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iHaHcoBa

Промiжний скорочений звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 30 вересня 202l року

Прu-
.ц,t iпttctt

(тис. грн.)
9 мiсяцiв
202 l tltlKv 2020 piK

Гроrловi кошти та iх еквiваленти
Кредити та заборгованiсть клiснтiв
Iнвестицii в цiннi папери
Вiдстрочеtrий податковий актив
OcHoBHi засоби
Нематерiальнi активи
Активи з права користування
Iнtлi активи
Необоротlti активи, утримуванi лля продажу

4

5

6
20

,7

1

7

8

9

898 29l
678 68 l

4 245 2l5
2 229

ll8664
55 з82
l4 070

502 ]22
4 04|

589 l25
750 083
690 086

l 533
l24 406
44 |6l
ll 456

534 звв
l 903

усього активiв б 519 295 2747 l4l
Заборгованiсть перед Нацiональним банком УкраТни
кошти клiснтiв
Зобов'язаl-tня щодо поточlIого податку на прибуток
Резерви за зобов'язаннями
Iншri зобов'язання

l0
ll

l2
lз

,/з9 6|8
2 l44 71з

12 644
l 075

3 2l l 660

2|2 2з1
2 022 458

l5lб
3 з15

l,/6 0l4
усього зобов'язань 6 109 710 2 4l5 540
Статутний капiтал
Резервнi та iншi (lоrrди банку
НерозподЦений прибуток/(непокритий збиток)

l4 зll 000
l9 507
,/9 018

259 000
|6 120
55 88l

Усього власного кацiталу 409 585 33l б0l
усього зобовоязань та власного капiтал б 5t9 295 2747 l4l

Затвердrttено до вип

Голова П

Головний

I] rl ксlltавець:
(0562)з1-04_з1

iй Анатолiйович

Хоторнiчан Людмила Якiвна
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Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ <АКБ <КОНКОРД> за 9 мiсяцiв 2021 року

Промiжний скорочений звiт про прибутки iзбитки та iнший сукупний лохiл (Звiт про фiнансовi
результати) за 9 мiсяцiв 2021 року

Прtt- За lII За lII
.l,tiпtKlt кварmqп кварtпал 202 l

202 1 рок))
роК)) rlаросlllаlочll,ful

пidсупар6.ц g

почаll1ку року

(тис. грн.)

За III За III
KBapпlaJl кварпlал2020

2020 року року
llapOcll1aloLluM
ПiDql,vtKoivt з

поllаll1ку року
Прочентнi доходи 15 9,7 259 227 22з з2 169 95 з03
Процентнi витрати 15 (З5 225) (92 9S6) (l7 з8l) (58 69з)
Чистий процентниI"r дохiд/(Чистi l5 б2 034 l34 237 l5 388
процентнi витрати)

зб бl0

Комiсiйнi доходи
Комiсiйнi витрати
Чистий прибуток/(збиток) вiд операчiй
фiнансовими iнструп,tентам и,
облiковуються за справелливою вартiстю
через прибуток або збиток
Чистий прибуток/(збиток)
iноземною валютою
Чистий прибуток/(збиток)
iноземнот валюти
Щоходи/(витрати), якi виникають пiд tiac
первiсного визнання фiнансових активiв за
процентноlо ставкою, вищоtо або нилtчою,
HirK ринкова
Чистий збиток вiл змсншення корисностi
(liнансових активiв
Чистий збиток/(прибуток)

lб 41зз82 1 090712
lб (2l5 669) (624 |lз)

з 19 -

якi

вiд операuiй з

вiд переоцiнки

вlд
за

1,|

l0 1з2

(2 з92)

(29 01з)

(75)

4 045

26 022

(7 978)

(65 з34)

2 240

12 210

7 970

84

(l1 l02)

1 145

4 5lб

304 987
(l82 808)

(l22)

834 067
(502 291)

(122)

30 з78

(l 758)

(58 з45)

l 050

l09l9
(87 0ll)
(з0 879)

l 505 1 62l

зб iл ьшен няl(зплен шення) резервiв
зобов'язанням и

I ншi операttiйнi доходи
Витрати на виплати працiвникам
Витрати зносу та амортизачiТ

l 8 (43 803)
l 8 (1з 121)

(l25 694) (з0 638)
(39 l9l) (l l 057)

lнrшi адмjлiстративнi та операuiйнi витрати l8 (l l7 969) (310 l21) (70 829) (1,74128)
Прибуток/(збиток) до оподаткyвання 68 990 94 6|l 22 l34 57 884
Витрати t.la податок на прr.rбуток 20 (l2 4з2) (lб 627) (3 670) (l 0 2з0)
Прибуток/(збиток) за 9 мiсяцiв 56 558 77 984 t8 464 47 654
Прибуток (збиток), що нале)кить власникам
банку

21 56 558
,7] 984 18 464 4] 654

Прибуток/(збtлток) на акцiю, що нilлежить
вJIасникам банку:

21 282,]9 з89,92 q) 1) 2з8,2,]

.tистий прибуток/(збиток) на одtlу просту
акцitо за квартал

282,]9 з89,92 q, 7,) 2з8,2]

Затверд>l<ено до

I-олова Правлiнl

Головний бу

BtlKlll taBetlb: KolloccHKtl I(,д.
(0562)з1_04-зl

<<29>> 2l року

iй Анатолiйович

iчан Людмила Якiвна
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(конкор

Промiжний скорочений звiт про змiни У власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 9 мiсяцiв 2021
року

(тис. грн.)
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Усьоео
вл ctcl l о?о
tсапiпlалу

Скоригований залишок на 3l

прибутоr(збиюк) за piK
Розподiл прибутку до резервних
tlюндiв та на капiталiзацiю 59 000

- 55 730

2 661 (6l 66l)

55 7з0 55 7з0

Залишок на 31 грудня 2020

Залишок на 30 вересня202l

Затверджено до ви

Голова Правлi

Головний бух

Bt.tltotlallettb: Колосенко К.А.

