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Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ кАКБ кКОНКОРД> за I пiврiччя 2021 року

Промiжний скороченlлй звiт про фiнансовиl"л стан (Баланс) на 30 червня 2021 року

Прu-
MilttKu

(тис. грн.)
l пiврitчя
202 1 року 2020 piK

Грошовi кошти та Iх еквiваленти
Крелити та заборгованiсть клiснтiв
IнвестицiТ в цiннi папери
Вiдстрочений податковий актив
OcHoBHi засоби
Нематерiальнi активи
Активи з права користування
Iншi активи
Необоротнi активи, утримуванi для продая(у

4
5

6

l9
7

1

7
8

9

580 581

680 442
2 з71 ,766

2 0lб
121 892
5з 652
l4 754

5l8 2з8
4 04l

589 l25
750 08з
690 086

l 533
|24 406
44 lбl
|| 456

534 388
l 903

усього активiв 4 347 382 2747 l4l
Заборгованiсть перед Нацiональним банком УкраТни
кошти клiентiв
Зобов'язання щодо потоLIного податку на прибуток
Резерви за зобов'язаннями
lншi зобов'язання

l0
ll

|2
lз

859 584
2 006 902

2 716
l 000

1 124 |5з

2l2 2з1
2 022 458

l 5lб
3 зl5

116 0l4
усього зобов'язань 3 994 355 2 415 540
Статутний капiтал
Незаресстрований статутний капiтал
Резервнi та iншi {lонди банку

259 000
14 52 000

19 507

259 000

l6,720
Нерозподiлений прибуток/(непокритий збиток) 22 520 55 88l
усього власного капiталy 353 027 331 601
Усього зобов'язань та власного капiталу 4 347 382 2747 l4l

Затверджено до випуску та пiдписано <<29>> липня 202l року

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

I]икоltавець: I(олосснко К.А,
(0562) з1_04_3l
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рiй Анатолiйович

iчан Людмила Якiвна
i.п.3|514392
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Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ кАКБ кКОНКОРД> за I пiврiччя 2021 року

Промiжний скороченлlй звiт про прlлбутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi
результати) за I пiврiччя 2021 року

(тис. грн.)

За lI За II кварпlал За lI За Il кварпlал
кварпlал 202 l року квqршал 2020 рок1,

202 1 нсtроспхаlочu,м 2020 року наросm.аючLrм

року пidсумком з пidсу.мко,м з

почаmку року почаmку року

Прu-
мimкu

Проuентнi доходи l5 ,79 
76,7 l29 964 27 225 62 5з4

Процентнi витрати 15 (34 4З9) (51 761) (l9 l0l) (41 З12)
Чистий процентний
процентнi витрати)

лохiл/(Чистi 15 45 328 72 z03 8 l24 21 222

комiсiйнi доходи
Комiсiйнi витрати
Чистий прибутоrс/(збиток)
iноземною валютою
Чистий прибутоr</(збиток)
iноземноi валюти

,Щ,оходи/(витрати), якi виникають пiд час
первiсного визнання (liнансових активiв за
процентною ставкою, вищою або нижчою,
HirK ринкова
чистий збиток вiд зменшення корисностi
фiнансових активiв
Чистий збиток/(прибуток)
збiльшення/(зменшення) резервiв
зобов'язаннями
Iншi операцiйнi доходи
Витрати на виплати працiвникам
Витрати зносу та амортизацiТ

операчiй з

переоцiнки

з5,7 25з
(205 632)

8 528

(4 l 86)

(l9 34l)

l

1,7 5 225

18 (40 679)
l8 (13 46l)

6,7,7 зз0 258 зl l

(408 444) (l5з 4,74)
15 290 1 \77

(5 586) (2 4з2)

llб

(36 26l) (l8 528)

2з15 l бl8

8 165 з б60

(80 706) (26 бз0)
(25 464) (10 l49)

lб
16

529 080
(3 1 9 489)

22 408

(l 842)

(41 24з)

(695)

6 40з

(55 з05)
(19 822)

вiд

вiд

вiд
за

Iншi алмiнiстративнi та операцiйнi витрати l8 (l l5 469) (l93 3З7) (56 4З4) (l04 967)
Прибуток/(збиток) до оподаткування 17 574 25 б21 11 243 35 750
Витрати на податок на прибуток 19 (3 163) (4 l95) (1 732) (6 560)
Прибуток/(збиток) за I пiврiччя 14 411 21 42б 9 511 29 l90
Прибуток (збиток), що наJIежить власникам 20
банку

14 4ll 21 426 9511 29 l90

Прибуток/(збиток) на акцiю, що наJIежить
власникам банку:

20 ,l2,06
1 07,1 з 4,1,56 l45,95

.tистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцiю за квартал

,72,06
l 07,1 з 47,56 145,95

Затверджено до виtIуску та пiдп

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

Виконавець: Колосенко К.А
(0562) з1-04-зl

ила Якiвна
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Промiжна скороче[Iа фiншlсрда звiтнiсть АТ <АКБ <КОНКОРД> за I пiврiччя 2021 року

Промiжний скорочений звiт про змiнl.r у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за I пiврiччя 202l

року

(тис. грн.)

Н ал еасu пlь вл ас н u.KaM б а t,t ку

Прu-
MimKu

'ý= 
ýý- ý= ýьý ý s эý ýý х ýэý ýýý sý ýýý- г.ý- р- ýs*фч\,цI\

Усьоzо

R власно2о
3 капttttалу
\

Скоригований залишок на 31
грудня 2019 року 200 000 l4 059 б1 812 275 8,1l 275 87l
Усього сукупного доходу: 55 730 55 7з0 55 7з0

прибутоrс(збшюк) за piK
Розподiл прибутlсу ло резервних
фондiв та на капiталiзацiю

59 000 2 661

55 730

(61 661)

55 7з0 55 7з0

Залишок на 31 грулня2020
рокY 259 000 lб 720 55 88I 331 б01 331 б01

Усього сукупного доходу: 2| 426 21 426 21 426

прибутоrс(збиток) за I пiврiччя
202l року

2| 426 21 426 2| 426

Розподiл прибутку до резервних
фондiв та на капiталiзацiю

|4 52 000 2181 (54 787)

Залишок на 30 червня202l
рокY 259 000 52 000 t9 507 22 520 353027 353 027

Затверджено до вигrуску та пiдписано <29> липня 202l року

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

Виконавець: Колосенко К.А.

(0562) з1-04-3l

Анатолiйович

Людмила Якiвна
l.i{.34514392
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Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ <АКБ <КОНКОРД> за I пiврiччя 2021 року

Промiжний скорочений звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за

року
I пiврiччя 2020

(тис. грн.)

Н ал eactt пt ь вл асt tu ка,м бш t ку

Усьоzо
влсlсноzо
ксtпiпlалу

Скоригований залlrшок на
3l грудня 2018 року 200 000 70 000 13 571 9 0б5 292 б36 292 б3б
Усьою сукупного доходу: - 5з235 5з2з5 5з2з5

- ý'ý ý ,ý
'ý* ýý* = ýхýý }\ý ýý .ёэý Ё S !'ý ýо х S'ý Б Q\b'
ýý ýýý ýý ý,ý. ý,ý ý t-*\ц\{

Прu-
мiпlкu

прибутоd(збиток) за piK
Розподiл прибутку ло
резервних фондiв
Незареестрований стаryтний
капiтал

5з2з5 5з2з5 5з2з5

- 488 (488)

- (70 000) (70 000) (70 000)
Залишок на 31 грудня
2019 року 200 000 - 14 059 61 8l2 2,1s 87l 275 87l
Усього сукупного доходу: 29 190 29 I90 29 |90
прибуток(збиюк) за I

пiврiччя 2020 porcy
29 190 29 |90 29 190

Розподiл прибутку ло
резервних фондiв та на
капiталiзацirо

59 000 266l (61 66l)

Залишок на 30 червня
2020 року 200 000 59 000 16,720 29 з4l 305 0б1 305 0бl

#g,aý

;-'lяldi о

Затверджено до випуску та

Голова Правлiнt-tя

Головний бухгалтер

Викоttавсllь: I(олосеlrко К.А.
(0562) з1_04_3l

<29> липня 202l року

рiй Анатолiйович

iчан Людмила Якiвна
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Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ кАКБ <КОНКОРД> за I пiврiччя 2021 рокч

Промiясний скорочений звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за I пiврiччя 2021 року

Прu-
лtiпlкu

I пiврi,t,tя
202 l року

(тис. грн.)

I пiврi,гtя
2020 року

грошовI кошти вIд опЕрАцIЙноi дшльностI
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування;
Знос та амортизацiя l 8

чисте збiльшення/(зменшення) резервiв пiд знецiнення активiв
Амортизацiя лисконту/(прем ii)
Результат операцiй iз iноземною ваJlютою
(HapaxoBaHi доходи)
HapaxoBaHi витрати

25 62l

25 464
28 l07
з 614

(5 1з7)
(32 l51)

6 296

35 750

19 в22
44 460

594
2 ll0

( l0 2l0)
4 300

[нший pyL коштiв, що не € грошовим 2З З09 (29 996)
Чистий грошовий прибуток/(збиток) вiл операцiйноi дiяльностi
до змiн в операцiйних активах та зобов'язаннях бб 83075 ll7
ЗМIНИ В ОПЕРАЦIЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ,ЯЗАННЯХ
Чисте (збiльшення)/зменшення кредитiв та заборгованостi клiснтiв
Чисте (збiльшення)/зменшеtlня iнших tРiнансових активiв
Чисте (збiльшення)/зменшення iнших активiв
Чисте збiльшення/(зменшення) коштiв банкiв
Чисте збiльшення/(зменшення) коштiв клiснтiв
Чисте збiльшення/(зменшення) iнших (liнансових зобов'язань
Чисте збiльшення/(зменшення) iнших зобов'язань

62 395
(з з02)
(4 607)

647 800
(l7 310)
940 2|4

l92

(10 0з2)
l8l 524

21l1

42288
(82 745)

98
Чистi грошовi кошти, що отриманi/ (використанi) вiд операчiйноI
дiяльностi до сплати податку на прибуток l 700 499 l40 674
Податок на прибуток, що сплачений (з 479) (l2 447)

Чlлстi грошовi кошти, отримаlli/ (BllKopиcTalli) вiд операцiйноТ
дiяльностi l 697 020 l28 227
грошов| кошти вIд IнвЕстицIЙноi дIяльностI
придбання депозитних сертифiкатiв НБу
надходження вiд погашення депозитних сертифiкатiв НБу
Прилбання основних засобiв

