilraLtcoBr,tx ригtкiв в умовах I(араIrтину та запровадженого режиму надзвичайнот ситуаuii в окремих

регiонах; приймае ,ru*Ьд" д.пя якtlайбiльшот iirформованостi клiентiв Банку щодо оплати картками вiд

соNсоRDвдNк за лопомог()tо cepBiciB Дррlе/Gооglе Рау або з використанням МОбiЛЬНОГО ДОДаТКУ ЧИ WEB-

версiсЮ iгrтернет-баНкiнгу KicON25>, новогО мобiльногО додаткУ NEOBANK; проводить дуже виважену

полiтику цtоло операlriй зiсреltиr.уваItня, з ittоземною валютою та iнших операuiй для уникнення ризикiв втрат.

Ёаразi керiвништво [iaHKy не бачить l,tiдстав для створення будь-яких резервiв tlи додаткових розкриттiв у
(liнансовiй звi,гностi, KpiM тих, tцо B)Ite cTBoperIi або поданi, вiдповiдно.

П римiткzr 3. OcHoBll пOда IlIl я t|lilla нсовоТ звiтнtlстi
Промiжна cцopo(Ieцa (liHalrcoBa звiтнiстЬ була пiдготОвлена на ocHoBi припущення, що Банк здатний

продовжуваТи cl]ol<r дiяльнiсiL на безперерВнiй ocHoBi у найближчому майбутньому. Керiвництво та акцiонери

*ъ,оrо riaMip i в подальшому розвивати дiяльнiсть Банку в ykpaiHi. На лумку керiвництва, застосування

припущення lцоло златIlос.гi Банку продовжувати свою. дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi с адекватним,

враховуlоч1,1 tIалеrt<tlt,tй piBerrr, лосr,атностi капiталу, намiри акцiонерiв надавати пiдтримку Банку, а також

iсторичrrий досвiд, якt-lй свiд.rить, шlо l(opoTl(ocTpoKoBi зобов'язання будуть рефiнансованi у ходi звичайноi

господарськоТ дiя-lr ыrосr,i.
IJ,я фiнансоllа звiтнiстЬ пiлготовrtена йдповiднО до Мiлtнародного стандарту бухгалтерського облiку З4

кПромiжна(iirrагrсовазвiтttiсть>заперiоДякийпочинасться01 сiчня2О2\рокутазакiнtlуеться3lберезня2021

року. L{я cцoporleцa пpoMirKttit (lirraHcoBa звir,нiсть IIовинна використовуватися разом iз рiчною фiнансовою

звiтнiстrо Баrнку cTat,loM на 3l l,рулня 2020 року,
Фуrrкцiональноlо BaJIIo.I,oIo та валIотоlо подання звiтностi с гривня, Bci суми округленl до цlлих тисяч,

KpiM випалкiв дс,lазllа(lеltо itttIte,.
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Примiтка 4. Грошовi кошти та ix еквiвалеllти

3l березttя

(тис. грн.)
3l еруdня

готiвковi кошти

Кошти в Нацiовальному банку УкраТни (KpiM обов'язкових

резервiв)
КореспондеНтськi рахунки, деlIозити та кредити овернайт у

202 l
з81 99з

|0з 275

24з 695

2020 р,

376 090

з2з0,|

181 l56
банках:

,/ УкраТни 2З9'791 1'75 5'7|

,/ iнших краТн 3 904 5 585

Резерв за грошовими коштами ,га Тх еtсвiвален-гами (570) (428)

Усього грошовl{х *о

резервiв

Аналiз кредитно'iякостi грошових коштiв та i} еквiвалентiв
(тис. грн.)

3l еруdняЗ l березttя
202l р.

з 904
2з9,191

2020
5 585

1,75 5,71
вв+/вв
в
Резерв пiд знецiнення станом tla кiнець перiолу (570) (428)

Кореспондентськi рахуtIки, депозити та кредити 24з l25 180 728

рахунках, вiдкритих в iнших

(тис, грн.)
3l zруdня

овернайт у банках

дналiз кредитноi яt<остi проведений по залишкам на кореспондентських

банках та ocHoBaHi на рейтlлtlгах мiiкнароднот рейтинговоi агенцiт Fitch.

дналiз змiнлI резерву.,за грошовl{ми коштами та ix еl(вiвалентами

3l березня
202 I р. 2020

Резерв пiд знецiнення станом на пOчаток перiоду

збiльшеtlня/(зменшенлrя) резерву пiд знецiнення протягом
428

l42

818

(390)
перiоду "

Резерв пiл знеlliнення cTatIoN{ на кiнець перiоду 570 428

Резерв за грошовиI\4и I(оштами, та Тх еквiваJ]ентами сформований на залишки на кореспондентських

рахунках, вiдrtритих в irлших банках.

примiтка 5. Кредити та заборгованiсть клiентiв

кредити та заборгованiсть клiснтiв облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
(тис. грн.)

3l zруdня3 l березн:L
202 I 2020

Кредити, наданi IоридиlIlIим особам

Кредити, наланi фiзичнлrм особам

резерв за кредитами, шlо наданi клiснтам, якi облiковуються за

,7зб 049

50 9з5

(,72 486)

,765 469

54 128

(69 514)
собiва

Усього кредитiв та заборгованостi клi€нтiв, що 7|4 498 750 083
оOлlков, Horo собiва

На проr,язi I кварталУ 2020 рокУ кредитна полiтика Банку була спрямова[Iа на продовження кредитуванIUI

,р"д"ч"о,* rа (liзи.rниХ оaiб. I{р.д"rи надаваJlисЯ за ринковиМи ставками та маJIи фiксованиЙ характер,

lJ крелитrlоП,lу порт(lелi'БанкУ цiнниХ nun.piu в якостi забезпе,Iення за кредитами та заборгованiстю

клl€нтlв не мас.
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промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть дт (дкБ (конкорд) за I квартш 2021 poкv

Примiтка 5. КредитИ та заборгованiсть клiснтiв (продовження)

дналiз кредиiноI якостi кредитiв та заборгованостi клiснтiв, якi
собiвартiстюо за I квартал 2021 року l

Стадiя 1

облiковуються за амортизованою

(тис, грн.)

Стадiя2 Стадlя3 Усього

ф.д"rr, та заборговаttiсть. клiснтiв, якl

облiковуються за амортизщ9ц9ц
Мiнiмальний крелtlтl IlI l,"I р14зик:
Низький кредитIrий рлtзик
Середнiй кредитtltлй рt,tзик
Висоttий кредитни й рt,rзиt<

45,749
410 7lб

п0 46;
58 796

45 149
4|0,7|6
l20 462
58 796

151 261151 261

усього валова балансова
заборгованостi tслiсt;тiв,

BapTicTb кредитiв та
якi облiковуtоться за

|79 258 151 261 186 984456 465

Резерви пiд знеtliнеttIlя крелитlв та
клiснтiв, якi облiкоtзуtоться за

заборгованостi
амортизованоIо

(1 1 587) (1,з 224) (4,7 615) (,72 486)

собiва
Усього кредитiв та заборгованостi клiентiв, якi 444 8,78 16б 034 103 586 7l4 498

облiковуються за а

Аналiз кредитноi якостi
собiвартiстlо, за 2020 piK

кредитiв та заборгованостi клiснтiв, якi облiковуються за амортизованою

(тис. грн.)
Стадiя2 Стадп3 Усього

Holo

Стадiя l

Кр.дr* та заборговаlлiсть клiснтiв, якi

облiковуrоться за амортизованою собiвартiстrо - _ _- - -- __-
84 з31

Мiнiмальний кредитrlий ризик:
Низький кредитний ризик
Середнiй кре.цитrtий рtазtлlс
Високий кlэеllитний ризt,tк

l активи

84 331
425 582

118 57;
40 552

l50 556

425 582
118 576
40 552

150 556

Усього ваJIова

заборгованос,гi

BapTicTb кредитiв та
якi облiковуtоться за

509 91з 159 l50 556 819 597
балансова
клiснтitз,

пiд знецiнення кредитiв та

,. якi облiковуються за
заборгованостi
амортизованою

(|21|,]) (13 290) (44 l07) (69 514)
Резерви
клiентiв,
собi
Усього крлитiв та заборгованостi lслiентiв, якi 497 796 145 838 |06 449 750 083

облi ються за

Вид крелитtrого р1.IзI4I(у в1.Iзнача€ться в за.ltехtностi вiд класу боржника юридичноiособи:

1-2 клас : мiнiмальнr.rй кредlитпий ризик;
З4 клас: нлtзькиГl t<реltитнtай рtlзик;
5-6 клас: середгriй кредитний ризик;
7_8_9 rочас: вttсокиЙ крелитниГ,t риЗlrК;
l0 Krrac: деtlюлтнi акгивI4.