(0562)31-04-зl

к29> жовтня202l року

Анатолiйович

iчан Людмила Якiвна
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(тис. грн.)
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СкоригованиЛ заллrrrlо* на

капiтаrt
Залишок на 31 грулня

- (70 000) - (70 000) (70 000)

Затвердlltеtlо до ви к29> rковтня 202 I року

Голова Правлi Юрiй Анатолiйович

Головний Хоторнiчан Людмила Якiвна

BttKtlllaBcttb: I(oltocclttc,l l(,A
(0562)31-04-3l
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Т кАКБ (коН

Промiжний скорочений звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за 9 мiсяцiв 2021 року

Прu- 9 Mic;ttliB

(тис. грн.)

9 мiс,яtliв
.uiпlкu 202 l року 2020 рокугрошовI кошти вlд опЕрАцIЙноI дIяльностI

Прибуток/(збиток) ло оподаткуваIlня Ш
Коригування:
Знос та амортlлзацiя l8
чисте збiльшення/(змеttrrlення) резервiв пiд знецiнення активiв
Амортизачiя лис конту/(прем i'r)

Результат операцiй iз iноземною в;lJlютоlо
(HapaxoBaHi дохоли)
HapaxoBaHi витрати

39 l9l
55 l8l

(l0 l80)
(1 з7 l)

(з4 822)
ll I85
зб 664

30 879
з5 951

lэ /

2 24з
241

з 953
Iнший рух коштiв, що не €

Чистий грошовий прибуток/(збиток) вiд операцiйноiдiяльrостi
до змiн в операцiйних активах та зобовrязаннях l84 459

49 15l

82 169
змIни в опЕрАцtЙних дктивдх тд юБоБ;язАннях
чисте (збiльшен ня)/зменшення кредитi в та заборгованостi кл;слть 40 46l

I0 684
(з 4з8)

527 800
l22 800

з 02l 0з2
29l

(lз9 937)
l98 824

l l84

l07 106

7l ll0
4l

чисте (збiльшення)/зменшення iнших (liнансових активiв
чисте (збiльшеttня)/зменшlення iнших активiв
LIисте збiл ьшенttя/(зменt1.1ен ня) коштiв бан Ki в
чисте збiльшення/(зменшення) коштiв клiснтiв
чисте збiльшення/(зменшlення) iнших (liнансових зобов'язань
чисте збiдьшення/(зменшення) iнших зобов'язань
Чистi грошовi кошти, що отриманi/ (використанi) вЦ операцiИнЫ
дiяльностi до сплати податкy на прибчток 3 904 089 320 497
Податок на прибуток, tцо сплачеtlий (6 l95) (Iз 854)
Чистi грошовi кошти, отриманi/ (використанi) вiд операцiЙно.i

Придбання депозитIlих сертифiкатiв НБУ
l-iадходження вiд погашення депозитних сертифiкатiв НБу
Прилбання основних засобiв

(82 165 492)
19 250 1з0

( l2 87l)

(l9 506 000)
19 збl 000

(20 946)
придбання нематерiальних активiв 2 285 zэ -)
Чистi грошовi кошти, що отриманi/ (використанi) вiд

дlяльностl
вплив змiн офiцiйного валютного курсу на грошовi койтlл,а ix
еквlваленти (29 294) 47 508
чисте збiльшення/(зменшення ових коштiв та ik еквiвалентiв 309 166 l56 l95

кошти та iх еквiваленти на ток пе
кошти та [х еквiваленти на кiнець

589 t25
898 29l

479 lз4
635 329

Затвердясено до

Голова

Головний бу
Bt.tltotlaBeцb: l(олоссltко
(0562)3I-04_3l

<29>> жовтня 2021 року

IОрiй Анато.пiйови.t
У,fliф

Хоторнiчан Людмила Якiвна



Примiтка l. Iнформашiя про банк
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО кАКl{lОFIЕРНИЙ КОМЕРцIйний БАнк ккоFIкорщ> (дт кдI{Б

(КОНКОРД>) був заснОваний 0З серпнЯ 2006 рокУ та унесений Нацiональним банком Украiни ло /{ерлtавного
ресстру банкiв 07 серпня 2006 року за ЛЪЗ08.

МiСЦеЗНаХОДЖення АТ кАКБ кКОНКОРЩ> (далi - кБанк>): УкраТна, м. Щнiпро, площа ТроТцька, бу1.2.,
органiзачiйно-правова форма - акцiонерне товариство приватного типу.