(49 |6з 492) (12 9l4 000)

Придбання нематерiальних активiв (lб 0l4) (l l 905)
Чистi грошовi кошти, що отриманi/ (використанi) вiд

47 508 730
(9 850)

l2 829 000
(l4 535)

Hol
грошовI кошти вIд ФIнАнсовоi дUIльностl

t б80 626, ll1

Активи з права корисryвацц я (6 '766) (7 796)
Чистi грошовi кошти, що отриманil (використанi) вiд фiнансово'i
дiяльностi

(6 76б) (7 796)

Вплив змiн офiцiйного валютного курсу на грошовi кошти та ii
еквiваленти (I8 l72) 27 886

Чисте збiльшення/(зменшення) грошових коштiв та iх еквiвалентiв (8 544) зб 87,7
Грошовi кQшти та ii еквiваленти на початок перiоду 589 l25 479 l34
Грошgвi кошти та Iх еквiваленти на кiнець перiодч 580 581 5lб 0l1

Затверджено до випуску та

Голова Правлiння

Головний бухгалтер
BttKotlilBcltb: Ko;loceHKo К.д,
(0562)31-04-3l

ня 2021 року

Анатолiйович

Людмила Якiвна
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Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ <АКБ <КОНКОРД> за I пiврiччя 2021 року

Примiтка 1. Iнформачiя про банк
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦlЙНИЙ БАНК ККОНКОР[> (АТ КАКБ

кКОНКОРЩ>) був заснований 03 серпня 2006 року та заре€стрований Нацiон€lльним банком УкраТни 07 серпня
200б року. Мiсцезнаходження АТ кАКБ кКОНКОРЩ> (далi - кБано): УкраТна, м. Щнiпро, площа ТроТцька, буд.

2,, органiзацiйно-правова (lopMa - акцiонерне товариство приватного типу.
Основними бенефiчiарними власниками Банку с панi О,В. Соссдка та панi IO.B. Соссдка.
Головним напрямком дiяльностi АТ (АКБ кКОНКОР[> (далi - Банк) е здiйснення банкiвських операчiй i

надання послуг на пiдставi лiцензiй, наданих Банку Нацiональним баllком УкраТни, (liзичним та tоридичнI.1м

особам. На протязi I пiврiччя 202l року Банк здiйснював свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до: банкiвськоI
лiцензii на право здiйснювати банкiвськi операцii N 2З0 вiд 07. l 1.20 l 1 року, генеральноТ лiценцiТ на здiйснеtлня
в?lлютних операrriй ЛЪ 2ЗO-З вiд 26.0l .20l 5 року та додаткiв до генеральноТ лiцензiТ.

Головною стратегi.lною метою Банку с пiдвищення його конкурентоспроможностi шляхом збереження
його унiверсальностi, розвитку традицiйних та iнновацiйних послуг та оптимiзацii каналiв Тх доставки клiентам,
присутностi на основних сегментах (liнансового ринку, впровадження нових банкiвських технологiй.

В основу стратегiТ розвитку Банку покладено TaKi принципи, як конкурентоспроможнiсть,

унiверсальнiсть, надiйнiсть, про(lесiоналiзм, оперативнiсть у прийняттi рiшень,
АТ (АКБ (КОНКОРД)) мас статус принципала мiжнародних платiжних систем Visa lпtегпаtiопаl та

МаstеrСагd International, та с учасником державноТ платirкноi системи НПС (ПРОСТIР).
Станом на кiнець l пiврi.tчя 202l року Банк мав 14 вiдокремлених пiдроздiлiв та представ}Iицтв у

[нiпропетровськiй, Запорiзькiй, Львiвськiй, Одеськiй, Харкiвськiй областях та в м. Киiв,
На звiтну лату Банк с учасником Фонду гарантування вкладiв (liзичних осiб (свiдоцтво учасника (lонлу

Nl l 84, дата реестрацiТ l 8.0 1.2007, ресстрацiйний N9 l 93).

Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого баllк здiйсню€ свою дiяльнiсть
Протягом другого кварталу 202l року фiнансова система залишалася стiйкою до впливу кризи та

прибутковою. {обрий стан банкiвського сектору та вiдновлення екоllомiки дають змогу Нацiональrrому банку
Украiни поступово згортати антикризовi заходи, зокрема довгострокове реtРiнансування. KpiM того, збереlкення
високоТ прибутковостi умоlкливлю€ заплановане впровадження нових регуляторних вимог, перш за все до
капiталу баr-rкiв.

Вiдновлення економiки тривас, хоча й не надто високими темпами, Вагомим рушiем економiчного
вiдновлення с полiпшення споживчих настроТв та пiдвищення внутрiшнього попиту. Зростання свiтових цiн у
посднаннi з високим внутрiшнiм попитом прискорили темпи iнtРляuiТ. Нацiональний банк Украiни реагував на
посилення iнфлячiйних ризикiв вiд по.tатку 202l року, двiчi пiдвищуючи облiкову ставку. Однак загалом
монетарна полiтика залишасться м'якоtо, алже iнфляшiйнi ризики мають перевая(но тим.Iасовий характер. В
умовах зростання глобальttих iнфлячiйних ризикiв та можливого зростання вiдсоткових ставок ринки капiталу
заJIишатимуться волатильними. Тож тривалi паузи у спiвпрацi з мiжнародними фiнансовими органiзацiями
створюють значнi ризики як для рефiнансування зовнiшнiх боргiв УкраТни, так i для фiнансування дефiциту
бюдrкету,

Тривае поступове вiдновлення реаJIьного сектору. Бiльшiсть украТнських компанiй проходить
коронакризу без значних втрат. Серйознi труднощi виникли лише для окремих сегментiв пiдприсмств, Стiйкiсть
корпоративного сектору до кризи зумовлена низькою часткою у вiт.tизнянiй економiцi тих галузей с(lери
послуг, що найбiльше постраждали вiд пандемiчних обмежень.

Обсяги кредитування корпоративного сектору помiтно зростаtоть, кредитува1,1llя домогосподарств також
зростас, темпи помiтно прискорюються) однак основу портфеля формуе незабезпе.tене споживче кредитування.
Найвищу прибутковiсть, аJIе й значно вищi кредитнi ризики мас сегмент незабезпеченого кредитування на
пото.Iнi потреби. Пiдвищення ваг ризику за цими активами зi 100% до l50% до кiнця 202l року створить запас
капiталу для покриття втрат вiд моiкливоТ rrедооцiнки банками кредитних ризикiв цього сегмента i бiльшоi
вразливостi сегмента до кризових явищ.

Вплив коронакризи на якiсть кредитiв виявився значно м'якшим, tliж очiкувалося lla iT по.tатку. Витрати
на формування резервiв банками за результатами кризового 2020 року зросли, проте в 202\ роцi залишилися
помiрними та не маJIи iстотного негативного впливу на прибутковiсть сектору. Загалом результати оцiнки
якостi активiв засвiдчили вiдповiднiсть сформованих банками резервiв о.liкуваним кредитним збиткам.
Основною причиною помiрних втрат вiд кредитного ризику пiд .14. кризи с високi стандарти кредитуваtltIя,
перш за все корпоративного, Якiсть розлрiбного кредитного порт(lеля також висока. Пiд час кризи зросла увага
кредиторiв до спромох(ностi позичальникiв обслуговувати борги, зокрема до оцiнки iхнього боргового
навантаження. Виваiкенi кредитнi стандарти надалi сприятимуть збалансованому зростанню обсягiв кредитного
портфеля, а також його належнiй диверсифiкацii.

У 202l роцi помiтно зросли вкладення банкiв в облiгацiТ внутрiшньоТ державноТ позики. Збiльшення
iнвестицiй банкiв у дерrкавнi цiннi папери для фiнансування розширеного бюджетного дефiциту спостерiгалося
в багатьох краТнах cBiTy. В YKpaTHi його пожвавлювчIли зростання дохiдностi за облiгацiями внутрiшньоi
деря<авноТ позики наприкiншi минулого року та доступ до довгострокового рефiнансування вiд Нацiоt.lального
банку УкраТни. Проте iнвестування в державнi цiннi папери не впливало на спроможнiсть i бажання банкiв
кредитувати. Водночас результати другого кварталу поточного року засвiлчили, що кошти населення, HaBiTb до
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Примiтка 2. Економiчне середовIrцlе, в умовах якого банк здiл-Iсню€ свою дiяльнiсть (продовження)

запитання, е досить стабiльним джерелом фондування, TorK змiна строковоТ структури (tондування не несе

помiтних ризикiв лiквiдностi. ,щодатково мiнiмiзувати iх покликаний новий норматив ttистого стабiльного

фiнансуванНя NSFR, який запраЦював iЗ квiтнЯ 2021 року. BapTicTb фондування банкiв знижувалася. Факторами

здешевле1,1ня були змiна строковот структури зобов'язань i торiшнс зниження процентних ставок за депозитами.

Така тендеНцiя дала змогу бiльШостi tРiнансОвих устаноВ утриматИ прийнятну процентtlу маржу, попри ii
загальне зниження.

пiслякризове нарощувангrя операцiй банками пiдвищувало Тхнiй чистий процеttтний дохiд. Потенцiа;r

здешевлення pecypciB ylke майrке вичерпано, HaToMicTb конкуренцiя на ринку кредитування спонукатиме банки

здешевлювати позики. Прибутковiсть, KpiM зростання чистого процентного доходу, пiдтримував i високий

комiсiйний дохiд. BiH виявився доситЬ стiйким до впливУ карантинних обмежень завдяки свосчаснiй адаптацiI

фiнустаноВ до новиХ умов робоТи. Отриманi доходИ з великиМ запасоМ покривають не лише операuiйнi

витрати, а й вiдрахуВання В резерви) що у 2021 poui суттсвО знизилисЯ в порiвняннi з2020 роком.
Середнс значення достатностi основного капiталу банкiв бiльш як улвiчi перевищу€ регуляторний

MiHiMyM. Банки враховують майбутнi змiни вимог до капiталу пiд час його планування. Бiльшiсть iз них yiKe

t.lинi, по cyTi, виконуе вимоги до буферiв капiталу - консервацii та системноi ваrкливостi. У зв'язку з кризою

HaBecHi 2020 року Нацiональний банк Укратни вирiшив вiдтермiнувати впровадження буферiв. однак з огляду

на високу прибутковiсть сектору LIацiональний банк УкраТни визнаtIиться з графiком r\ упровалlкення.
Нацiональний банк УкраТни продов)I(у€ гармонiзувати банкiвське регулювання з европейським законодавством.
перш за все йдеться про давно анонсоване запровадх(ення вимог до капiталу на покриття операцiйного ризику,
заплановане з початкУ 2О22 року. Iнша важлива новацiя_- поtIаток у 2022 роцi тестового розрахунку банками

внутрiшнього капiталу в рамках ICAAP, BiH мае значно пiдвищити якiсть управлiння та плагIування капiталу.