Вид кредитt1ого ризику визI{ачасться в залеrкrtостi вiд класу борхtника фiзичноi особи:

l клас: мiтлiмальний кредIатнltй ризик;
2 клас: низыtий кllеllи,гttий ризик;
3 юlас: серелlлiй кредлrтнлtй рl,tзrлк;

4 клас: висоtсий кре2lитний ризик;
5 клас: ле(юлтнi акгиви.
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Примiтка 5. Кредити та заборгованiсть клiентiв (продовження)

Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi

амортизованоlо собiвартiстю за звiтний перiод

Стадiя 1 Стадiя 2

клiентiв, якi облiковуються за

(тис. грн,)

Стадiя 3 Усього

Резерв пiд зttецiнелtня [la по(lаток перiолу 13 290 44l0,7 69 51,4

Коригування проtlентLlих лоходiв, що
обл iковуються за амортизоваtIоlо собiвартiстю

Збiльшенняi(змеl,rшlеrrня) резерву пiд

знецiнеrtня протягом перiоду
Списання безнадiйноТ заборгованостi за рахунок

резервiв
KypcoBi рiзнr,rr.ti

(8)

(412) (2з9)

2з0

5 422

(2 0,79)

(4)

з95

4 
,711

(2 019)

(5 5)

|,7з

(5 1)

Резерв на знецiнення ltредитiв на кiнець 11 586 47 676
,l2 486

Аналiз змiнлl резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборговапостi

амортизованоtособiвартiстю за попередшiй перiод 2020 piK
клiснтiв, якi облiковуються за

(тис. грн.)
Стадiя 3 УсьогоСтадiя 1 Стадiя2

Резерв пiд зttецitlення tta поttа,гок rrерiолу 1\ 62з 3 0з5 з2 826 4,1 484

Коригування проLlентl{их лохолiв, що
облiковуються за а]\4ортl4зоваIlою собiвартiстlо

l0 255

4,745

48 614

(4226,7)

l89

4,745

59 бзз

(42 з42)

(6)

Збiльшення/(змеrlшеttня) резерву пiд

знецiнення протягом перiоду
Списання безt tадiйноТ заборгованосr,i за рахунок

резервiв

764

(75)

(1 95)KypcoBi рiзrrицi

Резерв на знецiнення кредитiв на кiнець 12 ll7 13 290 44 |01 69 5l4

Структура кредитiв за видами економiчноI дiяльностi

3 l березня

(тис. грн.)
31 zруdня

,о,, о. 2020 р.

сума % сума Yо

виробr,lицтво та розподi.llення електроенергii, газу та води

ОпераrriТ з Hepyxol\414I\,I майttом, оренда, iнiItинiринг та

надаIIня послуг

Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та

предметi в особ истого вжитI(у

Сiльське господарстl]о, мисJIивство, лiсове господарство

,76 205

l63 910

184 433

6 700

28з 465

50 935

2| ззб

9,68

20,8з

2з,44

0,85

з6,02

6,4,7

2,,7|

1022,7з

|,71 116

171 805

6 700

281 400

54 128

201,76

12,48

2|,6|

20,96

0,82

35,07

6,60

2,46

Фirrансовi посJlуги

Фiзичнi особи

Iншi
786 984 100 819 597 100

ус"ого кредитiв та заборгованостi клiснтiв без

резервiв

Коtlt{еt,трацiя ризr.rку: станом tla KiHetl,b дня 3l березня 2021 року 5 найбiльшим позичальникам Банку

видано кредитiв (до'в"рахування резервiв) на загальну ауму l98 5З8 ТИС. ГРН., ЩО СТаНОВИТЬ 26,9'7О/О ВiД

загальногО обсягУ *р.л"rпЬТ заборгованО"ri ,ор"д"ч'"х ociб (у 2020 рочi - 2о1 265 тис, грн, та 26,29Yо

вiдповiдно).

12
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Примiтlса 5. Кредити та заборгованiсть клiснтiв (продовяtення)

Iформаuiя npo ,rрелrr" в розрiзi видiв забезпечення за I квартал 2021 року

Кредити, наданi
юридичним особам

Кредити, наданi

фiзичним особам

(тис. грн.)

Усього

36 075 39 517
,75 592

незабезпе.lенi кредити
11 4l8 11]I з92

забезпе.lеrri: 699 9,14

грошов14м1.1 коtUтами
нерухомим майt,rом

. у t1l.1l, )lсLlпlловоео ilрuзtlа,lеllllя.

гарантiями i пору,lцlgrrствами
iншими активами

з0l 226
186 42з
l5 06I
17 845

l94 480

1 208
9 5зб
9 536

6,14

з02 4з4
195 959
24 597
17 845

l95 154

Усього кредитiв та заборгованостi lслiснтiв 736 049 50 935 786 984

без резервiв

IнформаuiЯ про кредитИ в розрiзi видiв забезпечення за 2020 piK

Кредити, наданi
юридичним особам

Кредити, наданi

фiзичним особам

(тис. грн.)

Усього

28 8,7,7 40 6,70 69 54,7
незабезпе,tен i крелити

lз 458 750 050ти забезпеченi:
грошовим14 l{otUTaM14

нерухомим п,tаtiноп,t

7зб 592

. у t1,1.1l. эlсLrпшо(jоео прLlзllачеIlня

з06 642
218 586

13 865
20 851

190 5lз

15з1
11 |6,|
11167

,760

308 l73
229,75з
25 032
20 851

t91' 2,7з
гарантiями i поручительствами
iншими активам14

Усього кредитiв та заборгованостi клiснтiв ,165 469 54 128 819 597

Вплив BapTocTi застави на якiсть кредитiв станом за звiтний перiод

Балансова
BapTicTb
кредитiв

Очiкуванi грошовi
потоки вiд
реалiзашiТ

заставленого
забезпечення

(тис. грн.)

Вллив
застави

Кредити, наданi IоридиtItlим особам

кредити, наданi (liзичrrим особам на поточнi потеби

680 499

зз 999

483 850

2з 2,70

196 649

|0,729

7|4 498 507 120 201 378Усього кредитiв

ВплиВ BapTocTi застави на якiсть кредитiв станом за 2020 piK

Балансова
BapTicTb
кредитiв

Очiкуванi грошовi
потоки вiд
реалiзацiТ

заставленого
забезпечення

(тис. грн.)