основлtими бенефiцiарними власлIиками Банку с панi о.В, Соседка та панi [о,В.Соссдка.
Го.ilовниМ напрямкоМ дiяльttостi АТ кАКБ (КО[jКОРД> (далi - Банк) с здiйснення банкiвськоТ дiяльнос.гii надання банкiвських послуг (liзичним та юридичним особам, якi впродовж 9 плiсяLtiв 202l року Банк

здiйснював У вiдповiдностi До банкiвськот лiцензiт (запис Jф 230 вiд оz.ов.zооб у [ержавному peccTpi банкiв
про правО юридичноi' особи на здiйснення банкiвськоТ лiяльностi). Головною стратегiчноlо 

-rЪrоо'Банку 
с

пiдвиlt{еннЯ його конкурентоспроможностi шляхом збереження його унiверсальноari, por",ur*y традицiйних та
iнновацiйlrиХ послуг, оптимiзацii каналiв'ti доставки клiентам, присутностi на основних сегментах (liнансового
pI]lIKy, впровадженНя новиХ банкiвськиХ технологiй, В основУ стратегiТ розвитку Банку покладено принципи:
коtIкуреtjтоспромоlкнiсть, уtliверсальtliсть, надiйrriсть, проtРесiоналiзм, оперативнiсть у прийняттi рiшень.дт кАкБ (конкорд) мас статус принципала мiжнародних платirкних систем visa lпtегпаtiопаl та
МаstегСагd Iпtегпаtiопаl, та с учасником державноi платi>ltноi системи НПС (ПРоСТIР)).

станом на кiнець 9 мiсяцiв 2021 року Банк мае 14 вiдокремrrених пiдроздiлiв та представництв у
!нiпропетровськiй, Запорiзькiй, Львiвськiй, одеськiй, Харкiвськiй областях та в м. Китв.

У BepecHi потоtIного року Наrriональний банк УкраТни визнав банкiвську гllупу ''КОНкорл,' у склалi
учасникiв: кредитно-iltвестицiйнот пiдгрупи: А,г "АкБ "ко1-Iкорд"; ТОв ;,коFд пЕЙ''; вlЁсiкотчrс
рдYмЕNТ SoLtJTIoNS LTD i погодив дт, ,,дкБ ,,конкорд'' вiдповiдальнокl особою банкiвськоТ групи"конкорд".

На звiтнУ дату БанК е учасникоМ ФондУ гарантуванНя вкладiВ фiзичниХ осiб (свiдоцтво уlIасника фондуN9 l84, дата ре€страцiТ l 8.0l .2007, ресстрацiйний }l'9 l93).

[Iримiтка 2. Економiчне середовt.|ще, в умовах якого банк здiliснюе cвolo дiяльнiстьв третьому кварталi 202I року випереджаючi illдикатори свjд.lцлц про певне зростання, а з вересня
уповiльненНя вiдновленllя cBiToBoT економiки через посиленi каiантиннi заход" в окремих KpaTlIax Свропи, Лзi)'
та iншlих континентiв унаслiдок збiльшення захворюваностi. Гiопри че Ha(lTa дорожчала вttаслiдок суттевого
знижеtlня запасiв у США та скорочення видобуванllя в Мексиканськiй затоцi пiсля урагану. I_{irrи на природний
газ на европейських ринках сягнули рекордних piBHiB. Гlричиною цього стало зменшення обсягiв постачання
РосiсЮ через невизНаченiстЬ щодо запуску газопроводу <Пiвнiчний потiк 2> та низьких запасiв газу у сховI.rщах
Свропи, I{iни на сталь, за винятком внутрiшнього ринку Китаtо, коливалися у вузьких межах: послаблення
попиту через карантинlli заходи в окремих краiнах компенсувало рiзке ,ra"ra""r- виробttицтва сталi в Кита1'.
останнс TaKorK було вагомою причиною здешевлення залiзноi Руди. Цiни на зерновi коливаJIися HeicToTHo -поставкИ врожаТВ задовольняЛи пото,tниli попит. На свiтових фiнансових ринках iHTepec до ризикових активiв,
у тому числi краiн ЕМ (KpaTrr з ринками, що розвиваються), зменшився через занепокоснiсть iHBecTopiB
проблемами китайського ринку HepyxoMocTi, згортанням кiлькiсtlого стимулювання ФРС (Фелеральна Резерuна
Система) i сповiльнеltням глобалЬного вiдновЛення. IJe призвелО до послаблення бiльшостi валют краIн ЕМ
шодо долара CIIlA у BepecHi.

У BepecHi ПравлiннЯ НацiональнОго банку УкраТни прийtlя.llо рiшенltя пiдвишlити облiкову ставку на 0,5
вiдсоткових пунктiв (до 8,5%) i згорнути антикризовi MoHeTapHi заходи з початку четвертого кварталу 202l
року, L-I.e повинно сприяти утримаrIнЮ пiд контролем iнфляцiйних очiкувань .,.о йu.р".uню irlфлячiТ до цiлi59% у 2022 poui. Iндекс мilкбанкiвських ставок овернайтзгiдно украiнському iндексу мiжбанкiвських ставок
овернайт зрiс, проте лишався близько ниrкньоi межi в коридорi ставок Нацiонального банку УкраТни через
збереженнЯ значногО профiuитУ лiквiдностi банкiвськоТ.""r.r". ТакоЖ в третьомУ кварталi .po.ri дохiднiЬтьгривневих овдп пiд час первинного розмiщення. В третьому кварталi ставки .ь .р"uu.r"ми банкiвськими
продуктамI4 лля неrрiнансових корпораrцiй (суб'сктiв господаtрськоi'лiяльrrостi) повiльrrо зростали, реагуючI,t на
посилеIlня MoHeTapttoi гlолiтики. Волночас середtIьозважсtti ставки за операцiями з лоNlогослодарствами(суб'ектами м.lлого та середнього бiзнесу) практично tte змiнилl.tся. Протягом вересl{я на ваJIютному ринкупереважав ревальвацiйний тиск попри зменшення вкладень нерезидентiв у овдп. осrlовними продавцями
iгtоземноi валютИ були пiдпри€мства агро-промислового комплексу, гiрничо-металургiйного *o*nn"nay ,1.u