надалi буле змitлено структуру регулятивного капiталу, Нацiональний банк Укратни пiсля ухвалення змiн до

банкiвського законодавства отримае право встановлIовати irtдивiдуальнi пiдвищенi вимоги ло достатностi
капiталу банкiв. Оновлення регуляторноТбази зна.tно пiдвищить стiйкiсть i прозорiсть фiнансовОгО СеКТОРУ.

Вiдновлення eKoHoMiK краiн-партнерiв тривас, серед iнLltого, завдяки фiскальнiй та моНетарНiй ПiДТРИМЦi,

але зростанНя вiдбувасться HepiBHoMiprro, зокрема через рiзний piBeHb вакцинацiТ. KopoHaBipyc залишасться

клtочовим глобальним викликом. Приплив капiталу до eKoHoMiK) що розвиваються, нерiвномiрний. Водночас
зростання вiдсоткових ставок у провiдних краiнах створю€ ризики для нових заJlучень. I-\iни на товари

украТнського експорту високi.
Керiвництво Банку активно спiвпрацюс з НацiонаJlьним банком УкраТни питанням роботи банкiвСЬКОТ

системи та (liHaHcoBllx ринкiв в умовах карантину та запровадх(еного режиму надзви.tайноТ ситуаuiТ в окремих

регiонах; приймас заходи для якнаГlбiльшоi iH(lopMoBarrocTi клiсttтiв Банку щоао оплати картками ВiЛ

СОNСОRDВДNК за допомогою cepBiciB Apple/Google Рау або з використангlям мобiльного додатку чи WEB-
Bepcicro iнтернет-банкiнгу <icON25>, нового мобiльного лодатку NEOBANK; проводить дуже вИвахtеНУ

полiтику щодо операцiй з крелитування, з iноземною валIотою та iнших операrriй для уникнення ризикiв втрат.

Наразi керiвництво Банку не бачить пiдстав для створення будь-яких резервiв чи додаткових розкриттiв У

фiнансовiй звiтностi, KpiM тих, цlо вже cTBopeHi або поданi, вiдповiдно.

Примiтка 3. Основи поданIlя фiнансовоiзвiтностi
Промiя<на скорочена (liHaHcoBa звiтнiсть була rriлготовлена на ocHoBi припушtення, що Банк зДатниЙ

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi у найблиrкчому майбутlrьому. Керiвництво Та акшiОнеРИ

мають HaMip i в подальшому розвивати дiяльнiсть Банку в YKpaiHi. На лумку керiвниttтва, застосування
припущення щодо здатностi Баrrку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi с адекватНИМ,

враховуючи належний piBeHb достатностi капiталу, намiри акцiонерiв надавати пiдтримку Банку, а Також

iсторичний досвiд, який свiд.lцть, що KopoTкocTpoKoBi зобов'язання будуть рефiнансованi у ходi звичайноТ

господарськот дiяльностi.
I{я фirlаrrсова звiтнiсть пiдготовлеttа вiдповiдно ло Мiжнародного стандарту бухгалтерського облirсУ З4

<Промiя<на (liHaHcoBa звiтнiсть> за перiод який починасться 0l сi.lt,lя 202 l року та закiн.tусться 30 червня 202 1

року. I\я скорочена промiхtна фiнансова звiтнiсть повинна використовуватися разом iз рiчною фiнансовою
звiтнiстю Банку станом на З l грудня 2020 року.

Функцiональною валютою та валlотою подання звiтностi е гривня) Bci суми окрУгленi до цiЛих ТИСЯ!i,

KpiM випадкiв де зазначеtIо iнше.
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Промiхtна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ кАКБ кКОНКОРД> за I пiврiччя 2021 року

Примiтка 4. Грошовi кошти та Тх еквiваленти
(тис. грн.)

30 червнst. 3 l zруdня

202l р. 2()20 р.
готiвковi кошти
Кошти в Нацiональному банку Украiни (KpiM обов'язкових резервiв)
Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках:

,/ УкраТни
,/ iнших краТн

317 099
lзl 954
lз1 867
120 92,1

10 940

376 090
з2 з01

l 8l l56
115 57l

5 585

(428)Резерв за грошовими коштами Ta'rх еквiвалентами (ЗЗ9)

Усього грошових коштiв та ii еквiвалентiв за MiHycoM резервiв 580 58I 589 125

Аналiз кредитноТ якостi грошових коштiв та ix еквiвалентiв

30 червня 202 l р,

(тис. грн.)
3 l zpydHlt

2020 р.
вв+/вв
в

I0 940
120 927

5 585
175 511

Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду (3з9) (428)

Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити
овернайт y банках

lзl 528 l80 728

Аналiз кредитноТ якостi проведений по залишкам на кореспондентських рахунках, вiдкритих в iнших
банках та ocHoBaHi на рейтингах мiжнаролноi рейтинговоТ агенцiТ Fitch.

Аналiз змiни резерву за грошовими коштами та ik еквiвалентами

30 червttя 202 l р.

(тис. грн.)
3 l zруdня

2020 р.
Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду
Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецilrення протягом
перiоду

428

(89)

8l8

(з90)

Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду 339 428

Резерв за грошовими коштами та iх еквiвалентами сформований на залишки на кореспондентських
рахунках, вiдкритих в iнших банках.

Примiтка 5. Крелит1.1 та заборгованiсть клiснтiв
Кредити та заборгованiсть клiснтiв облiковуються за амортизованою собiвартiстю.

30 червttя
(тис. грн.)

3 l еруdня
202 1 р. 2020 р,

Кредити, наданi юридичним особам
Кредити, наданi фiзичним особам
Резерв за кредитами, що наданi клiснтам, якi облiковуються за
амортизованою собi вартiстю

708 338
49 817

(,77 ,llз)

765 469
54 |28

(69 5l4)

Усього кредитiв та заборгованостi клiентiв, що
облiковуються за амортизованою собiвартiстю

680 442 750 083

Протягом l пiврiччя 202 l року
юридиllних та фiзичних осiб. Кредити

В кредитному портфе"rri Банку
клiентiв не ма€.

кредитна полiтика Банку була спрямована на продовження кредитуванtlя
надавалися за риrIковими ставками та мали фiксований характер.
цiнних паперiв в якостi забезпе.lення за кредитами та заборговаltiстю

,l0



Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ кАКБ кКОНКОРД> за I пiврiччя 2021 року

Примiтка 5. Кредити та заборгованiсть клiентiв (продовження)
Аналiз кредитно[ якостi кредитiв та заборгованостi клiснтiв, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстюо за I пiврiччя 2021 року

(тис. грн.)

стадiя З УсьогоСтадiя l Стадiя 2

Кредити та заборгованiсть клiентiв, якi
облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Мiнiмальний кредитний ризик:
Низький кредитний ризик
Середнiй крелитний ризик
Високий кредитний ризик
Дефолтнi активи

- 34 95з
- з48 154
- 152444
- 6| 52з

l60 48l l60 48l

з4 95з
348 754

152 44;
61 52з

Усього валова балансова BapTicTb кредитiв та
заборгованостi клiентiв, якi облiковуються за
амортизованою вартiстю

383 707 2lз 967 1б0 481 758 155

Резерви пiд знецiнення кредитiв та
клiентiв, якi облiковуються за
собiвартiстю

заборгованостi
амортизованою (9 1 17) (12 415) (55 58l) (71 71з)

Усього кредитiв та заборгованостi клiснтiв, якi
облiковуються за амортизованою собiвартiстю

373 990 20l 552 l04 900 680 442

Аналiз кредитноi якостi
собiвартiстю, за 2020 piK

кредитiв та заборгованостi клiснтiв, якi облiковуються за амортизованою

(тис. грн.)

стадiяl Стадiя2 Стадiя3 Усього
Кредити та заборгованiсть клiснтiв, якi
облiковуються за амортизоваi{ою собiвартiстrо
Мiнiмальний кредитний ризик:
Низький кредитний ризик
Серелнiй кредитний ризик
Високий кредитний ризик
ДеtЬолтнi активи

- 84 33l
- 425 582
- ll857б
- 40 552

l50 556 l50 556

8433l
425 582

ll8576
40 552

усього валова балансова
заборгованостi клiснтiв,
амортизованою вартiстю

BapTicTb кредитiв та
якi облiковуються за 509 9lз t59 128 150 556 819 597

Резерви пiд знецiнення кредитiв та
клiентiв, якi облiковуються за
собiвартiстю

заборгованостi
амортизованою (12 1l7) (lз 290) (44 l01) (69 5l4)

Усього кред1,1тiв та заборгованостi lслiснтiв, якi 4g7,1gб l45 8з8 |06 44g 750 08з
облiковуються ,la амортизованоlо собiвартiстю " '

Вид кредитною ризику визначас"ться в залежностi вiд класу борх<ника юридичноТособи:
1-2 клас: мiнiмальний кредитний ризик;
34 клас: низький кредитний ризик;
5-6 клас- середнiй кредитний ризик;
7-8-9 клас: високий кредитний ризик;
10 rorac: лефолтнi акгиви.

вид кредитною ризику визначаеться в залежностi вiд класу боржника фiзичнотособи:
l клас: мiнiмальний кредитний ризик;
2 rcrac: низький кредитний ризик;
3 юrас: середнiй кредитний ризик;
4 клас: високий кредитний ризик;
5 клас: дефолтнi акгиви.
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Промiяrна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ кАКБ кКОНКОРД> за I пiврiччя 2021 року

Примiтка 5. Кредити та заборгованiсть клiснтiв (продовження)
Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiснтiв,
амортизованою собiвартiстю за I пiврiччя 202l року

Стадiя l Стацiя 2

якi облiковуються за

(тис. грн.)