Вплив
застави

7 |з 285

з6,798

49| з,lз

2з з8l

22l 9|2

lз 4|,7

Усього кредитiв 750 083 5|4 754 235329
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црqФд]ц_9щ.арочена фiнансова звiтнiсть АТ кАКБ кКОНКОРД>> за I КВаРТаЛ 2021 РОКУ

Примiтtса 5. КредllтIl r.a заборгованiсть lслiсllтiв (rlродовжеllня)

Банк BttзHa.tae риIIкову bapTicTb забезItе.tенн" у u".п"лi застави нерухомого майна, транспортних засобiв,

устаткування, ToBapiB в оборотi, виходячи з оцiнки такого майна, проведеноТ суб'сктом оцiночноi дiяльностi,
-Для 

оцiнки майна використовувались наступнi методичнi пiдходи:
,/ витратний;
,/ порiвняльний;
,/ .r{охiдниrj.
вltпlрапlttuй ridxld гtередба.tас визна.lенtlя потоtlноi BapTocTi витрат на вiдтворення або замiщення об'скта

оцiнки з подалыIIt4м l(орLIгуванням Тх на суму зносу (знечiнення),

порiвняltьttttй tlidxid груtlтусться "i 
,pu*yrunHi принципiв замiщення та попиту i пропоlryвання,

Порiвняльний пiлхiд uер.лба.,uе' аналiз цiн продапry та пропонування подiбного майна з вiдповiдним

nop"ryuu"u,"M вiдплiнностей мiж об'ектами порiвняння та об'€ктом оцiнки,

Дo,xidt,tttti llidxid базуеться на 
"paxyuaHHi 

принципiв найбiльш ефективного використання та очiкування,

вiдповiдно ло якиХ uapri.ro об'екта йi"п" визначасться як поточна BapTicTb очiкуваних доходiв вiд найбiльш

ефективгtого виI(ористання об'екта оцiнки, включаючи дохiд вiд його моrкливого перепродажу,

Оцittка майна здiйсtttовалась з використанням пiдходiв, вибiр яких здiйснювався залежно вiд виду майна,

що оцirrtоваЛось, йогО складових та в зале)кнос,гi вiд первинноТ iнформаrriТ про об'скт оцiнки,

у звir.r,rому пepio.,ti Багlк використовував очiнttу суб'скта оцiночнот дiяльностi, у разi прийняття застави у

виглядi нерухомого майна, обладlлання.
Ринкова BapTicTb шtайновt.tх прав на грошовi кошти за договором банкiвського вкладу (депозиту)

вiдповiдала (lактичнiй вар,гостi угодI,1 залучення цих коштiв,

На даl.у балансу BapTicTb застави розраховув€}лась Банком як сума о,tiкуваrtих коштiв вiд реалiзаuii

застави згiдно з вiдlrоriд"им договором (n".-"n i,o вiд iMoBipHocTi звеРненНЯ СТЯГНеННЯ На ТаКУ ЗаСТаВУ) З

урахуван}Iям часу, необхiдного для реалiзацii застави, витрат на реалiзацiю та зважену на вiдповiдний

коефiцiснт лiKBiдrrocтi.

Примiтка б. Iнвестицii в цillнi папери
(тис. грн.)

3 l березня 31 zруdня

202 1 2020

облiгацii внутрiшtlьот деlэжавнот позики
I нвестицi й н i депозитн i cepTlr(li r<ати, eMiToBaH i Наlliонал ьним

1 206 987

1 63 070

395 036

295 050
банком УкраТни

690 08б
Усього iнвестицiй в цiннi паперI| 1 370 057

lсредитноI якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за
Аналiз
звiтний перiод (тис. грн.)

Облizаtlii' IHBecmulliiпti dепозumнi

BHylпpiutHboi' серtllttфiкаmu, Усьоео

dерэtсавtло|позuкu eMimoBaHi НБУ

| 206 98,7 l63 070 1 370 057
Не прострочеtлi ,га не знецiненi

рейтинг мiж ll говот агеttцiт Fitch В

Усього боргових цiнних паперiв за 1 206 987 1бз 070 1 370 057
собiвартiстю

Аlrалiз,.o.or,run' яlкrrс,гi itlBecTI,1цiйl в цiннi
попереднiй пе;riод

папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за

(тис. грн.)

Iнвесmuцiйнidепозumн
i серmuфiкаmu, Усьоео
e,MimoBaHi НБУ

Облizацii'
BHympiltlHboi'

depacaBrtoi' позuкu

395 036 295 050 690 086
Не простроченi та lte знецiненi

Рейтинг Mi t.lttговоТ агеrIцii I]itch В

Усього боргових цiнних паперiв за
Holo собiва
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Примiтка 8.Iншi активи

(" {0t{{*ftý ", ]:il"

Зl березня

(тис. грн,)
31 еруdня

Грошовi кошти з обпцеrкеним правом використання LL

!,ебiторська заборговалliсть за отlерацiями з банками 3 з 1

,Щебiторська заборговаltiсrо .u оп"рuuiями з клiснтами б 592 9 5ЗЗ

Iншi фiнансовi активи 14 156 5 265

Резерви пiд знецiнен",l::т.1,.,.:iнсових аttтивiв !|o'i;] S:Ж)
Усього iнших фiнацgрццд здfцд!д
Iншi HeфiHatIcoBi акт1,Iви

Усього iH шлlх н ефjцз]I!gддIзцfцЕ!Е 28|829 534 388
усього iнших активiв

Станомнакittецьдня3lберезня2021рокУЗаЛишкигрошовихкоштiвзобмеженимправоМВикорисТаннЯ
СКЛаДаЮТЬСЯ З: 

, гlfl] _ гапантiйний л, l платirкними картками по НПС (ПРОСТIЬ,,/ 20 тис. грн. - гарантiйний депозит за операцlями :

розмiщений в Нацiональному банку УкраТни.

cTattoM на кittець дня з 1 грудня 2020 року дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними

аl(т}tви

картками складасться з:
,/ коштiв по

банкiвських установ;
,/ tсоштiв за

баrlкоматiв;
./ KorrITiB за операtliями в

проводить обслуговування торговцiв
використанням ПI(;

рамкаХ спiвпрацi по Щоговорах еквайрингу - на пiдставi якого еквайр

i здiйснюе розрахунки з ними за операцiями, проведеними з

202 ] 2020

операцiях за картками, емiтованими Банком, через обладанання Банку та iнших

розрахункамtл за клiринговими операцiями (в розрiзi валIоти операцiй, платiжних

систем МС та VlSA);
,/ t<otlr.iB за itlшими розрахунками до з'ясування обставиIl взаемозаJIiку (перерахунок KoMicii,

закритий l)axyHoK, тоrло);
,/ ,unиu,,,,4 коштiв при балансуваннi банкоматiв, сум tIестач, виявлених при розвантах(еннl

,/ коштiв по операцiях щодо перерахування Банком гарантiйноi суми в рамках договору дIя

забезпечеrtя оборотiв з itltшими (liнансовми установами;
,/ заборговаtliсть за !,оговорами про органiзаuiю взасмодii при переказi коштiв фiзичним особам

- на пiдставi яI<их Бatttt, виl(ористовуtоtlи технологiю переказу кошtтiв МПС та програмно - технiчнi засоби,

надас ПартНеру послугИ з обробкИ та виконання Платежiв, якi iнiцiйованi Платниками в Пунктах прийому

Платехtiв та перераховус коtшти за ними до МПС, а Партrrер зобов'язуеться компенсувати Банку суму

здiйснених Платеlriiв .u iппur"r" rсомiсiйну винагороду на умовах, визначених ,Щ,оговорами.;
,/ кошr,iв по операцiях з повернення плате}кiв у вiдповiдriостi до процедур опротестування

транзакuiТ;
,/ коштiв по <lпераrliях в рамках спiвпраui по ,щоговорах про надання послуг по операцlях з

переказу KorrtTiB мiж лерrкаr,епо*,о плаri*tlих карток через обладнання баllку (Р2Р переказ);
' ,/ комiсiй до сllлатtl згillrlо VSS-звiтiв вiд МПС VISA;

,/ операцiт з iнiцiюваttгtя переказу коштiв, прийнятi через програмно-технiчний комплекс

самообслуговуванIlя (llTKC) Партнерiв.
Вiдповiдно до МССDЗ 9 Банtt застосову€ спрощений пiдхiд до оцiнювання очiкуваних кредитних збиткiв до

дебiторськоТ заборгованостi.
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промiжна скоtl_очена фiнаrтсова звiтнiсть дт кдкБ <конкорд>> за I квартал 202t Dоку

Примiтка 8. Iншi активи (продовlкення)
Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за звiтний перiод

(тис. грн.)