вел икi дерл<авнi компанiТ.
В третьомУ кварталi зростання iндексу виробництва базових галузей (IвБг) прискорилося - до 6,4О/о уpi,lttoMY вимiрi, РекорлниЙ урожай paHHix зернових зумовив зростання сiльського господарства (25,0% у

рiчному вимiрi)' що також пiлтримало cyMirKtri секторИ (*opuorY промис.llовiсть, торгiвлtо, транспорт), Сталий
споlкl4вчий попит сприяв високим темпам зростання розлрiбноi торгiвлi (9,6О/о у рi.rному'вимiрi) та
пасажирообОроту. ЖвавИй iнвестицiЙний попиТ пiдтримаВ вiдновленнЯ зростаннЯ у будiвничтвi 1на l О,ОИ у
рiчному вимiрi) та okpeMi галузi промисловостi, зокрема машинобулування.
проте загалом зростання промисловостi було незначЕlим (на 0,6оlо у рiчrrому вимiрi) через посилення
коttкуренцiт для продукцiт гiрничо-металургiйного комплексу на зовнiшнiх ринках, u,unon скоро!lсння



Промiхсна скоtэочена фiнансова звjтцiqrь-дТrфКБ ((КоНКоРД) за 9 Mi

Примiтка 2, Економiчне середов1,1ще, в умовах якого баlIк злiйсню€ своЮ дiяльнiсть (продовження)транзиту газу та вичерllання статистиtIного ефекту бази порiвняння такоя( стримувzulи по.lIiпtttенrlяпоказникiв економ iч t,to]' активностi.
керiвництво Банку активно спiвпрацюс з Ilацiоtl.tJlьним баrrком Укратни пtIта}{ням роботи банкiвськотсистеми та фiнансових ринкiв в умовах карантину та запровадженог0 режиму надзвичайноI ситуацii в окремих

регiонах; приймас заходи для якнайбiльшоТ iHtPopMoBaHocTi клiелtтiв Банку щодо оплати картками вiдCONCORDBANK за допомогою cepBiciB Apple/Gobgie Рау або з використанням мобiльного додатку чи WEB-версiсЮ iнтернет-баНкiнгу KicON25>, новогО мобйьноiО додаткУ NВОВДNК; проводить дуже виваженуполiтику щодо операцiй з кредитування, з iноземною валютою та iнших операчiй лля уIIIIкне}Iня ризикiв втра.г.1-Iаразi керiвництвО Банку не бачитЬ пiдстаВ для створення буль-яких резервiв tIи до/lаткових розкриr.тiв у(liнансовiй звiтностi, KpiM тих, lllo в)(е cTBopeHi або поданi, вiлповiдно.

Прим iTKa 3. OcHoBll подання фiна нсовоТ звiтностi
промilкна скорочена фiнансова звiтнiсть була пiлго,говлена на ocHoBi припущення, що Банк зда,гнийпродов}кувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi у rrайближчому майбутньому. Керiвництво та акцiонеримаютЬ HaMip i в под.цьшОму розвиваТи дiя.ltьнiстЬ Ёu,,пу 

' VKpaiHi. На думку керiвництва, застосуванняПРИПУЩеННЯ ЩОДО ЗДаТНОСТi БаНКУ ПРОДОВ)IiУВаТИ СВоЮ дiяльнiЬть ,,u O..n"p.ir"ii'o.uoul с аllекватним,враховуючи налеlкний piBeHb достатностi капiталу, намiри акцiонерiв uunuuur" пiдrр"моу Банку, а TaKo)I(iсторичниЙ досвiд, який свiд,lцть, що KopoTKocTpoKoBi зобов'язаrlня будуть рефiнаrrсованi у ходi звичайноТгосподарськоl' дiяльностi,
l{я фiнансоВа звiтнiстЬ пiдготовлена вiцповiдно до Мiжнародноrо стандарту бухгалтерського облiку З4кПромi>rtнаtРiнансовазвiтнiсть>заперiолякийпочинасться0l сiчня202l рокутазакiн.tус.гьсяЗOвересня2О2lроку, I{Я c*oporle'a промiiItllа (liHaHcoBa звiтнiстЬ повинна використовуватися разом iз рiчноrо фiнансовоюзвiтнiстю Банку cTattoM на 3 I грудня 2020 року.
Функцiональною в€tлlотою та валютоtо подання звiтностi е гривня, Bci cyMr,t округленi до цi;rих тисяtl,KPiM випалкiв де за,tнаtlено iнше.