стадiя 3 Усього

Резерв пiд знецiнення на початок перiоду |2 l|7 13 290 44 101 69 514

Коригуванtrя процентних доходiв, що
облiковуються за амортизованою собiвартiстю

Збiльшення/(зменшення) резерву пiд
знецiнення протягом перiоду
Списання безнадiйноТ заборгованостi за рахунок
резервiв
KypcoBi рiзниui

(8)

(2 з18)

( l4)

|26

(999)

(зз6)

l7 608

(5 194)

(4)

(2l8)

14 2зl

(5 794)

(20)(2)

Резерв на знецiнення кредитiв на кiнець
перiодv 9,7l1 12 4l5 55 58l "1,7 ,7lз

Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення
амортизованою собiвартiстю за 2020 piK

кредитiв та заборгованостi клiснтiв, якi облiковуються за

(тис. грн.)

стадiя 3 УсьогоСтадiя l Стадiя 2

Резерв пiд знецiнення на початок перiоду ll 62з з 035 з2 826 4,1 484

Коригування процентних доходiв, що
облiковуються за амортизованоtо собiвартiстю

Збiльшення/(зменшення) резерву пiл
знецiненt,lя протягом перiоду
Списання безнадiйноi заборгованостi за рахунок
резервiв
KypcoBi рiзницi

164

(75)

(l95)

10 255

4,745 4 145

48 614 59 бзз

(42261) (42з42)

l 89 (6)

Резерв на знецiнення кредитiв на кiнець
перiоду

12 ll7 13 290 44 l07 69 5l4

Структура кредитiв за видами економiчноIдiяльностi
(тис, грн.)

3 l еруdня30 червня
202 1 р, 2020 р.

сума % сума %

Виробництво та розподiлення електроенергiТ, газу та води

Операчii з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та
надання послуг

Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв ,га

предметiв особистого вжитку

Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство

Фiнансовi послуги

Фiзичнi особи

Iншi

66 4з4

l46 з98

|1l з|9

6 95l
295 298

49 8|1

21 938

8,16

l9,3 l

22,60

0,92

3 8,95

6,5,7

2,89

l02 21з

l11 llб

l7l 805

6 700

28,1 400

54 l28
20 116

l2,48

2l,6l

20,96

0,82

35,07

6,60

2,46

Усього кредитiв та заборгованостi клiснтiв без

резервiв
758 l55 100 819 597 l00

Концентрацiя ризику: станом на кiнець дня З0 lIервня 202 l року 5 rrайбiльшим позиtIальникам Баttку
видано кредитiв (ло вирахування резервiв) на загальну суму 204 З89 тис. грн., що становить 28,85% вiд
загаJIьного обсягу кредитноТ заборгованостi юридичних осiб (у 2020 роui - 201 265 тис. грн. та 26,29Yо
вiлповiлно).

12
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Примiтка 5. Крелити та заборгованiсть клiснтiв (продовження)
Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за I пiврiччя 2021 року

Кредити, наданi Кредити, наданi

(тис. грн.)

Усього

Незабезпеченi кредити

ним особам iзичним оообам

28 5,72 з8 з82 66 954

кпедити забезпеченi: 679 166 l 1 435 691 20|

грошовими коштами
нерухомим майном

. у lп.ч. эrсulплово2о прuзначення
гарантiями i поручительствами
iншими активами

з 15 466
|8з 269
lб 24]
ll 7з0

l69 30l

| з|2
8 694
8 694

1 429

зl6,718
l91 96з
24 935
ll 730

l70 7з0

Усього кредитiв та заборгованостi клiентiв

Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2020 piK

I(редити, надаtli
юридичним особам

49 8l7

Крелити, наданi

фiзичrrим особам

758 l55

(тис. грн.)

Усього

Незабезпеченi кредити 28 8,7,7 40 6"10 69 54,7

кредити забезпеченi:
,7зб 592 lз 458 750 050

грошовими коштами
нерухомим майном

. у l11.(t, )lсLtпlловоZо прuз|lсlllеlll1я
гарантiями i поручительствами
iншими активами

з06 642
2l8 586

13в65
20 85l

l90 5 lз

1 531
ll 161
11 167

160

308 l73
229,75з
25 032
2085l
l9l 21з

Усього кредитiв та заборгованостi клiентiв
без резервiв

165 469

Очiкуванi грошовi
Балансова потоки вiд

BapTicTb реалiзачiТ
кредитiв заставленого

забезпе,tення

54 128 8t9 597

(тис. грн.)

Вплив
застави

Вплив BapTocTi застави на якiсть кредитiв станом за I пiврiччя 2021 року

Кредити, наданi юридичним особам 64з 096
з1 з46

498 5,19

21 748
l44 51,7

l5 598Кредити. наданi фiзичним особам на поточнi потреби

Усього кредитiв 680 442 520 327 lб0ll5

Вплив BapTocTi застави на якiсть кредитiв станом за 2020 piK

Балансова
BapTicTb
кредитiв

Очiкуваrri грошовi
потоки вiд

реалiзачiТ
заставленого
забезпечення

(тис. грн,)

Вплив
застави

Крелити, наданi юридичним особам 7 |з 285
зб 198

491 з,lз
23 з8l

2219|2
|з 4l1Крелити, наданi фiзичгrим особам на пото,lнi потреби

Усього кредитiв 750 083 5|4 754 235 329

Банк визначас ринкову BapTicTb забезпечення у виглядi застави нерухомого майна, транспортних засобiв,

устаткування, ToBapiB в оборотi, виходячи з оцiнки такого майна, проведеноi суб'ектом ОцiНОЧНОТ ДiЯЛЬНОСТi.

Щля оцiнки майна використовувались наступнi методичtti пiдходи:
,/ витратний;

13

708 338



THicTb АТ кАКБ

Примiтка 5. Кредити та заборгованiсть клiснтiв (продовження)
,/ порiвняльний;
,/ дохiдн и й.

вuпlрапtнltй лldхir) передбачае визначення поточнот BapTocTi витрат на вiдтворення або замiщення об'екта

оцiнки з подальшим коригуванням Тх на суму зносу (знечiнення).

Порiвняльttuй пidхid грунтусться на BpaxyBaHHi принципiв замiщення та попиту i пропонУВаНнЯ.
Порiвняльний пiдхiд передбачае аналiз цiн пролажу та пропонування подiбного майна з вiДпОВiДНИм

коригуванням вiдмiнностей мiя< об'сктами порiвняння та об'сктом оцiнки.

loxidHtlй пidхiD базуеться на BpaxyBaHHi принltипiв найбiльш ефективного використанtlя та о'tiкуваttня,
вiдповiдно до яких BapTicTb об'екта оцiнки визнаrIасться як поточна BapTicTb очiкуваних доходiв вiд найбiльш
е(lективного використання об'€кта оцiнки, включаIочи дохiд вiд його можливого перепродажу.

Оцiнка майна здiйснtовалась з використанням пiдходiв, вибiр яких здiйснювався залежно вiд видУ маЙНа,

що оцiнювалось, його складових та в зале)кностi вiд первинноi iнtРормацii про об'скт оцiнки.
У звiтному перiодi Банк використовував оцiнку суб'скта оцiночноТ дiяльностi, у разi приЙняТТЯ ЗаСТаВИ У

виглядi нерухомого майна, обладнання.
Ринкова BapTicTb майнових прав на грошовi кошти за договором банкiвського вкладу (лепозитУ)

вiдповiдала (lактичнiй BapTocTi угоди залучення цих коштiв.
На лату балансу BapTicTb застави розраховувilлась Банком як сума очiкуваних коштiв вiд реалiЗацiТ

застави згiдно з вiдповiдним договором (незалежно вiд iMoBipHocTi звернення стягнення на таку заставУ) з

урахуванням часу, необхiдного лля реалiзацiТ застави, витрат на реалiзацiю та зваженУ tla вiДповiДний

коефiчiснт л i квiдностi.

Примiтка б. lнвестицiТ в цiннi папери

3() червня

(тис. грн.)

3 l zруdня
202l р. 2020 р.

ОблiгацiТ внутрiшньоТ дерrкавноТ позики
lнвестицiйнi депозитнi сертифiкати, eMiToBaHi Ilацiональним
банком Украiни

l 7зl 389

640 з,71

395 0зб

295 050

Усього iнвестицiй в цiннi папери 2 37l 766

Дналiз кредитноi якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за амортизоваllою собiвартiстtо, за

звiтнlлй перiод
(тис. грн.)

Облiе,ацii:' Iнвеспluцiйнi dепозuпltti
BHylllpiul+bo]' серпtчсfliкапlu, Усьоео

dерэtсавtlсli' псlзuкu e,MillloBatti НБУ

Не простроченi та не знецiненi
Рейтинг мiжtrародноI рейтинговоi агенцiТ Fitch В
Усього не прострочених та не знецiнених l 7З l 389 640 З77 2 З7l 766

б90 086

l 7зl 389 640 з7,7 2 з7l 166

Усього боргових цiнних паперiв за
амортизованою собiвартiстю

l 73l 389 640 37,7 2 3,7l 766

Аналiз кредитноI якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, За
попереднiй перiод

(тис. грн.)
[нвеспlчцiйн i

0е позtt tп н i
у сьо.,о

серlп ll(p ll{a пl u,

eлtitlloBaHi НБУ

Облiz,аtli.i;
вttупt р itttH boi'

dерэtсавноi' позuкu

Не простроченi та не зllецiненi
Рейтинг мiжнародноТ рейтинговоТ агенцii Fitch В

395 036 295 050 690 086

усього не пDостDочених та не знецiнених 395 036 295 050 690 086

Усього боргових цiнних паперiв за
амортизованою собiвартiстю

295 050 690 08б
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Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ <дКБ <КоНКоРД> за I пiврiччя 2021 рок},

Примiтка 8. Iншi aKTIlBIl

30 червня

(тис. грн,)
3 l zруdня

202 l р. 2020 р.
Iншi фiнансовi активи
Щебiторська заборгованiсть за операцiями з платiхttlими картками
Грошовi кошти з обмеженим правом використаrtня

Щебiторська заборгованiсть за операцiями з банками
.Щебiторська заборгованiсть за операцiями з клiснтами
Iншi фiнансовi активи
Резерви пiд знецiнення iнших thiнансових активiв

505 476
20
4

5 279
27 164

(з0 402) (в 642)

5 l9 490
20
зl

9 5зз
5 265

Усього iнших фiнансових активiв 507 54l 525 697
Iншi нефiнансовi активи
,Щебiторська заборгованiсть з придбан ня акти в i в

Передоплата за послуги
Щорогоцiннi метаJIи
Iншi активи
резерви пiд знецiнення iнших активiв

l 70,7

1 486
JoJ

l 997
(856)

з з02
5 086

40l
294

(з92)
Усього iнших нефiнансових активiв l0 69,7 8 б9l
усього iнших активiв 518 238 534 388

Станом на кiнець дня 30 червня 202l року залишки грошових коштiв з обмеженим правом використання
складаються з:

,/ 20 тис. грн. - гарантiйний депозит за операцiями з платiжними картками по НПС кПРОСТIР>,
розмiщений в Нацiональному банку Украiни.