[{ебiпtорська
заборzоваt,tiсttlь за

о пе р at1 iltлt u з б ан ка"u u

,Щебimорсьlса
заборzованiспэь за

операъliямu з
tuieHma,Mu

lншi dliHaHcclBi' усьо?о
акпluвu

залишок станом на 16 з 525 5 101 8642

гом звiтного пе

залишок станом на
кiнець перiоду

14 088 19 151

дналiз змillи резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод
(тис. грн.)

5 0б0

Гроu,tовi
Kolцl11ll з

облlесrcеllлtм
правом

BLlKopllcпlall l lrI

,Щебimорська ,Щебimорсь.ка hmli
заборzованiспlь заьореоваt.ttсmь cbiHaHcoBi Усьоео
за операlliя,мlt з за оперqцшмll З 

акmuвч
бqнкqмu клiснmqJиu

залишок станом на 4 521 19514 l66 4 896

Збiльшеrлня/(змеtlше н ня)

резерву пiд знецi неllня (4 521) 2 ззз0 4 9з5 з ,746

5 101 8642залишок станом на
кiнець перiоду

1б

Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших нефiнансових активiв

3 525

,Щебimорська заборzоваtt iспь з прudбання
cll<пluBiB

(тис. грн.)

Усьоео

QgD Q92)

(1 640) (l 640)

знецiнення звlтI{ого

Зал1,1шоlс cT,arIoM Ira tcilleцb rrepiolly

Примiтlса 9. I,1еоборотнi аIстltви, у:гримуванi для продажу

OcHoBHi засобt-t (комtlлекс булiвель)

3 l березня
202 l р.

(2 032)

(тис. грн.)
ЗI еруdня
2020 р.

844

(2 032)

1 0591 059
808

Земельнi дiлянки та жиr,ловi будинки
1 8б7 1 903

усього необоротних активiв, утримуваних для продая(у

Необоротнi аl(тив1,I утриN,Iуlоться з MeToIo продажУ та затверд}кений План заходiв щодо реалiзацii таких

активiв. Згiдrrо ло.оrору купiвлi - прода)rу вiд ОЦ.ОЗ.Z'ОZ1 року реалiзовано земельну дiлянку вартiстю З6,З тис,

грн,

17
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Примiтка 10. Заборгованiсть перел Наuiональним банком УкраIни

31 березttя

(тис. грн.)
31 zруdня

202 1 2020
2l22з7

Станом на Зl березllя 2O2l року об;liгаLtiТ внутрiшньоi дерrкавttоТ позикИ в cyMi 582 2|2

забезпе.tенt.tям за отр1.1маtIим Банком кредитом ре(liнаrrсування вiд Нацiонального банку УкраТни.

aHi вiд Llацiоtlального банку У пни

усього коштiв iнших банкiв

Примiтка 11. Кошти клiснтiв

73l т20
731 720

з1 березltя

2|2231
тис. грн. е

(тис. грн.)
31 еруdня

Поточнi раху}Iки
5 050 5 541

93l 774 1 091 859Iншi чнi особlл
Поточнi рахунки
CTpoKoBi кошти
Фiзичнi особи

856 866
74 908

945 592

915 зз4
||6 525
925 058

пото.tнi рахунки
KoBl ItоuIти

ззб 622
608 970

314 369
610 689

l 882 416 2022 458
усього коштiв tслiсптiв

CTpoKoBi вкладI4 (депозити) у cyMi l70 504 тис. грн. розмiщенi клiентами як забезпечення за кредитами

клiентаМ на загальнУ суму З02 аЗi iис'. грrr. (за 2020 piK iТЯ вз+ тис. грн. та 308 173 тис. грн. вiдповiдно), Щеталi

див, у примir lti 5, ^а^ 16.ао/
Загальllа сума коштiв 10 найбiльших вкладникiв за 2020 piK складае 268. 59,7 тис, грн, або З9,28О/о

загаJlьного l\епозитного порт(lелrо (за 2020 pitc складае 2,18,707 тис. грн. таЗ8,ЗЗО/о вiдповiдно).

ПpltMiTlca l2. l)сзервll зtt зобов'язitIlIIями

Змiни резервiв за зобов'ltзан}lями
протягом l кварталу 202 l року Зобов'язання з кредитування

(тис. грн,)

Усього

Залишок на 3 1.122020 року
Формування таlабо збiльшеttня рез9рву протягом

з зl5

2 з1,4

3 з15

2 з14

I кварталу 202l року_
Залишок на 3 1.03,202l року 1 001 1 00l

на дату балаrrсу резерви за зобов'язаннями сформованi в cyMi коштiв, необхiдних для виконання Банком

виданих клiснтам гарантiт з )/рахуванrIям показника ризику,

Примiтка 13. Iншi зобов'язання
(тис. грн.)
3I zруdня3 l березня

202 I 2020

[ншi фiнансовi зобов'язаrlня
t<р"д^ор"rпа заборговаttiсть за операIliями э платiiкними картками

Крелиторська заборгованiсть за лiзингом (орендою)

Iншi (liHaHcoBi зобов'язаtIня, в T.tI.:

кр ed u пл о 1э с ь tc а з а б о 
1э 

е ов а t t i с tll ь з а о пе р at,1 iяwt u з tсл iet t пl ал,t u

ip edum o p c b n a з сt б о р е о в а t t i с ttl ь з а o tl ep clt l iя"M u з н аd а п н sL б qн к iв сь к оi'

eapaHmii|'
ittuli tt ар ахов ct t t i Bu пl 1э а.пttt

285 4,74

12 825
20 462
6711

l 157

l2 594
318 761

l29 з2l
|2 422
2289|
3 060

1 540

18 291
164 634

Усього iншI,tх HcoBlIx зобов'язань
Iншi зобов'язаtltlя
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Примiтrса l3. Illrrri зобов'язання (п

Iq.д"r"рr*aaборгtlванiсr,ь за податками та зборами, ttpiM податку на

прибуток
Кр"диrорсо,tа забор гtlваtл icTb за розрахунками з працiвtлиtсами бан ку

Доходи майбутr,riх перiолiв

l 965

8 907
l 467

|2339

2 440
,l 56з
l з77

11 380
усього iнпrих Ilсових зобов'язань

17б 014усього iнших зобов'язань 331 100

станом tla kiHetib дня Зl березня 202l року кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними

KapTKaM1,1 (зобов' язаttrtя) складаеться з:

,/ кошlтiв .u iо.рu*у"пами за клiринговими операцiями (в розрiзi валlоти операцiй, платiжних систем

МС та VISA)l
,/ ltоштiв за iнLпt.tми розрахунками до з'ясуванrlя обставин взаемозалiку (перерахунок KoMiciT,

закритиЙ рахунок' тоrцо); 
кях спiвппаlri по Догоl взасмодii при переказi,/ залl4ttIкlл KoLttTiB операчiй в рамках спiвпрацi по Щоговорах про органlзацlю

коштiв фiзичцим особам - на пiдьтавi яких Банк, використовуr,r" ,е*пологirо переказу коштiв Мпс та власнi

програмно _ Textti.tHi засоби, надае Парттr.ру'поrпу.и з обробки та ВИКОНаННЯ ПЛаТеЖiВ, ЯКi iНiЦiЙОВаНi

Ппurп"поr" в Пунктах nprli:,roMy Платежiв та перераховус кошти за ними до МПС, а Партнер зобов'язусться

компенсува.ги Банку'суму злiйснених Платеrкiв та сплатити комiсiйну винагороду на умовах, визначених

поговооамиi
"r ппрпяlliях ,1 пове зiдповiдностi до процедур опротестування,/ r<ошtтiв по операцiях з повернеFIня платежlв у I