Прlлмi,гка 4. Грошовi коштIl та ix еквiваленти

30 вересttя
(тис. грн.)
3l ерlлDц2

Кошти в Нацiональrrому банку УкраТни (KpiM обов'язкових резервiв)Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках;,/ УкраТни
,/ iнlлих краi'н

з92 219
208 369
298 з46
289 595

8 75l

з76 090
32 з01

l8l l56
l15 51l

5 585J Jб.)nrur" (70З) (428\
nauo.o .oo-ou,,, *oar'u ro r, a*u'"orar,

Аналiз кредитно[якостi грошових коштiв та ix еквiвалентiв

30 вересня
(тис. грн.)

3l ер)лdня
202 l р, 2020 р.Вв+/вв

в 8 75l
289 595

5 585
175 57]l

Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiолу (703) (428)
коресп.ондентськi рахунки, депозити rа *р"лrrrrп
овернайт у банках 297 643 l80 728

Аналiз змiни резерву за грошовими коштами та i* еквiвалентами

30 вересня
(тис. грн.)

3 I еруdня

Резерв lliд знецiнення станом на початок п"рiолу
202 l 2020 р.

збiльшення/(зменrпення) резерву пiд знеrliньння tlротягом
428 8l8

Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду 703 428

о

рахунках, вiдкритих в iнших банках.



примiтка 5. Кредити та заборгованiсть клiентiв
кредити та заборгованiсть клiснтiв облiковуються за амортизованою собiвартiстю.

30 вересня
(тис. грн.)

3 l еруdня

Кредити, наданi юридичним особам
Крелити, llаданi фiзичним особам
резерв за кредитами, що лtаданi клiсltтам, якi облiковt,ються за
амортизованою собi BapTicTto

202 1 р,

7 lб 252
64 бll

2020 р.

165 469
54 l28

Усього кредитiв та заборгованостi *"i."ri", що
облiков зованою собiва

(l02 l82) (69 5 l4)

б78 б8l 750 083

облiковуються за амортизованою

ПротягоМ 9 мiсяцiВ 202l рокУ кредитна полiтика Банку була спрямована на продовх(ення кредиlуванняюридич[Iих та il)iзич}lих осiб. Кредити надавалися за ринковимL.I ставками та м.lJIи (liксований характер.В креди,гноМу порт(lелi Баrrку чiнни* nunapi, в якостi забезпечеrttlя за крелитами та заборгованiстюклl€нтlв не ма€.

Аналiз кредитно'l' якостi кредитiв та заборгованостi клiентiв, якi
собiвартiстю, за 9 мiсяцiв 2021 року

Стадiя l Стадiя 2 Сталiя 3

(тис. грн.)
УсьогоКредити та заборгованiсть ппiс*rтЦ якl

облiковуються за а
М iнiмальний кредитrtий ризик:
низький кредитний ризик
Середнiй кредитний ризик
Високий кредитний ризик

44 225
з62 282

60 49;
l 11 069

44 225
з62 282
60 498

l17 069

заборгованостi клiснтiв, якi облiковуються за 406 507 l77 567 l9б 789 780 8бзамортизованою
Резерви пiд знецiненtlя кредитiв ,u auбор.оuuп*i
клl€нтlв, якl оЬJIlковуються за амортизованою (l0 504) (2| 169) (70 509) (l02 ls2)

облiков заа 39б 003 156 398 126280 б78 68l

Аналiз кредитноi якостi кредитiв та заборгованостi клiснтiво якi облiковуються за амортизованоюсобiвартiстюо за 2020 piK

Itредити та заборговаtiiсть n;iсt*.iц якl
Стадiя l Стадiя 2 Стадiя 3

(тис. грн.)
Усього

облiковуються за амо ваною сооlвартlстю
мiнiмальний кредитний ризик:
Низький кредитний ризик
середнiй кредитний ризик
високий кредитний ризик

84ззl
425 582

l l8 57;
40 552

- 843зl
- 425 582
- Il8576
- 40 552

заборгованостi клiснтiво якi облiковуються за 509 913 t59 128 l50 55б 819 597амортизоваllою ва
Ре,lерви пiл зltецiltснrtя к1,1едитiв та
клiснтiв, якi облiковуються за

заборгованостi
амортизованою (l2 l17) (lз 290) (44 l0]) (б9 5l4)собi

ВиД кредитнОю ризикУ визнача€ться в залея<ностi вiд класу боржника юридичноТособи:
1-2 клас: мiнiмальний крелитний ризик;
3-4 клас = llизький кредитний ризик;
5-6 клас: серелнili кредитний ризик;

10



Примiтка 5. Кред1,1т,и та заборгованiсть клiснтiв (продовження)
7-8-9 rслас - високий кредитний ризик;
l0 клас: лефолтнi акгиви.
вид кредитного ризику визначаеться в залежностi вiд класу борхtника фiзичноiособи:
l клас: мiнiмальний кредитний ризик;
2 клас: низький крелитний ризик;
З клас = середнiй кредитний ризик;
4 клас: високий кредитний ризик;
5 клас: дефолтнi активи.