Станом на KiHetib дrlя З0 червня 202 l року лебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними
картками скJlадасться з:

,/ коштiв по операцiях за картками, емiтованими Баt-tком, ttерез обладнання Банку та iнших
банкiвських установ;,/ коштiв за розрахунками за клiринговими операцiями (в розрiзi валюти операчiй, платiжних
систем МС та VISA);

,/ коштiв за iншими розрахунками до з'ясування обставин взасмозzuIiку (перерахунок KoMiciI,
закритий рахунок, тощо);

/ залишки ttоштiв при балансуваннi банкоматiв, сум нестач, виявлених при розвантая<еннi
банкоматiв;

,/ коштiв за операцiями в рамках спiвпрацi по Щоговорах еквайрингу - на пiдставi якого еквайр
проводить обслуговування торговцiв i здiЙснюе розрахунки з ними за операцiями, проведеними з
використанням ПК;

,/ коштiв по операцiях щодо перерахування Банком гарантiйноТ суми в рамках договору для
забезпе.lення оборотiв з iншими (liнансовими установами;,/ заборговаrriсть за Щоговорами про органiзацiю взасмодii при переказi коштiв фiзичним особам
- на пiдставi яких Банк, використовуючи технологiю переказу коштiв Мпс та програмно - технiчнi засоби,
надас Партнеру послуги з обробки та виконання Платежiв, якi iнiцiйованi Платtrиками в Пунктах прийому
Платежiв та перерахову€ кошти за ними до МПС, а Партнер зобов'язуеться комленсувати Банку суму
здiйснеrrих Платежiв та сплатити комiсiйну винагороду на умовах, визнаtIених Щоговорами.;,/ коштiв по операцiях з повернення платеrкiв у вiлповiдностi до tlроцедур опротестування
транзакчiТ;

,/ коштiв по операцiях в рамках спiвпрачi по ,щоговорах про надання послуг по операчiях з

переказу коштiв MirK дерrкателями платiжних карток через обладнання банку (Р2Р переказ);
,/ комiсiй до сплати згiдно VSS-звiтiв вiд МПС VISA;
,/ операчiТ з iнiцiювання переказу коштiв, прийнятi через програмно-техlliчний комплекс

самообслуговування (ПТКС) Партнерiв.
Станом на кiнець дня З0 червня 202 l року лебiторська заборгованiсть за illшими фiнаrrсовими активами

включа€ сплату за наданими гарантiями в розмiрi 26262 тис. грн.
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Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ <АКБ <КОНКОРД> за I пiврiччя 202l року

ПрIлмiтlса 8. lншi активIл (проловяtення)
Аналiз змiнrI резерву пiд зllецillенlrя iпшIлх фirlансовl.rх активiв за звiтний перiол

(тис. грн.)

,Щебimорська
забореованiспlь за

оп ер аъ1 iя"мu з ба lt Ka,utt

lебiпlорська
забор2Oванiспlь за

операtliя"uu з
Mie ttпlaMtt

lншi фiнансовi
aKll1LlBLl

Усьоzо

залишок станом на
початок перiолу lб з 525 5 l0l 8 642

Збiльшення/(зменшення)

резерву пiд знецiнення
протягом звiтного перiоду

( l2) (267) 22 0з9 2l "160

залишок станом на
кiнець перiодy

3 258 2,7 l40 30 402

Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод

Гроulовi
Koull11ll з

обмеэtсенuм
право,м

вuкорuсll1аllllя

!ебiпlорська
заборzован iспtь
за операцiямu з

банка,мu

(тис. грн.)

Усьоео

залишок станом на

цочаток перiоду 4 52l l95|4 l66 4 896

Збiльшенняi(зменшення)

резерву пiд знецiнення
протягом звiтного перiоду

(4 52l) з зз0 4 9з5 з 746

залишок станом на
кiнець церiоду

lб 3 525 5 10l 8 642

Аналiз змiни резерву пiд знецiненllя iнших нефiнансових активiв

!ебimорська забореован iспlь з прudбання
акпluвIв

(тис. грн.)

Ycbcleo

Залишок станом на початок перiоду (392) (з92)
(Збiльшення)/зменшення резерву пiд
знецiнення протягом звiтного перiоду

(464) (464)

Залишок станом на кiнець перiолу (856) (85б)

Примiтка 9. Необоротнi активио утримуванi для продажу

Необоротнi активи. утримуванi лля продаrl<у
Осrrовнi засоби (комплекс булiвель)
Земельнi дiлянки та я<итловi будинки

30 червня 202 1

р.

l 059
2 982

(тис. грн.)

3l eplldlls1
2020 р,

l 059
844

Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу 4 04l l 903

Протягом першого пiврi.t.tя 202 l року Банком було злiйснено продаж майна, а саме земельноТ дiлянки,
Що облiковуеться як необоротнi активи утримуванi дJIя продажу, на загальFlу суму 90 тис. грн., що перевищус
балансову BapTicTb, за якою актив визнаttо в балансi. Результат вiд операцii продажу склав 54 тис. грн. Разом з
ТиМ, у тоЙ самиЙ перiод, Банк приЙняв рiшення про набуття права власностi на предмет iпотеки на пiдставi
ЗаДоволення вимог iпотекодер)кателя вiдповiдно до iпотечного договору, якиЙ було укладено в якостi
забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором. Набуття права власностi вiдбулося шляхом
ресстрацiТ права власностi на земельну дiлянку та об'скт нежитловоi HepyxoMocTi, якi утримуються на балансi з
метою подilльшого продажу. Балансова BapTicTb таких необоротних активiв склаJlа 2 774 тис. грн.
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Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ кАКБ кКОНКОРД> за I пiврiччя 2021 року

Примiтка 10. Заборгованiсть перед Нацiональним банком Украiни

30 черып
(тис. грн.)
З l еруdня

202l р. 2020 р.

Кошти, отриманi вiд Нацiонального банку Украiни В59 584 2l2 237

усього коштiв iнших банкiв 859 584 2|2 23,7

Станом на З0 червllя 202l року облiгацiТ внутрiшньоТ дер>кавноТ позики в cyMi 808 55l тис. грн. с
забезпеченням за отриманим Банком кредитом реtРiнансування вiд Нацiонального банку УкраТни.

Пр1.1мiтка l l. Коштlл клiснтiв

30 червня 202 l р,

(тис. грн.)
3l epydtп

2020 р,

Щержавнi та громадськi органiзацii б 852 5 541
Поточнi рахунки 6 852 5 54l
Iншi юrrидичнi особи l 024 676 l 09l 859
Поточнi рахунки
CTpoKoBi кошти

951,728
,l2 948

9,15 зз4
l lб 525

Фiзичнi особи 97s 3,74 925 058
Поточнi рахунки
CTpoKoBi кошти

35з зз 1

622 04з
зl4 з69
610 689

усього коштiв клiснтiв 2 006 902 2 022 458

CTpoKoBi вклали (лепозити) у cyMi 201 940 тис. грн. розмiщеrri клiентами як забезпе.lенIlя за кредитами
клiентам на загальну суму З l б 878 тис. грн. (за2020 piK l 79 834 тис. грн. та 308 l 73 тис. грн. вiдповiдно), flеталi
див. у примiтцi 5.

Загальна сума коштiв l0 найбiльших вкладникiв за I пiврiччя 202l року складае 304 460 тис. грн. або
4З,8l0^ загального депозитного портфелю (за2020 piK складае 2'78107 тис. грн. таЗ8,ЗЗYо вiлповiлно).

Примiтка l2. Резервlл за зобов'язаннямl.|
Змiни резервiв за надаlltлми гарантiями протягом I пiврiччя 202l року

(тис. грн.)

Усього
зобов'язання за наданими

гараttтiям и

Залишок на З l . 12.2020 року
Формування таlабо зменшення резерву
протягом I пiврiччя 202l року

3 зl5

(2 з 15)

з зl5

(2 з l5)

Залишок на 30.06.2021 року 1 000 1 000

На дату балансу резерви за наданими гарантiями c(lopMoBaHi в cyMi коштiв, необхiдних для виконання
Банком виданих клiеt.lтам гарантii з урахуваIlням показн14ка ризику.

Змiни резервiв за наданr.lмII гараIiтiями протягом I пiврiччя 2020 року

Зобов'язання за наданими
гараtlтiями

(тис. грн.)

Усього

Залишок на 31.12.20 l9 року
Формування таiабо зменшення резерву
протягом l пiврiч.lя 2020 року

6,1з\

695

6,7з1

695

Залишок на 30.0б.2020 року 7 426 7 426
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Примiтка l3. Iншi зобов'язання

30 червttя

202 I р.

(тис, грн.)
3 l zруdня

2020 р.