транзакuiт; 
залt,lluкl,t kott_lTiB при балаrлсуваннi баrлкоматiв, суми наллишкiв, виявленi при розвантаженнi

банкоматiв; ,"i" ппt,rсянll, q пяуvнкiВ lспiентiв, для подаJ 'жбанку для отримання./ сум ttош,гitз, сп]4саних з paxyHKiB ttлiентiв, для подальшого продажу на Ml

KourTiB в нацiональttiй Ba,lttoTi, llля мо)I(ливостi погаutення нарахованих доходiв;
,/ вrIесення готiвковt,tх KottlTiB для поповнення через РОS-термiнали (в розрiзi вiддiлень Банку та

валIоти операшii);
,/ кошtтiв rro операцiях зt) картI(ами, емiтованими Банком, череЗ обладнаннЯ Банку та iншиХ

банкiвських ycTat,IoB;
,/ ttotпTiB ttiлпрtлсмств для подальш]ого зарахування на kapTkoBi рахунки в рамках спlвпрацl за

зарплатнI4м I,1 проек,гаN,I и ;,/ платежi, прийнятi в готiвковiй та безготiвковiй формi на користь операторiв мобiльного зв'язку та

постачальI{иl<iв t<омуналыII,1х посJIуг.

Примiтка 14. ПpoueHTlri доходи та витрати
(тис. грн.)

I кварmалI квсtрпlал
202 l 2020

цент}Il за tlliнаttсовими аI(тивами, якi оýдi

Крелити та заборговаtliсть клiентiв

Процеrrтнi доходI4 за знец,i tte tt t,tM и фirrансовиN,I и активами

Усього процентнИх доходiв за фiнансовими активами, що

CTpoKoBi кош]тLl tорили,tних осiб
CTpoKoBi коttlти (liз1,1,rн rrx осiб
CTpoKoBi коtUти I,Iаtliоttального банку УкраТни

Поточнi paxyHK14

Фiнансовлtй лiзt.tt,tг (ореrrла)

27 26з
2з з29

(395)

50 l97

31 803
4 66з

7|
(l22,7)

35 310зованою собпffi
ваною собi

(l 761)
(9 040)
(6 514)
(5 553)

(454)

(3 97l)
(9 150)

(2)
(8 168)

(889)
(3 1)

Iншilншl 0з з22\ Q22ll)Усього п|lоltсlt,гtIllх Bltl,prlт -_- t-,;i#i _i.п06
13 099

Чистий процентIlил-t дохiд/(витрати) 26875

lнttlормаuiЯ про п!]оl\сll,Гtri /\оходИ та I]играти.За операцiями з пов'язаниМи сторонами наведена у прuл,limlli 2I,
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промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ кАКБ <<КОНКОРД>> За I КВаРТаЛ 2021 РОКУ

Примiтка 15. KoMiciйIri доходи та витрати

I tсварп,tал

(тис. грн.)

I кварmал

202 I
10 008

з07 4з8

2020
ll 659

250 368
4

42
l 278
,7 4|8

210 769

Розрахун ttово-касов i о перацiТ

Розрахунково-касовi опсраrrii з ПК
lнlсасацiя
ОперацiТ з цiнними паперам1,1

Iншi
Гарантii наданi

,7

55
1 320
1 249

320 077усього комiсiйпих доходiв
Розрахунково-касовi операцiI
Розрахунttово-касовi операrriТ ПК

(l 629)
(199 012)

(2 \,71)

(1 239)
(l5з 675)
(l1 102)

812

I кварlllал

1бб 016

104 753

(тис. грн.)
I KBapmcut

чистий комiсiйниlYl дохiд/вllтРаТИ l|7 265

IнформаrдiЯ гrро rcoMiciйIri дохоли та витрати за операrдiями з пов'язаtIими сторонами наведена у прu"мimцi 21 ,

Примiтка 16. Iншi операuiйнi доходи

202 1 2020

Дохiд вiд операцiйноr-о .lriзлtttгу (оренли)

Дохiл вiд субореrrдrл

Щохiд вiл прода)ку осIlовних засобiв

Дохiд вiд моди(liкаuiТ лiзингу (оренди)

пiдтрим ка I\4аркети t lговот i н i цiативи за програмою Маstегсаrd
Штрафи, пегti отриманi банком

Дохiд вiд дострокового lIрипинення договорiв
Iншi

з1

54
114
8l7
838

28

52

1)
5

| 7s;
298
56l
20

Усього операцiйних доходiв 2 940

I'rформачiЯ про iHrui Ьпсраrдiйнi доходИ за операцiями з пов'язаними сторонами наведена у прu.мimцi 21 ,

примiтlса l7. Алмilliстраr,ивнi та iHrшi операцiйнi витрати

Таблиця l. I}итlэатr.t ,га вlltlJlа,ги лрацlвI,I14кам

I кварпlал

2 743

(тис. грн.)
I кварmал

Заробiтна плата та премii'
(7 lб4) (5 l22)

Нарахуванrrя на (lor rл заробi,гноТт плати

Усього BltTpaT на утриман}lя персоналу (40 027) (28 674)

Таблиця 2. Витрати tra аморт,изацiю
(тис. грн.)
I кварmал

(з2 565)

Амортизаrliя ocнoBI II,1x засобiв
Амортизачiя програN4IIого забезпечення та нематерiальних активiв

I кварmал
202 l

(5 895)
(з 2з2)

2020
(4 562)
(l 014)

з пl]ава 8,1,|

Усього витрат зносу та амортизацiI

20

(l2 004) (9 673)



Примiтка 17. Ддмiнiстративнi та iншi операuiЙнi витрати (продовяtення)

Таблиця 3, Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати

I кварmал

(тис. грн.)
I KBapmall

202 l 2020

витрати на утриNlаIltlя основIlих засобiв та нематерiальних активiв

Витрати, пов'язаtti з кopoTкocTpoKoBoIo орендою
Спrrата iнших подагкiв ra зборiв платежiв, KpiM податку на прибуток

Професiйнi послуглl
Витрати на маркетинг та рекламу
Витрати зi страхуванttя
Телекомунiкацii,iн i Br,rTpaTll

Iншi адмiнiстративиi та операцiйнi витрати;

ultпрафlu, пеtti, tцо сплаченi баltко.м

h Ql о рм at1 i й t t о - l. о l l с)ч l l, 11 l ct t1 i й п i п о сл1l et t

it tu,ti о пер a1,1 iй t t i Bttlll р а llt tt

iHuli вuпtрапlU По обuD,ttлвуванrt lo tlлаm iotcttubKapm

вuпlрапlu lla Koлt),llo.,tыt i ttocltу,;tt

еоспоD а рс btc i в tt п t ра lti tt

вLrпlрсlпlu п а в id ряdасе t t t tя

i нш i aD.M it t i с tll р а tlllt в tt i B1.1 m р а lп u

блаzоdiйн iспlь

(2 0з4)
(1 б00)
(2 9,1|)

(888)
(664)
(521)

(з 247)
(65 942)

Bsj
(13 217)
(49 442)
(] l77)
(I 5l9)

(265)
(5 1)

(30)

(| 947)
(817)

(2 138)
(731)

(3 201)
(552)

(l 895)
(з7 252)

(2)
(640)
(7 59)

(31 435)
(824)

(2 454)
(667)
(1 50)_

Усього iH tltltx адмil r icтpaTll Btr 1,1x та операцiл"lних витрат

Iншi витратtt по обслуговуваIIню платiжних карт включаIоть витрати tlо

пакетам послуг якi сп"пачуlоться МПС.
Iнформачiя про адмiнiс,гратltвrri та iHшli операшiйнi витрати за операцiями з

прtt"+litlщi 2l .

l93 2l
(11 867) (48 533)

потоLlним транзакцiям та рiзним

пов'язаними сторонами наведена у

Примiтlса 18. I}uтlrа,гrr tla подаl,ок lla пр1,1бутоIс

Банк с пJIатtlикоI\4 I1олатку nu пр"буrоп на загальних умовах, визначених Податковим Кодексом Украiни

вiд 02.12,2.0 10р, Nu 2755-V[ iз змiнами iдоповненнями, На протязi звiтних перiодiв ставка податку на прибуток

LIe змiнlовалася i стаttовt,lла l8%.