Аналiз змiни резервiв пiд зlIецiнення кредl.tтiв та заборгованостi клiснтiв, якi об;tiковуються за
амортизованою собiвартiстlо за 9 мiсяцiв 202l року

Стадiя 1 Стадiя2 Стадiя 3

(тис, грн,)
Усього

Резерв пiл знецiнення tla поtIаток перiолу
12 111 lз 290 44 l01 69 514

Коригування процентних /lоходiв, що
облiковуються за амортизованою собiвартiстrо
Збiльцlення/(зменшенrrя) резерву пiд
знецiнення протягом перiолу
Списання безнадiйноi заборгованостi за рахунок
резервiв
KypcoBi рiзницi

(7)

(l 343)

(264)

l00

1 
,779

(з 7)

з4 262

(7 8l5)

(7)

56

40 698

(7 8l5)

(211)

дналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв
амортизованою собiвартiстю за 2020 piK

2| 169 70 5l0 l02 l82

та заборгованостi клiснтiв, якi облiковуються за

Стадiя l Стадiя 2 Стадiя З

(тис. грн.)
Усього

Резерв пiд знецiнення на початок перiоду ll 62з з 035 з2 826 47 484
Коригування процентних доходiв, що
обл i ковуrоться за амортизованою собi BapTicTro

Збiльшення/(зменшенrrя) резерву пiл
знецiнення протягом перiолу
Спl,tсання безнадiйноi заборгованостi за pilxyHoK

резервiв
Iýрсовiрiзницi

764

(75)

(l95)

l0 255

4 745

48 бl4

(42 261)

l89

4 745

59 бзз

(42 з42)

(6)
Резерв на знецiнення кредитiв на кiнець

12 ll7

Структура кредитiв за видами економiчноIдiяльностi

30 вересня,
(тис. грн.)

3 l еруdнгt
202 l р, 2020 р,

сума % сума %

виробничтво та розгtодiлення елек.гроеrrергii, газу та вод1l

ОперачiТ з IIерухомим плайном, ореIlда, iнхtинiринг та
надання послуг

Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та
предметiв особистого вя{итку

сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство
Фiнансовi послуги

Фiзичнi особи
Iншi

5,/ 10з

l7l 528

l64 728

8 92l
288 "l89

64 бll
24 58з

7lc)

21,97

21,10

l,l4
з6,98

8,21

3,15

l02 27з

l11 llб

l7l 805

6 700

28] 400

54 l28
20 116

12,48

2l,6l

20,96

0,82

35,07

6,60

2,46
Усього кредитiв та заборгованостi клiснтiв без резервiв

11

780 8бз l00 8t9 597 I00

13 290



примiтка 5. Крелити та заборгованiсть клiснтiв (проловження)
Концентрацiя ризику: станом на кiнець дня З0 вересня 202l року 5 найбiльulим позичzuIьникам Банку

виданО крелитiв (ло вирахування резервiв) на загальну суму l35 803 тис. грн., що становить l8,96% вiд
загального обсягу кредитноТ заборгованостi юридичних осiб (у 2020 роui - 20l 265 тис. грн. та 26,29О/о
вiдповiдно).

lнформашiя про кред'ти в розрiзi вlлдiв забезпечеtlI|я за 9 мiсяцiв 202l року

Кредити, наданi Кредити, ttаданi
(тис, грrI.)

Усьогоним особам iзичним особам
Незабезпеченi кредити 29 з69 41 669 7l 038

грошовими коlI]тами
Ilерухомим майном

. ), ll1.,l. эlсLll11ловоео прLtзлlа.rенllя
гарантiями i поручительствами
iншими активами

686 88з 22 942
82з

l0 142
l0 742

709 825
зl4 з00
l 99 285
l2 029
l5 628

l57 670 11 з7;

зl5 l23
2l0 027
22 77l
l5 628

l69 041
Усього кредитiв та заборгованостi клiентiв

Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2020 piK

Кредити, наданi
юридичt{им особам

Кредити, rtаданi
(liзлrчним особам

(тис. грн.)

Усього

Незабезпеченi кредити 28 817 40 670 69 547
Кредити забезпе.lенi:
грошовими коштами
нерухомим майном

. у l?1.|l. )lclll11лoBOZo прлlзlrа|lепIlrt
гарантiями i поручительствами
iншими активаj\,Iи

1зб 592 1з 458
l5зl

ll 161
l1 167

750 050
з06 642
2l8 586
lз 865
20 85l

l90 5l з

308 l73
229 15з
25 032
2085l

19| 27з16о
Усього кредитiв та заборгованостi клiснтiв
без

Вплив BapTocTi застави на якiсть кредитiв станом за 9 мiсяцiв 202l року

Балансова BapTicTb
кРедитiв

Очiкуванi грошовi
потоки вiд реалiзацii

заставлеIIого
забезпе.tення

(тис. грн.)

Вплив
застави

Кредитtt, надаtri юрI.lдичним особам
кредити, наданi фiзичнrам особам на поточrti

627 10l 500 086 121 615

Усього кредитiв 678 б81 534 924 l43 757

Вплив BapTocTi застави на якiсть кредитiв станом за 2020 piK

Балаtlсова BapTicTb
кредитiв

Очiкуванi гроrrrовi
потоки вiд реалiзацii

заставленого
забезпечення

(тис. грн.)

Вплив
застави

Крелити,
Кредити,

наданi юр14дичним особам
наданi t|liзи.tllим особам на пото,ttti

7 lз 285 49l з7з 22l 912

Усього кредитiв 750 083 5l4 754 235 329
БaнквизначaсpИнкoByвapтiстьзaбезпеченн'уu".n'лi'o.'o'"n"py**oo.@

устаткування, ToBapiB в оборотi, виходячи з оцiнкt,t такого майгtа, проведено]'суб'сктом оцirrочriоi дiяльностi.
щля оцiнки майна використовувались наступнi методичнi пiлходи:

BttпtpalltHuй лidлid перелбачас визна.Iення поточноi BapTocTi витрат на вiдтворення або замiщення об'скта
ОЦiНКИ З ПоДальшим коригуванням Тх на суму зносу (знецiнення).