Iншi фiнансовi зобов'язання
Крелиторська заборгованiсть за операuiями з платiясtlими картками
Крелиторська заборгованiсть за лiзингом (оренлою)
Iншi фiнансовi зобов'язання, в т.ч.:
к р ed um о р ськ а з а б о рео в а н i с пt ь з а о пе р at1 iялl u з кл i с н пl а"м t t

кр eduп ор ська з аб орzов а н ictll ь з а о п ер at 1 iям u з н qd а н ня б а н к iB сь кo|'

zapaHпlii'
i t tut i t t а 7э axclB а t t i Bu tll р а tllu

1 062,7 4з
l5 5з0
з2 0зз
9 795

] 596

20 642

|29 з2|
12 422
22 891

3 060

1 540

lB 29l
усього iнших нсових зобов'язань l ll0306 164 634

lншi нефiнансовi зобовОязання
Кредиторська заборговаrtiсть за податками та зборами, KpiM податку на
прибуток
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку
Доходи майбутнiх перiодiв

2 662

9 671
l5l4

2 440

1 56з
1 з11

Усього iнших нефiнансових зобов'язань 13 847 ll 380

усього iнших зобов'язань l l24 153 l76 0l4

Станом на кiнець дня 30 червня 202l року кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiя<ними

картками (зобов'язання) складасться з:
./ коштiв за розрахунками за клiриlлговими операцiями (в розрiзi валюти операuiй, платiжttих сисТеМ

МС та VISA);
,/ коштiв за iншими розрахунками ло з'ясування обставин взасмозалiку (перерахуrtок koMicii,

закритий рахунок, тощо);
,/ зzutишки KoшrTiB операцiй в рамках спiвпрачi по ,Щоговорах про органiзацiю взасмодiТ при переказi

коштiв фiзичним особам - на пiдставi яких Банк, використовуючи технологiю переказу коштiв Мпс та власнi
програмно - технiчнi засоби, надае Партнеру послуги з обробки та виконання Платежiв, якi iнiцiйованi
Платниками в Пунктах прийому Платетtiв та перераховуе кошти за ними ло МПС, а Партнер зобов'язусться
компенсувати Банку суму здiйснених Платеrкiв та сплатити комiсiйну винагороду на умовах, виЗI,lаtIениХ

,Щ,оговорами;,/ коштiв по операцiях з повернення платежiв у вiдповiдностi до процедур опротестуваIjня
транзакцiТ;

,/ залишки коштiв при балансуваннi банкоматiв, суми надлишкiв, виявленi при розвантаженнi
банкоматiв;

,/ сум коштiв, списаних з paxyHKiB клiснтiв, для подальшого продажу на мiжбанку для отримання
коштiв в нацiональнiй валrотi. для можливостi погашення нарахованих доходiв:

,/ внесеttня готiвкових кошlтiв для поповнення через Роs-термiнали (в розрiзi вiддiлеlIь Банку та
вilлюти операчiТ);

,/ коштiв по операцiях за картками, емiтованими Банком, через обладнання Банку та iнших
банкiвських установ;,/ коштiв пiдприемств для подаJIьшого зарахування на kapTkoBi рахунки в рамках спiвпрацi за

зарплатним и проектам и;
,/ платея<i, прийнятi в готiвковiй та безготiвковiй формi на користь операторiв мобiльного зв'язку та

постачальникiв комунальних послуг.

Прlлмiтка l4. Статутниl"л капiтал
(тис. грн.)

Усього

Залишок на початок попереднього перiоду 200 259 000 259 000

Залишок на кiнець попереднього перiоду (на початок
звiтного перiолу)
Незаресстровани й статутний капiтал

200 259 000

52 000

259 000

52 000

залишок на кiнець звiтного перiоду 200 зlt 000 зll 000

Статутний капiтал Банку складасться з 200 тисяч акцiй номiнаJlьною вартiстю 1,295 тис. грFI.

заресстрованих i повнiстю сплачених.
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Примiтка 14. Статутний капiтал (проловження)
дкцiт надаtоть iх власникам право на отримання (lастини rrрибутку Банку у виглядi дивiдендiв, на ytlacTb

в управлiннi Банком' на отриман1.1я частини майна Банку у разi його лiквiдацiт та iншi права, передба,tенi

закоl{ом, що регулюс питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств з урахуванням
особливостей, визна.Iених Законом УкраТни "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Простi акцiТ надають Тх

власникаМ однаковi права. Простi iMeHHi акцii не пiдлягаютЬ конвертацiТ у привiлейованi акцiТ або iншi цiннi

папери банку. Протягом б мiсяцiв 202l року Банк не здiйснював викупу власних акцiй та не оголошував

виплату дивiдендiв.
Випуск акцiй за умовами опцiонiв i KoHTpaKTiB з продажу, за звiтний перiод не здiйснювалося.
На рiчних Загальних зборах aKuiortepiB, що вiлбулися 2'l квiт1-1я 202l року, прrlйнято рiшення про

збiльшення статутного капiталу Банку tt-tляхом пiдвищення номiнальнот BapTocTi акцiй за paxylIok спрямуванllя

до статутноГо капiталУ Банку прибУтку попереДнього рокУ в cyMi 52 000 тисяч гривеtlь до загiLпьного розмiру
3 l 1 000 тисяч гривень.

Примiтка 15. Проuентнi доходи та витрати
(тис. грн.)

[ пiврiччя l пiврi,tltя 2020
202 I року року

ПРОЦЕНТНl ДОХОДИ, РОЗРАХОВАНI ЗА ЕФЕКТИВНОЮ CTABKOIO ВlДСОТКА
Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстЮ

Кредити та заборгованiсть клiснтiв 5 l 887 58 0 l 8

lнвестицiйrri цiннi папери 77 858 'l 162

Кореспондентськi рахунки в iнших банках 8з

Процентнi доходи за знецiненими фiнансовими активам и 2l8 (2 129)

Усього процентних доходiв за фiнансовими активами, що
облiковуються за амортизованою собiвартiстю l29 964 62 534

процЕнтнl витрАти, розрАховАнI зА ЕФЕктивною стАвкою вlдсоткА
Процентнi витрати за фiнансовими зобов'язаннями, якi облiковуються за амортизованОЮ СОбiВаРТiСТЮ

CTpoKoBi кошти юридичних осiб (29З6) (7 l38)
CTpoKoBi кошти (liзичних осiб (l7 988) (l7 893)

CTpoKoBi кошти Нацiонального банку УкраТни (24 l58) (2)

Пото.tнi рахунки (1 l 694) (|4 499)

Фiнансовий лiзинг (оренла) (984) ( l 7ЗЗ)

Iншi (l) (47)

Усього процентнl{х ви,гра,r, (57 7б1) (4l 312)

Ч l.tстий пDоцентний дохiд/(витрати) 72203 21222

Iн(lормачiя про процентнi доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами наведена у
пplt.lliпttli 22 .

Примiтка l6. KoMiciI-1Hi доходl,t та BI{TpaTIl
(тис. грн.)

I пiврi,tчя 2020
року

I пiврi,t,tя
202 l року

Розрахунково- KacoBi операцiТ
Розрахунково-касовi операцii з ПК
I нкасацiя
ОперачiТ з цiнними паперами
Iншi
гарантii наданi

21 692
49 l 658

7

82
l 905

13 1зб

2l 1з0
650 з93

l9
lll

з 021
2 050

Усього комiсiйних доходiв 671 330 529 080

Розрахунково-касовi операчii
Розрахунково-касовi операчiТ ПК
Iншi

(3 039)
(400 817)

(2 871,)

(298 644)
(4 588) (l1}1ц

Усього комiсiйllих Br|TpaI, (408 444) (3l9 489)

Чистий комiсiйний дохiд/вlлтрати 268 88б

IнформаrriЯ про комiсiйНi доходИ та витратИ за операцiями з пов'язаними стороtlами наведена у прuмiпltli

209 591

22.
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Примiтlса 17. Iншi операцil:lнi доходи
(тис. грн.)

I пiврi,t,tя I пiврi,tчя. 2020
202 l року року

Щохiл вiл операцiйного лiзингу (оренди)

.Щохiд вiл суборенди
Дохiд вiд продажу основних засобiв
Щохiл вiл модифiкацii лiзингу (оренди)
П iлтрим ка маркети нговоТ i н i цiатив и за програмоrо МаstегСаrd
Пiдтримка маркетинговоi iнiцiативи за програмою Visa lnternational
Штрафи, пенi отриманi банком

Дохiд вiд дострокового припинення договорiв
lншi

,l4

54
124
842

l 8l7
5 l14

бз

17

144
,l

1 181
22з

з l35
8l8
285

Усього операцiйних доходiв 8 lб5 6 403

lнформачiя про iншi операчiйнi доходи за операцiями з пов'язаними сторонами наведена у прuмimцi 22.

ПрлIмiтка l8, Адмiнiстративнi та iншi операчiйнi витратlr
Таблиця l. BllTpaTll та вIлплат1.1 працiвникам

(тис. грн.)
I пiврiччя, I tliврiччя, 2020

Нарахування на фонд заробiтноТ плати (l4 430) (9 868)
Iншi виплати пlэацiвникам (564) (25 l)
Усього витрат на утрlлманlrя персоналу (80 70б) (55 305)

Таблиця 2. Витрати на амортизацiю

I пiврiччя I niupi,,uo( " '!Во
202 l року р()ку

Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiя програмного забезпечення та нематерiальних активiв

(|2 з64)
(6 52з)

(9 376)
(2 425)
(8 02l)Амортизацiя активу з права користування (6 511)

Усього витрат зносу та амортизацi[ (25 464'' (19 822)

Таблиця 3. Iншi адмiнiстративнi та операчiйнi витрати

! пiврi,t,tя I niupi,,,,} '!Ро
202 I року р()ку

Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв
Витрати, пов'язанi з короткостроковою орендою
Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, KpiM полатку на прибуток
Професiйнi послуги
Витрати на маркетиIlг та рекламу
Витрати зi страхування
Телекомуl riкацiйr-ri витрати
Витрати на аудит
lншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати:
u,tmрафп, пенi, tцо сплаченi банксlм
iн Ql о рлl а t4 i й н о-к о l l сул ь m а t 1 i ti t t i п о слуztt
i Hut i о tl е1l at,1 iй н i вu tl,tp а tlltt
ittuli вuпtрапltt по обслуlоGуGаlll1 lo ttлапt iэtс,нttl, карпl
в ч ll l ра lll u l l а Ko.uyl l Llл ь t t i пtlсл1,,, t t

zoctlod арськ i Blt пl 1эа пlu
Bul11 р а пlлl н а в id ря dэtс ен tlsL

i Hul i аdлl i н i с lll р а lll uB tt i Blt l11 р а l11ll

Bu п1 ра п1u в iD "м r,лDuф iкаt1 ii|' сР iн а н совttх акtllttв iв
блаеоdiйнiспlь
irruti Buпlpatt,lu (7 l 2)

Усього iнших адмiнiстративних та операцiйних витрат (193 33n (104 967)

(4 202)
(з зз7)
(6 671)
(2 з45)
(2 000)
(l 050)
(6 з57)

(870)
(l66 505)

(64)
(28 553)

(1 29 2з0)
(2 25з)
(4 301)

(990)
(241)
(98)
(60)

(5 596)
(l 066)
(4 307)
(l 71з)
(5 з 16)
(l 025)
(з 8з4)

(956)
(8l 094)

(3)
(640)

(1 613)
(7 l 092)
(l 492)
(4 б92)

(695)
(25l)

(20)
(596)
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Примiгка l8. Адмiнiстративнi та iншi операчiйнi BItTpaTl{ (проловжепня)
Iншi витрати по обслуговуванню платiжних карт включають витрати по потоtlним транзакцiям та рiзним

пакетам послуг якi спла.rуються МПС.
Iнформачiя про адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати за операцiями з пов'язаними сторонами

наведена у прttмiпlцi 22.