Витрати на сплату пода,гl(у на прибуток
(тис. грн.)
I кварmалI кварmал

202 l 2020
(1 262)

2з0
(1 032)

Узгодяtення cyMIr об,irilсовtlго прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)
(тис. грн.)

I кварtпал I кварmал
202l рок.у 2020 року

Пр"Ф."" л" """л;Б;r*;-=---- 
8 047 24 507

Пото.tний податоl( tra ltptlбyтoK
Змiна вiдстроченого 11олатку rra прибуток
Усього вl,t,гратl{ поllатI{у lla прlIбу,гоlс

теорети.tнi податковi вiдрахуваrlня за вiдповiдною ставкою

оподаткуванllя (l 449)

(4 984)
156

(4 828)

(4 411)

коригувАtll lя оБлlкового приБутку

Витрати, ,lKi tle вклIо'IаIоться до суми Bl4TpaT з метою розрахунку
подurпопо.О прr,rбу,r,ку, але визнаюТься в бухгалтерському облiку

витрати, яtti вклtочаtоться до суми витрат з метою розрахунку
податкового прибутку, але не визнаtоться в бухгалтерському
облiку

(l lз0)

l з\7

2з0

(1 378)

805
l56

It-tшi коlэигуванttя
Витрати на податок на прибутоlс

21

(1 032) (4 828)

lHull



Промiпtна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ кАКБ <КОНКОРД> за I KBapTa;l2021 року

Примiтlса 18. Вuтра,гll lla податок на прибутоlс (продовlкення)
Податковi наслiдки, пов'язанi з в14знанrlям вiдстрочених податкових активiв
зобов'язань за I квартал 202l року

залuutок на
з l , 12.2020

та вlдстрочених податкових

(тис. грн.)

вuзнанi в Зqлuulок на
прuбуmках 31.03.2021

/ збumкqх

Податковий вплив тимLtасових рiзниць, якi зменшуtоть (збiльшують)
суму оподаткуваIлtiя та пе|)еtiесенi податковi збцтки на майбутнi перiоди
ocHoBHi засоби | 5З2
Резерви на оплату вiдпустоIt, c(lopMoBaHi до 01 сiчня 2015 року та l
не вiдшкодованi
Чистий вiдстро.tений податковий актив (зобов'язання) 1 5з3

1 53з 2з0 1,76з

2з0 1 762

-l
2з0 | 76з

Визна н 1,1 li Bi,tlcTpo.1 е Il 1,I ii п оl(а,гко в ll li alcTIl в

Податковi наслiлttl.t, пов'язtrrti з визнанtlям
зобов'язань за I квартал 2020 року

l 533

вiдстрочених податкових активiв

залuutок на
3 L l2.20I9

230 |,763

та вiдстрочених податкових

(тис. грн,)
вuзнанi в Залuulок на

прuбуmках 31,03.2020
/ збumках

Податков и й в пл L.I в Tl{M tlасових рiзrt и u,ь, якi змен шують (збilrьшують)
суму оподаткування,га tlel)ellecelli податковi збитки на майбутнi перiоли
OcHoBHi засоби
Резерви на оплату вiдпус,гок. c(lopMoBaHi до 01 сiчня 2015 року та
не вiдцlкодованi

Прибуток (збиток), ш{о нале)I(ить власниl(ам простих акцiй банrсу

Прибуток/(збиr,ок) за pilt
Середньоlэiчrtа Iсi.lтысiсть пl)остI,1х акцiй в обiгу (тис. шт.)

,7з0

,72,7

з

156

156

886

883

J

Чистий вiдстро.tеtлий tlодатковий актив (зобов'язання) 730 156 886

Визнаний вiдстро.lений по,tlатlсовий актив 730 15б 88б

Примiтка l9. Ilрlrбуток (збLr,гок) на одну просту та привiлейовану акцiю

I кварпtал
(тис. грн.)

I кварtпал
2021 potE 2020 року

7 015
7 015

200

19 6,79

19 6,79

200

Чистий та скор14говаrrий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю'
* грошовi показнIlI(I.j tIаволяться в гривItях з копiйками,

35,06

Базовt.lй прибуток (збlrr,ок) на аl(цiIо розрахову€ться шляхом дiлення прибутку/(збитку), якиЙ вiдНОСИТЬСЯ

до утримувачiв зви.tайtttлх аttцiй, rlа середньозважену ttiльrсiсть акцiй, якi перебуваrоть в обiгу проТЯГом пеРiОДУ.

На рiчlrих Загалылt,tх зборах aKioHepiB цо вiдбулися 24 квiтrп 2020 року приЙнято рiшення про

збiльшенtlя с,I,атутIIого капiталу Банку шляхом лiдвищення номiнальноi BapTocTi акцiй за рахунок спрямування

до статут}{ого капiталу Баtlку прибутку минулих poKiB в cyMi 59 000 тисяч грив9нь, На кiнець I кварталу 202l

року статутI,1I,1й lсапiтал liаrIку склав 259 000 тис. грн.
Розбавляtо,tих по,t,еltriii.iгtих простих акцiй Банк не мас, таким чином показник скоригованого прибутку

(збитку) I,Ia одну просту акцirо дорiвнюс показнику rIистого прибутку (збиткУ) на оДнУ акцiю.
Протягом I кварталу 202 l року дивiденди власникам акцiй не виплачувалися та не розподiлялися. В обiгУ

знаходяться лише простi аклiI, привiлейованi акцiI не випускалися. Прибуток у розмiрi 7 0l5 тис. грн. нtlЛеЖиТЬ

власнLIкаNI пlэостих акцi i.i.

Розрахуrrок прибу,гку (збrлr,ку), що належитL власниI(ам простих та привiлейованиХ аКЦiЙ баНКУ

I кварпlал
(тис, грн.)

I кварmал
202 ] року 2020 року

98,40

Прибуток/(збttток) за pirt, що }Iале)I(ить власгtикам банку
Нероз подiле гr r.r й п р lабуто кi(з бrато к) за р i к
Нерозполiлеrлrлй прибуток/(збиток) за piK, що належить
власникам простIлх акцitl]t за.ltеlttно вiд умов аrtцiй
Прибуток/(збrлтоr<) за piK, ttl() належить акцiонерам - власниI(ам
простих аttцiГ,t

7 015
7 015

7 015

7 015

19 679
|9 6,79

19 679

|9 619

22



Примiтlса 20. Опсраrtiйнi сtгменr,и
,Щоходи, BI4T1]aTI,I та результа,ги звiтних сегмен,гiв за l квартаJI 202l року

l{айменування звiтних сегментiв

послуги iнвестицiйно
tРiзичним - банкiвська
особам дiяльнiсть

(тис. грн.)
Iншi

сегменти
та ... у сього

операцll

IiOслуги
корпора-
тивним
ttлiентам

Дохiд вiд зовнiшнiх lслiснтiв:
Проuентнi лохолI,I
Комiсiйнi доходи
Iншi операчiйнi дохоltи

29 9l8
1 16 037

48
146 003

8 615
20з 8,1з

2 684
2l5 l12

l| 664
l67

11 831

50 197
з20 0,1,7

2 940
373 2l4

20;
208Усього сегмеtlтlв

Процентнi витратLI

Чистий збитоtt вiд зменшення
кориснос,гi фiнансов1,1х активiв
Результат вiд операItiГr з iгtоземноrо
валютою
Результат вiл псреоuiнl<r,r операцiй з

iноземпоtо валIотою

,Щоходи/(витратrл), яrсi Btlt tикttють пiд
час первiсного в14зIIанrlя (liнаисових
активiв за процентноlо сl,авкою,
вищою або t.tt,lrкчоtо, гriж 1эинкова
Комiсiйнi витрати
Вiдрахуваrлrrя до резервiв за зобов'
язанням и