12
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Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ <АКБ <КОНКОРД> за 9 мiсяцiв 2021 рок},_

Пp1.1MiTKa 5. Кред1lтlл та заборгованiсть клiснтiв (продовження)
Порiвня-пьнчй пidxid грунтусться на BpaxyBaHHi принципiв замiщення та попиту i пропонування.

порiвrrяльний пiдхiд передбачас аналiз цitt продажу та пропонування подiбного майна з вiдповiдним
коригуванням вiдмiнностей мiж об'€ктами порiвняння та об'€ктом оцiнки.

,Щохiс)нчй пidxid базусться на BpaxyвaнHi принliипiв найбiльш ефективного використання та очiкування,
вiдповiдно до яких BapTicTb об'скта оцiнки визнаrIаеться як потоLIна BapTicTb очiкуваних доходiв вiд найбiльшl
ефективного використанIrя об'скта оцiнки, включаючи дохiд вiд його можливого перепродажу.

Оцiнка майна здiйснювалась з використанням пiдходiв, вибiр яких здiйснtовався заJIеж}lо вiд виду майна,

що оцiнtовалось, його складових та в залежностi вiд первинноТ iнформачiТ про об'скт оцiнки.
У звiтному перiолi Банк використовував очiнку суб'скта оцiночноiдiя.rrьностi, у разi прийняття застави у

виглядi нерухомого майна, обrtаднання.
Ринкова BapTicTb майнових прав на грошlовi кошти за договором банкiвського вкладу (лепозиту)

вiдrtовiдала (lактичнiй BapTocTi угоди залучення цих коштiв.
На дату бшансу BapTicTb застави розраховувiцась Банком як сума очiкуваrrих коштiв вiд реалiзачii

Застави згiдно з вiдповiдним договором (незалежно вiд iMoBipHocTi звернення стягllеlltlя на таку заставу) з

урахУванням часу, необхiдного лля реалiзачii застави, витрат на реалiзацiю та зважену на вiдповi:tниЙ
KoetPi uicHT л i квiдностi.

Примiтка б. lнвестицiТ в цiннi паперIl
(Tr,rc. грн.)
3 l еруОtш

2020 р.

30 вересплt
202l tl.

ОблiгацiТ внутрiшньоi деря<авноI rlозики
Iнвестицiйнi депозитнi сертифiкати, eMiToBatli Нацiональним
банком УкраТни

203l 340

2 2lз 8]5

з95 036

295 050

Усього iнвестицiй в цiннi папери 4 245 2l5 690 08б

Аналiз кредитноi якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за
звiтний перiод

(тис. грrr.)

I н веспtttt1 iй н i d епозtt пl н iОблiеацii:'
впупtрiulньоi'

dерэюавн oi' позчкtt.
cepmuQliKamu,

емiпtованi НБу
Усьоео

Гiе простроченi та не знецiненi
Рейтинг мiжнародttоi рейтинговоТ агенцiТ Fitch В

203l з40 22lз 815 42452l5

Усього IIе прострочеtlих та нс знецiнеtлих 2 0зl з40 2 2lз 815 4 245 2|5
Усього боргових цiнних паперiв за
амортизовqною собiвартiстю 2 03l 340 2 2lз 8,75 4 245 2l5

Аналiз кредитноТ якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за
попереднiй перiол

(Trlc. грн.)
IHBecпlttrliti tti

dепозчttt tti
celltlturfliK.ltlttt, У('hО"О

e,ptiпtoBatti НБУ

Облiе,ацii
GI l)lt|lp iultlbo"

d е р otc а в н cli|' п о зtt кu

I-[e простроченi та не знецiненi
Рейтинг мiжнародноТ рейтинговоТ агенцiТ Pitch В

395 036 295 050 690 086

Усього не прострочених та не знецiнених 395 036 295 050 690 086
Усього боргових цiнних паперiв за
амортизованою собiвартiстю 395 03б 295 050 б90 086
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Проriо,ru.r,ороч"rru фi*ruп"оuu.uir.,i"r, АТ uАКБ пКоНКоРДu .u 9 ri""цiо 2021 pony

Примiтка 8. Iншi активtл

30 вересня
(тис. грн.)

3 l ерус)ня

lншi фiнансовi активи

/{ебiторська заборгованiсть за операL(iями з банками
{ебiторська заборгованiсть за операцiями з клiснтами
Iншi tPiHaHcoBi активи

41з 660
9 050

6

14 016
29 зз4

5l9490
20
зl

9 5зз
5 265

пiд знецiнення iнших (liнансових активiв 2 624 8 642Усього iншlлх фiнансових aKTllBiB 493 502 525 697
Iншi нефiнансовi активи
[ебiторська заборгованiсть з придбанп, zu,r*ь
передоплата за послуги
Щорогоцiннi метали
|ншi активи

3 380
5 5з5

з48

з з02
5 086

40l
294

нення iнших активiв l |62 з92Усього iнших нефiнансових активiв
усього iнших активiв

9 220 8 б9l
502 722 534 388

cTatloM на кiнець лня З0 вересня 202 l року залишки грошових коштiв з обмежеl.tим правом використання
складаються з:

,/ 50 тис. грн. - гарантiйний депозит за операцiями з платirкними картками по I-1ПС кПРоСТIР>,
розмiщений в Нацiолtальному банку УкраТни;,/ 9 000 тис. грн. - забЪзпечувальний платiж для покриття неплатоспроможностi та iншихвипаДкiв [IеЗДатносТi ВиконанНя Учасником MtlC кГЛоБАЛМАНl) cBoii зобов,язань.