Примiтка l9. Витрати на податок на прибуток
Банк с платником податку на прибуток на загаJIьних умовах, визнаllених Податковим КоДексом УкРаТНИ

вiд 02.12.20 l0p. М 2755-VI iз змiнами iдоповнеttнями, На протязi звiтних перiолiв ставка податку rra гtрибуток
не змiнювалася i становила 18%.

Витрати на сплату податку на прибуток

I tliBpi,t,tst

(тис. грн.)
[ пiврiччя 2020

рок))

202 l
року

Поточний податок на прибуток
Змiна вiдстlэоченого податку на прибуток

(4 678)
483

(6 890)
з30

усього витрати податку на пrrибyток (4 l95) (6 560)

Узгодження cyMll облiкового прлIбутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)
(тис. грн.)

I пiврi,гtя [ пiврi,tчя 2020
202l року р()к))

Прибуток до оподаткуван ня
Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою
оподаткування
КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)

25 62|

(4 бl2)

35 750

(6 4з5)

Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку
податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку

Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку
податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському
облiку
Iншi коlэигчвання

(2 7з1)

2 665
48з

(2 182)

l 12,7

зз0
Витрати на податок на прибчток (4 195) (б 560)

Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв
зобов'язань за I пiврiччя 2021 року

залuutок tta
з 1.12.2020

та вiдстрочених податковtлх

(тис. грн.)
Вчзttаttiв -. ,aJluuloK llaпPllOYlllKax 

з0,06,202 t
/ зOullll{ах

Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшуrоть)
суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоли
OcHoBHi засоби
Резерви на оплату вiдпусток, сформованi до 0l сiчня 20l5 року та
не вiдшкодованi
Чистий вiдстlэочений податковий актив (зобов'язання)

1 5зз

1 5з2

l

1 533

48з

483

483

2 0lб

2 0l5

l

2 0lб
Визнаний вiдстрочений податковий актив 1 533 483 2 0lб
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Примiтка 19. Витрати на податок на прибуток (проловження)
Податковi наслiдки, пов'язанi з визнашням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових
зобов'язань за I пiврiччя 2020 року

(тис. грн.)

Зшuut.ок на
30.0б.2020

за.пuulок на
з1.12.2019

Bttзttatti в

прttбllпlках
/ збuпlках

Податковий вItлив тимчасових рiзнtл.ъ, якi зменшують (збiльшують)
суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоли 730

,72,7

J

1з0

330

зз0

зз0

l 060

1 057

J

l 060

OcHoBHi засоби
Резерви на оплату вiдпусток, сформованi до 0l сiчня 2015 року та
не вiдшкодованi
Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання)
Визнаний вiдстрочений податковий актив 730 l 060

Прlлмiтка 20. Прибуток (збиток) на одну просту та прlлвiлеliовану акцiю
(тис. грн.)

I пiBpi,t,tst I пiвlэi,t,tя 2020
202 ] poK)l |эоку

Прибуток (збиток), що нzlлежить власникам простих акцiй банку
Прибуток/(збиток) за I пiврiччя
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiry (тис. шт.)

330

2l 426
21 426

200

29 l90
29 l90

200
LIистий та скоригований прибутокi(збиток) на одну просту акцitо'

* грошовi показники наводяться в гривFIях з копiйками.
l 07,1 з l45,95

Базовий прибуток (збиток) на акцiю розрахову€ться шляхом дiлення прибутку/(збитку), який вiдноситься
до утримувачiв звичайних акцiй, на середньозва)I(ену кiлькiсть акцiй, якi перебувають в обiгу протягом перiолу.

На рi.tних загальних зборах акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД", проведених 27.04.202l (протокол М 43 вiд
21 ,04.202l ) прийнято рiшlення про збiльшення статутного капiталу АТ "АКБ "КОНКОРД" шляхом пiдвищення
номiнальноi BapTocTi акцiй за рахунок спрямування до статутrIого капiталу АТ "АКБ "КОНКОРД" .Iастини

прибутку за2020 piKy cyMi 52 000 000,00 грIl. до загального розмiру статутного капiталу АТ "АКБ "КОFIКОРД"
3l l 000 000,00 грн., а тако}к про внесення змiн до Статуту АТ "АКБ "КОНКОРД", шJIяхом викладен1-1я його в

новiй рсдакцiТ, пов'язаних) в тому .tислi, зi збiльшенням статутного капiталу дТ "дКБ "КоНкоРД".
Розбавляю.tих потенцiйних простих акцiй Банк не ма€, таким чином показник скоригованого прибутку (збитку)
на одну просту акцiю дорiвнюс показнику tIистого прибутку (збитку) на одну акцiю.

Протягом I пiврiччя 2021 року дивiденди власникам акцiй не виплачувалися та не розподiлялися. В обiгу
з}iаходяться лише простi акцii, привiлейованi акцiТ не випускалися. Прибуток у розмiрi 21 426 тис. грн.
наJIе)(ить власникам простих акцiй.

Розрахунок прибутку (збитку), що належить власникам простих та привiлейоваIlих акttiй банку
(тис. грн.)

I пiврiччя I пiврi,tчя
202 ] року 2020 року

Прибуток/(збиток) за piK, що наJIежить власникам банку
Нерозподiлений прибуток/(збиток) за piK
Нерозподiлений прибуток/(збиток) за piK, що належить власникам простих акшiй
залех(но вiл умов акrriй
Прибуток/(збиток) за piK, що належить акцiонерам - власникам простих акчiй

21 426
21 426

29 190
29 l90

2| 426 29 190

21 426 29 l90
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Примiтка 21. Операчiйнi сегменти
Щохолlл, витратlл та результатlл звiтнлlх сегментiв за l пiврiччя 202l року

(тис. грн.)
Найменування звiтних сегментiв

послуги послуги iнвестицiйно -

корпора- фiзичним банкiвська
тивним особам
клiентам

дiяльнiсть

Дохiд вiд зовнiшнiх клiснтiв:
Прочентнi доходи
Комiсiйнi доходи
Iншi операцiйнi доходи

74 21з
245 l54

|12

зZ ээ+
429 2,70

7 855

2з з51
2 906_

l38

|29 964
6,/,7 зз0

8 165

Усього доходiв сегментiв зl9 599 469 459 26 263 l38 815 459
процентнi витрати
Чистий збитоt< вiд зменtлення корисностi
(liнансових активiв
Результат вiл операчiй з iноземною валютою
Результат вiд переоцiнки операцiй з

iноземною валютою

нiж ринкова
Комiсiйнi витрати
вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями

,Ц,охоли/(витрати), якi виникають пiд час
первiсного визнання (liнансових активiв за
процентною c'aB*oto, вищою або нихс.tою, l lб

(20 210)

(2 l 599)

14 251

(2 649)

(l39 89l)
2 з15

(29 260)

(l4 207)

(490)

(2 646)

(264 066)

(1241)

9

l 529

(22)

(4 487)

(10 479)

(984) (57 76l)

(464) (зб 26l)

- 15290

(269) (5 586)

_ llб

- (408 444)
- 2зl5

(4 49|) (299 507]}Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (|З4'7З4\ (l49 803)
Результат сегмента: прибуток/збиток 17 138 8 987 5 5бб (б 070) 25 62l

{оходио витрати та результати звiтних сегментiв за I пiврiччя 2020 року

Найменування звiтних сегментiв

iнвестицiйно -

банкiвська
дiяльнiсть

Iншi
сегменти

та
операшiТ

(тис. грн.)

Усього

Д.охiд вiд зовнiшнiх клiентiв:
Прошентнi доходи
комiсiйнi доходи
Iншi операчiйнi доходи

51 875
198 42l

968

1 794
з28 592

5 280

2 865
2 067

62 5з4
529 080

6 40зl55
усього доходiв сегментiв 25l 264 341 666 4 932 l55 598 0l7
Процентнi витрати
Чистий збиток вiд зменшенгtя
корисностi tРiнансових активiв
Рсзультат вiл операuiй з

iноземною вaIлlотою
Результат вiд переоцiнки
операчiй з iноземною ваJIютоlо
Комiсiйнi витрати
Вiлрахування ло резервiв за
зобов'язанням и

Адмiнiстративнi та iнш i

операцiйнi витрати

(l 8 744)

(зб 929)

lб 226

(l 056)

(l04 530)

(695)

(72 038)

(20 8з5)

(3 997)

з 94l

(82з)

(2l2l02)

(8l 042)

(22)

2 24l

38

(2 851)

(з 602)

(l 7з3)

(295)

(2з 4|2)

(4l з12)

(4l 24з)

22 408

(l 842)

(3 l9 489)

(695)

( l 80 094)

(l)

Результат сегмента:
прибуток/збиток 33 498 26 808 730 (25 28б) 35 750
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Примiтка 2l. Операuiйнi сегменти (проловження)
Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за I пiврiч.lя 2021 року

(тис. грн.)

Найменування звiтних сегментiв
послуги

корпора-
тивним

клiентам

Усього

АКТИВИ СЕГМЕНТIВ
Активи сегментiв
Необоротнi активи, утримуванi для
продажу (чи групи вибуття)

2 054,796 l 375 938 7l l 899

4 04|

4 l42 бзз

4 04l

усього активiв сегментiв 2 054 796 1 375 938 711 899 4 04l 4 146 674
Нерозподiленi активи 200 708 200 708
усього активiв 2 054,796 1 375 938 711 899 204 749 4 347 382
ЗОБОВ,ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ
зобов' язання сегмеtrтiв
усього зобов'язань
сегментiв
Нерозполiленi зобов' язання

l 908 299

l 908 299

l 798 893

l 798 893

258 875

258 8,7 5

28 288

з 966 061

з 966 06]

28 288
усього зобов'язань 1 908 299 l 798 893 258 875 28 288 3 994 355
IНШI СЕГМЕНТНI CTATTI
капiтальнi iнвестицiт
Амортизацiя

Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за I пiврiччя 2020 року

261 464
(85 920)

Найменування звiтних сегмеttтiв

261 464
(85 920)

(тис. грн.)