Адмiнiстратt.lвtri та iлrшi операuiйrri

(7 310)

(1l 631)

5 4з5

(640)

109

(68 6,71)

2 з14

(58 454)

(12 301)

(з бз5)

65l

(5 85)

(l29 649)

(64 949)

(з 257)

(l4)

6,76

( l6)

(4 486)

(1 949)

(454)

(1 640)

(1 59)

(4 546)

Qз з22)

(lб 920)

6,162

(1 400)

109

(202 812)

2 з14

(129 898)

Результат сегмента:
прибуток/збиток 1 t49 4704 2785 (б 591) 8 047

[охоли, вI4трати та результа,ги звiтних сегментiв за I квартал 2020 року

Найменування звiтних сеци9цIЦ_
послуги iнвестицiйrrо

фiзичним - банкiвська
особам дiяльнiсть

(тис. грн.)
Iншi

сегменти
та ... усього

операцl1

послуги
корпора-
тивним
клiентам

Дохiд вiд зовнiшнiх клiентiв:
Процентlri лоходи
Комiсiйнiдохо/tI.I
Iншi операцi йrti /lохолlа
усього лохолiв сегмеItтiв

28 9"]8

102 839
5

l3| 822

4 46,|
|6615,7

2 660
173 884

1 865
| 1,1з

3 038

,l8

78

35 310
2,70,169

2,74з
308 822

Процентнi витрати
Чистий збиток вiд зменшеrtня
корисrrостi (li tlaHcoBt.tx активiв
Результат вiл опеllашiй з iноземною
валютоIо
Резу.пьтат вiд переоцiнкr,r операцiй з

iноземноtо ваJI}отою
ItoMiciйHi вLI],рати

вiдрахування ло резеlэвiв за зобов'
язаннями
Адмiнiстратлrвнi та iншi операчiйнi

(10 792)

(20 8з4)

10 9з2

з88

(53 789)

(2 з14)

(з4 752)

(10 530)

(l313)

2,716

,l,|

(l l0 995)

(39 096)

53

| 52з

13

(l 2з2)

(1 7з8)

(889)

(621)

1\2

(22211)

(22,715)

15 23l

590

(166 016)

(2 з14)

(86 880)(11 294)
в

Результат сегмеIIта:
прибуток/збитоlс

23

20 ббl l4 803 l б57 (12 б14) 24 50,7
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Примiтка 20. Операuiйнi сегменти (продовження)
Активи та зобов'язанлtя звiтних сегментiв за I квартал 2021 року

Найменування звiтних сегментiв

послуги iнвестицiйно iHrпi

фiзич- - банкiвська сегменти
ним дiяльнiсть та

(тис. грн.)

Усього
послуги
корпора-
тивним
клiснтам особам

АКТИ ВИ СI]ГI\4 I]Il'ГI В
Активи сегментiв
Необоротнi аI(тиви, утримуваtti лля

l 520,720

l520720

| 520 720

884 329

884 329

884 329

685 43,7

б85 437

б85 437

1 867

1 867
|9з 26l
195 128

3 090 486

1 867

3 092 353
l93 26|

3 285 6|4

продажу (чи групи вибутгя)
Усього alcTIrBiB сегментiв
Нерозподiлеt,t i активи
Усього aIcтl,tBiB
зоБов,язАI lI-1я сЕгм ELl1,IB
зобов' язаннlr сегtчtентiв
усього зобов'язаttь
сегментiв
Нерозподiленi зобов' язання
усього зобов'язань 12пп; l2ш08;

\ 2,1l 1з0

\ 27 \ 
,730

1 28з 082

1 28з 082

366 8б0

366 860

366 8б0

292| 6,72

2 921' 672

25 326
2 946 998

25 з26
25326

lншl сЕгмЕнтLlI стл,гтI
капiтальнi iнвостицiт
Амортизацiя

Активи та зобов'язаtlLtя звiтrtих сегментiв за I квартал 2020 року

245 056
(76 l58)

245 056
(76 158)

I-1айменчвання звiтних сегмеtlтiв
послуги послуги iнвестицiйно iншi
корлора- фiзич- - банкiвська сегменти

(тис. грн.)

Усього

тивним ним дiяльнiсть та

Активи свгмЕнтlв
Активи сегмеttтiв
Необоротtl i а KTI.I ви, yTpr,rMyBatr i для

1 208 7l5

1 208 715

1 208 715

348 120

348 120

348 120

98 284

98 284

98 284

1 903

1 903
177 308
l79 2l|

l 655 119

l 903

l 651 022
177 з08

1 834 330

продажу (чи гlэупи вибуття)
Усього altTltBiB сегмеIlтiв
Нерозпопiлеtчi активи
Усього aIcTt.lBiB

ЗОБОВ,ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ
зобов' язан1,1я сегмеrtтiв
усього зобоtз'язань
сегментiв
Нерозподiлеtl i зобов' яtзагtня

усього зобов'язаtlь

67з 454

6,7з 454

6,73 454

8з0 54з

8з0 54з

830 543

l 000

1 000

1 000
зз,l83
33 783

| 50499,7

l50499,7

зз 78з
1 538 780

lншI сЕгмЕ[-IтI II сl,А,гтI
капiтальtti iнвестицiт
Амортизаuiя

186 94з
(42 92з)

186 943
(42 92з)

24



Щlрд4[2щrа ск_орочена фirrансова звiтнiсть АТ кАКБ кКОНКОРД> за I квартал 2021 року

Примiтка 21. Операltii з пов'язаними сторопами
ЗалишIсlл за операrцiями з пов'язаним}I cтopoнaмl{ за станом на кiнець 31 березня 2021 рокУ

найбiльшi

учасники
(акцiонери)

банку

Провiдний Iншi

управлiн- пOв'язанi
ський сторони

персонал

(тис.грн.)

Усього

Кредити та заборrюваrriсть кл icHTiB

Кошти lслiсtl,гiв, у т. ч.:

. гtоточнi
о cTpoKoBi

Iншi фiнансовi активи
Iншi фiнансовi зобов' язаt tгrя

Резерв за вiдпустками

204
1з5 708

22з4
1зз 414

1 lз0
з 864
3 864

5 520
6 054
6 054

1

Iншi
пов'язанi
сторони

6 854
l45 626
|2|52

lзз 474
20
7

luб

(тис.грн.)

Усього

2;
2

,70,7
;

5з9

За крелитами та заборгованiстю клiентiв KoHTpaKTHi процентнi ставки складають:
./ lоlэt.tди,tнi особи - l8 % (гривнi);
,/ (liзичlli особи - lliдl]О/о до 45Yо (гривнi).

За копtтами клiснтiв KoHTpaKTHi процеЁтнi ставки складаIоть:
,/ tориди.tt,ti особи (поточнi рахунки) - 0,01% -1,4Yо;
,/ (liзичrri особи (шлатiiltнi картки):

-'/% - 8,5% (гривнi);
- I,5О/о - l ,80/о (лолари США);
- 0,5%о - l% (свро).

/ (liзичrri особи (cтpoKoBi коrrrти):
- 8,'/5О/о - l0,5% (гривlIi);
- l,'/5%-2,5Yо (долари США);
- l% - 1,75% (свро).

.Щохоли та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за I квартал 2021 року

Найбiльшi Провiдний
уLIасники управлiн-

(акцiонери) сьttий
баrrку персонал

Процентrli доход14
Процентнi витрати
Itомiсiйнi лоходи
Iншi операrti йнi дохо/tи
Комiсiйнi витрати
Вiдрахуванrlя до резеl)ву пiл знецiнення кредитiв
Адмiнiстратлt Br t i тa i н rrl i операцi йлt i витра,ги

. витраl,и по al(TIjBaN4 з права I(орисT вання
о iнфорплаLtiйно консультацiйнiпослуги
. витрати, пов'язаtti з короткостроковою

орендою
о itltпi операчiГлгli витрати
. витl)атI4 на вiдря.цження
. ви,гl)атIl lla tIавt|аIIllя

(l 668;
30

(6)
(l 7)

(53 8)
(26l)
(l78)

(12)

(87)

11

7

(s;
(з 17)
(l 52)

(7з)

(52;
Q1)

Q| з2g)
(318)

(2)

(21009)

390
(1 668)

94
22

(14)
(334)

Q20l9)
(579)

(25l)

(14)
(21 009)

(139)

Q7)

зl9

5,7

22

Iншi права та зобов'язан}lя за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 березня 2021 року

(тис. грн.)
FIайбiльшi учасники Провiдний Iншi
(акцiонери) банку управлiнський пов'язанi Усього

персонаJl сторони
Iншi потснrliйнi зобов'язання 658

25

260 2 800 3 718



промiхсна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ кАКБ кItОНКОРД> За I КВаРТаЛ 2021 РОКУ

Примiтка 21. Операuil з пов'язаними сторонами (продовження)

загальна сума кредитiво наданих пов'язаlItлм сторонам та пOгашениХ ПOВ'ЯЗаНИМИ СТOРOНаМИ

кварталу 2021 року

Найбiлыui Провiдний Iншi

учасники управлiн- пов'язанi
(аrсцiонери) ський сторони

прOтflгом I

(тис. грн.)

Усього

сума кредитiв, tIаданlлх пов'язаним сторонам
протягом перiолу
сума кредитiв, погашlених гtов'язаними сторонами

Ilротягом перiолу

1 618

\ 4,72 62з

|94576

Залишки за операцiяйIл з пов'язаними сторонами за станом на кiнець 31 березня 2020 року

Ilайбiльшi Провiдний Iншi

учасники управлiн- пов'язанi
(акцiонери) ський сторони

баrrку персонtlл

з 000 5 095

(тис.грн,)

Усього

Кредити та з;rборгован icTb клiентi в 199

1з8 975
2з98

905
2з98
2398

9 420
4,7з

4,1з

l0 524
141 846

5269
|36 5,1,7

)
870

Кошти клiсtrтiв, у т. ,t.:

. пото,ttti
о cTpoKoBi

Iншi фiнаtrсовi зобов' язаttr tя 2
4l0 460

Iншi
пов'язанi
сторони

Резерв за вiлпустками
За кредитами та заборгованiстю клiентiв KoHTpaKTHi

,/ tоllrлди.tнi особи- i8 %(гривнi);
./ (liзrrчrIi особt,t - вiд20О/о до 45Yо (гривнi).

За t<оштами клiсtlтiв KoHTpaKTHi процентнi ставки складають:
,/ rорлlдичнi особи (гroTo,rlli рахуttки) - 0,0l% - 1\%;
,/ tрiзи.rнi особr.r (rrлатiжнi картки):

- 1l% ,14% (гривнi);
- З % - 3,5%о (лолари США);
- 0,5% - 2,5% (евро).

,/ сlliзичнi особи (cTpoKoBi кошти):
- |З,25% - \З"'75% (гривнi);
- ЗОА - З,'75О/о (лолари США);
- 2О/о - 2,] 5О/о (свро),

!,оходlл та Bt,ITpaTl{ за операцiяlм1,1 з пов'язаними cTopoltaмl,r за I квартал 2020 року

Найбiльшi Провiдrrий

учасники управлiн-
(акцiоllери) ський

банку персонаJI

процентнi ставки складають:

(тис.грн.)

Усього

Процен,гнi доход1,I
Процентнi виl,рат1,I

Комiсiйнi доходI,1
Вiдрахування до резеl]ву пiд знецiнення кредЙтiв

Адмiнiстративнi та iгrrпi операцiйнi витрати
. витрати по активаI\{ з права користування
. iнформацiйrrо - консультацiйнi послуги
. витрати по обсrrуговуванtIIо платiхсних карток
. витрати на вillря/lrкення

2
(l 478)

5l
(17)

(427)
(2l8)

(209)

52

l1
(43)

(436)

(118)

(318)

4з0

16

Q 9п;
(594)

(2 з2з)_

484
1 478)

78
(60)

(3 780)
(812)
(1 l8)

(2з2з)
(52,7)

26



Примiтка 21. ОперачiТ з пов'язаними сторонами (продовlкення)

IЙi права та зобов'язання за операцiями Е пов'язаними стOронами станом на 31, березня 2020 року

Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку

Провiпний управлiн-
ський персонал

(тис. грн.)

Усього

lншi потенцiйrli зобов'язання 661 191 858

загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених
кварталу 2020 року ,

пов'язаними сторонами протягом I

найбiльшi
УtIасItики

(акцiонери)

Провiдний
управлiн-

ський

(тис. грн.)
lншi

пов'язанi Усього
сторони

Сума кре,читiв, наданлtх пов'язаним сторонам
протягом перitlлу

сума кредr.tтi в, погашеt,tих пов' язаними сторонами
протягом перiолу

Виплатлl прtlвiдноплу упраlзлiнському персоналу

пе

1 22з

1 105

I квартал 2021 року

18,14

2 0з4

(тис. грн.)
I квартал 2020 року

629 300

Поточнi виплати працiвникам

Голова Правлirltля

Головний бухгалтер

Викоttавецl,: l(oJlocclll(() l(.д.
(0562)31_04_3l

(3 057) (l 661)

Примiтка 22. Пtlдii пiсля дати балансу- 
Подiй пiсля дати балансу, таких як, об'сднання бiзнесу, припинеFIня або прийнятгя рiшення про

припинення дiяльIrост,i, iстотного придбаrлня та реструктуризацiТ активiв, прийняття судових рiшень на користь

пЬзивачiu, lцо могли б спlэи.tинити виниltне}tня суттевих (tiнансових зобов'язань Банку не вiдбувалось.

Серед подiй .u п"рiод iз звiтноТ дати до дати затвердження рiчноТ фiнансовоi звiтностi видiлясмо:
,/ -fi,, por,,p,uro у Примiтцi 2, незваlttаЮчи на погiрШення епiдемiчноТ ситуацiТ та запровадження локдауну

окремим14 t<lэаit;ами, зовl-tiшнС середовище продовжувало полiпшуватися завдяки пожвавленню в промисловостi

tла'тлi оптr,tМiзму, пов'язаrIому З tlo(IaTKoM вакцинацiТ вiд COVID-19 у окремих краТнах. Починаючи з березня,

пандемiя kopoHiBipycy та пов'язанi з tleto карантинi обмеrкелtня ускладнили роботу банкiвського сектору, але

до кiнця року у зв'язку з послаблеtлням караrIтинних обмеltсень баrlкiвський сектор почав реабiлiтувати свое

становище,
,/ ,Ц,о порялttу денного рi.tних Загальних зборiв aKiollepiB за2020 piK, якi запланованi на2'7 квiтня2027

року вклIочено п1.IтаtlIIЯ ,,,ро a6iпоu,aнrlя статутнОго капiталу Банку шIляхом пiдвищення номiнальноТ BapTocTi

uпцiи ,u paxyllol( спрямування до статутного капiталу Банку частини прибутку за 2020 piK у cyMi 52 000 000,00

(п'ятдесят дЪа мiльйоlrй .p"u.n, 00 кЬпiйок) до загального розмiру статутного капiталу Банку 31 1 000 000,00

грн. (триста одl4надцять мiльйонiв гривень 00 копiйок).

Затвеllдltсеtiо /1о випуску та пiдписауо <29> 2021 року
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