Усього
послчги

корпора-
тивним

клiснтам
ним
_ дlял ьн|сть

осоOам
та

операцii
АКТИВИ СЕГМЕНТIВ
Активи сегментiв
Необоротнi активи, утримуванi для
продажу (чи групи вибутгя)
усього активiв сегментiв
Нерозподiленi активи
усього активiв

| 299 9з5 408 770

l 299 935 408 770

1 299 935 408770

lз0 2,7з

l30 273

|30 273

1 903

l 90з
184 649
18б 552

1 838 978

l 903

1 840 88l
l84 649

2 025 530
зоБов, язАння сЕгмЕнтlв
зобов' язання сегментiв
усього зобов'язань
сегментiв
Нерозполiленi зобов' язання
усього зобов'язань

92з 8l l ,764 102

92з 8l l 164 l02

923 8l l 764 |02

1 000

l 000

1 000
зi 556
зl 55б

688 91з

688 9lз

зl 556
720 4691

IНШI СЕГМЕНТНI CTATTI
капiтальнi iнвестицiт
Амортизацiя

200 4|2
(49 l48)

200 4l2
(49 l48)

(тис. грн.)

Ycbot,o

Примiтка 22. Операцi[ з пов'язанимц сторонами

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець 30 червня 2021 року

I-iайбiльшi

учасtlики
(акuiоrrери)

банку

Провiлний
управлiн-

ський
персонал

lншi
пов'язаtri
стороllи

Крелити та заборгованiсть клiеrrтiв
Кошти toTicHTiB, у т. .l.:

61
1,71 666

l 245
з 0l9

4 520
5 665

5 вз2
1 80 з50

25



Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ кАКБ кКОНКОРД> за I пiврiччя 202l року

Примiтка 22. ОперашiТ з пов'язанлtми стороttами (продовження)
. пото.lнi
. cTpoKoBi

Iншi активи
Iншi зобов'язання
Резерв за вiдпустками

1 119
l69 947

7

549

з 0lб
J

4
4

,7 
57

5 665

146

l

l0 400

l 69 950

l50
l2

l з06

За кредитами та заборговаtliстtо клiснтiв KoHTpaKTtti процентнi ставки складають:
,/ lоридичнi особи - l8 % (гривнi);
,/ фiзичнi особи - вiд9О/о до 45О/о (гривнi).

За коштами клiснтiв KoHTpaKTHi процентнi ставки складають:
,/ юридичнi особи (лото.rнi рахунки) - 0,0 l % - 1 ,4о/о;./ фiзичнi особи (платiяtнi картки):

- 5ОА - 8,5О/о (гривнi);
- 1,50^ - 1,8% (лолари США);
- 0,5Уо - l% (евро),

,/ фiзичнi особи (cTpoKoBi кошти):
- 8,75% - 9.8% (гривнi);
- 1,25О^ - 1,95О^ (лолари США);
- 0,75% - 1,45% (свро).

Доходи та витрати за операuiями з пов'язанlлми стороIiами за l пiврiччя 202 l року

Найбiльшi Провiдний

учасники управлiн-
(акцiонери) ський

банку персонал

(тис.грн.)

lншi
пов'язанi
сторони Усього

Прочентнi доходи
Процентнi витрати
комiсiйнi доходи
Iншi операцiйнi доходи
Комiсiйнi витрати
Вiлрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв
Адмiнiстративнi та iншi операчiйнi витрати

. витрати по активам з права користування

. iнформацiйно - консультацiйнi послуги

. витрати, пов'язанi з короткостроковою
орендою

о iншi операuiйнi витрати
. витрати на вiдрядження
. витрати на навчання

l
(3 445)

58

l52
( l9)

1,7

(з5; ( l 6)
(5) (448)

(l 05з) (563)
(602)

(l78) (99)

(23)

(250) (4з7)
- (27)

533 686
(25) (з 489)
99 l14
54 54
- (5l)
- (45з)

(45 l85) (46 80l)
(652) (l 254)

- (277)

(4) (27)
(44529) (44529)

- (687)

- (27)

Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 30 червня 2021 року
(тис. грн.)

Найбiльшi учасники
(акчiонери) банку

Провiдний

управлi нський
персонаJI

Iншi
пов'язанi
сторони

Усього

lншi потенцiйнi зобов'язання з 400 4 106

Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом I
пiврiччя 2021 року

(тис. грн.)

226480

найбiльшi
учасllики

(акцiонери)
банку

Провiдний
управл i н-

ський
персонzuI

Iншi
пов'язанi
сторони

Усього

Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам
протягом перiолу
Сума крелитiв, погашених пов'язаними сторонами
протягом перiоду

з 289

з 075

l 262

l l02

- 4 55l

4 000 8 |,7,7

26



Примiтка 22. Операчii з пов'язаними сторонами (продовrкення)

Залишки за операцiями з повоязаними сторонами за станом на кiнець 30 червня 2020 року
(тис.грн.)

найбiльшi
учасники

(акцiонери)
банку

Провiпний

управлiн-
ський

персонаJI

Irrшi
пов'язанi
сторони

Усього

Крелити та заборгован icTb клiснтiв
Кошти клiснтiв, у т. ч.:

. поточнi

. cTpoKoBi
Iншi активи
Iншi зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Резерв за вiдпустками 44; 44;

218
13l 93з

l 984

l29 949

5

9з8
l з69
l зб9

l0
5

9 120
6,74

6,14

l

l

l1

[ншi
пов'язанi
сторони

10 216
|зз 9,/6

4 027

l29 949
ll
1l
11

890

(тис.грн.)

Усього

За кредитами та заборгованiстю клiснтiв KoHTpaKTHi процентнi ставки скЛадаЮТЬ:
./ tоридичнi особи - l8 % (гривнi);
,/ фiзичнi особи - вiд2OО/о до 45О/о (гривнi).

За коштами клiентiв KoHTpaKTHi процентнi ставки складають:
,/ юридичнi особи (пото.rнi рахунки) - 0,01Yо - 9О/о;

./ фiзичнi особи (платiяснi картки):
- 10% - 1 3% (гривнi);
-З%-3,5%(лолариСША);
- 0,5%о - 2,5% (свро).

,/ (liзичнi особи (cTpoKoBi кошти):
- 10,25Оh - |1,25% (гривнi);
- З% - З,15% (лолари США);
- 2Уо - 2,'7 5О^ (евро),

Доходи та витрати за операцiями з пов'язанимлr сторонами за l пiврiччя 2020 РОКУ

Найбiльшi Провiдний

учасники управлiн-
(акцiонери) ський

банку персонал

Прочентнi доходи
Прочентнi витрати
Комiсiйнi доходи
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв
Алмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати

. витрати по активам з права користування

. iнформацiйно - консультацiйнi послуги

. витрати, пов'язанi з короткостроковою
орендою

. витрати по обслуговуванню платiя<них карток

. витрати на вiдрялх<ення

J
(з 099)

l02
( l8)

(144)
(5з 5)

Qо9;

lll
(4)
26

(95)
(488)

(159)

Q29;

104

з,|

(6 зз9;
(l з75)

8l8
(з l0з)

l65
(ll3)

(7 57l)
(l 9l0)

(l59)

(42) (42)
(4922) (4922)

- (5зв)

Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 30 чеРвНя 2020 РОКУ
(тис. грн,)

Найбiльшi Провiлний

уtlасники управлiн-
(акцiонери) ський

банку персонал

Iншi
пов'язанi
сторони

Усього

ГарантiТ наданi

Iншi потенцiйнi зобов'язання 644 198

95

842

27

95



Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть Ат <АкБ кКоНКоРД>> за I пiврiччя 2021 року

Примiтка 22. ОперацiТ з пов'язаними сторонами (продовження)

Загальна сума кредиТiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених повпязаними еторонами протягом I

пiврiччя 2020 РОКУ (тис. грн.)

найбiльшi
учасники

(акrriонери)

Провiдний

управл iH-
ський

Iншi
пов'язанi
стороIIи

Усього

Сума крелитiв, наданих пов'язаним сторонам
протягом перiоду

сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами
протягом перiолу

Bll платlл провiлrrому уп ра B"ll iHcbKoMy персоналу

ба

4 104

з 96з

ал

l 005

868

(тис. грн.)

5 l09

5 43l600

пlв ,lчя 202l року l пiврiччя 2020 року

Поточнi виплати працiвникам (6 l48) (з 62з)

Примiтка 23. Подii пiсля датl,t балансу
Подiй пiсля дати балансУ, таких як, об'сднання бiзнесу, припинення або прийняття рiшенrtя про

припиtlення дiяльностi, iстотного придбанrtя та реструктуризашiТ активiв, прийняття судових рiшень I]a користь

пЬзиuачiв, що моглИ б спричинити виникнення суттсвих (liнансових зобов'язань Банку не вiдбувалось,

серед подiй .u п"рiол iз звiтноi дати до дати затверджен}lя рiчноТ фiнанСовОТ ЗВiТГrОСТi ВИДiЛЯСМО;

,/ l5 липнЯ 202l рокУ НацiональнИй банК УкраТнИ погодив статут Ат "АкБ "конкорД" у новiй

релакuii у зв'язкУ зi збiльшенНям статутноГо капiталУ Ат "АкБ "конкорД" до З l l 000 000,00 гривень,

Ьu r.п"рirпiй час Банк у вiдповiдно.ii до ч"ппого законодавства Украiни зДiйСНrОС Bci НеОбХiДНi ЛiТ ДЛЯ:

- peccTparriI змiн до статуту дт "АкБ "конкорД", пов'язаних зi збiльшенням статутного

капiталу Ат "АкБ "конкорд", в органах державноТ реестрашiТ;
- peccTpauiT Нацiональною комiсiсю i цiнних паперiв та срондового ринку випуску акцiй та

вилачi Ат "АкБ "конкорД" свiдоцтва про ре€страцiю випуску акuiй,
./ l5 липня ZOZl pony l-iацiональний банк УкраТни BHic запис до Державного ресстру банкiв про

вiдкриття вiддiлення Банку,. u .ur., ,Щнiпровського вiддiлення Ng l5 АкцlонЕрного товАриствА
"АкЦIонЕрний комЕр1_1lйний БАIlк "конкорд".

Затверджено до випуску та пiдписано <29> квiтня 202l року

Голова Правлiння Юрiй Анатолiйови,l

Головний чан Людмила Якiвна

ВиконавсLLь: Колосснко К.А.
(0562) 31_04-3l
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