станом на кiнець дня 30 вересня 202 l року лебiторська заборгованiсть за операцiями з платilкними
картками склада€ться з:

,/ копlтiв по операцiях за картками, емiтованими Банком, tlерез обладнання Банку та iншихбанкiвських установ;,/ кошl,гiв за розрахунками за клiринговими операцiями (в розрiзi валюти операuiй, платiяtнихсистем МС та VISA);
,/ коштiв.за iншими розрахунками до з'ясування обставин вза€мозitJliку (перерахунок KoMiciT,закритий рахунок, тощо)i
/ залиIlJки коштiв при балансуваннi банкоматiв, сум }lecTatt, виявлених при розвантаrкеннiбанкоматiв;
,/ koIllTiB за олерацiями в рамках спiвпрачi по [оговорах еквайрингу - на пiдставi якого еквайрпроводить обслуговування торговцiв iздil-аснюе розрахунки з ними за операtiiями, проведеtlими звикористаllням ПК;
,/ коштiв по операtliях щодо перерахування Баttком гарантiйлrоi' суми в рамках договору длязабез пе_чен ня оборотi в з i н шt им и (li rlaHcoB им и установам и,

{ заборгованiсть за [оговорами про органiзачiю взасмодii при переказi кошlтiв фiзичним особам- на пiдставi яких Банк, викорl4стовуючи техноло.i, n"p.nury коштiв МПС та програмно - технiчнi засобинадае ПартНеру послугИ з обробкИ та виконанНя Платежiв, якi iнiцiйованi платниками в Пунктах прийоrуПлатежiв та перераховус кошти за ними до МПС, а Партнер зобов'язуеться компеtJсувати Банку сумуздiйснених Платеrкiв та сплатити комiсiйну винагороду rla умовах, визначених f{оговорамlл.;,/ коштiв по олерацiях з поверненtlя п.llатежiв у вiдповiдuо.ri on npou"oyp опротестування
транзакцii';

,/ копlтiв по оtlерацiях в рамках спiвпрацi по f{оговорах про надання послуг по операцiях зпереказу коштiв мiж держателями платiiкних карток через обладнання банку (Р2Р переказ);,/ комiсiй до сплати згiдно VSS-звiтiв вiд МПС VISA;,/ операuiт з itliцilовання переказу кошtтiв, прийнятi через програмно-технiчний компJIекс
самообслуговування (ПТКС) Партнерiв.

станом на кiнець дня З0 вересIlя 202l року лебiторська заборговаrtiсть за iнtпими (liнансовими активами
включас сплату за наданими гарантiями в розмiрi 26262 тис. грн.
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АТ (АкБ (к

Примiтка 8. Iншi активи (продовження)

дналiЗ змiни резеРву пiД знецiненнЯ iншиХ фiнансових активiв за поточний перiод

Гроulслвi
Koull11u з

обмеэtсенu,+l

прqвом

!ебimо7эська
заборzован ictllb
за oпepatliltMu з

банкамu

,Щебiпr,lsэсьltа
забореованiспlь
за операtliялlu з

tcпictttпaMu

IHu,ti

c|liHaHcoBi
aKll1uBLl

(тис. грн.)

Усьоео

залишок ста.ном на
lб з 525 5 l0lпочаток

Збiл ыше н няl(зменше н ня)

резерву пiд знецiнення ( l0) (259) 24 206 2з 982
гом звiтного перiо

залишок станом на
кiнець 3 266

Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод

Гроutовi
коull11u з

об,чеасенu"ч
п|)авоJvl

Щебimорська
забореовсtн iспlь
за операtliя.пltt з

баttка.цtt

!ебimrlрськсt
заборес_лван ictllb
за операtliялtu з

кл icltt,ll a.Mtt

Iншi
clliHaHcoBi

aKll1LlBu

32 624

(тис, грн.)

Усьоz.о

залишок станом на
4 52l l95l4початок перiо

Збiл ьшення/(зменшен ня)

резерву пiд знецiнення (4 52l) з зз0 4 9з5 з 146
звlтного перIо

залишок станом на
кlнець п

Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших нефirlансових активiв

[ебimорська забореоваtt iспlь з прtldбан ttя
акпluвlв

(тис. грн.)

Усьоео

Залlлшок станом на rIоtIа.гок п (з92) (з92
(Збiльшення )/змеtlшеttttя резерву пiл
знецiнення звlтIIого пеDl (710) (71 l)

Залишок станом на кiнець перiоду (l 162) (l 162)

примiтка 9. Необоротнi активи, утримуванi для продажу

30 вересttя
202 l р.

(тис. грн.)

3 l zp1l)11n

2()20 р.i актив BaHl
OcHoBHi засоби (комплекс булiвель)
земельнi дiлянки та житловi

l 059
2 982

l 059
844

На протязi дев'ятИ мiсяцiВ 202 l рокУ БанкоМ було здiйснено продаж майна, а саме земельноi дiляttки, що
облiковусться як необоротнi активи утримуванi для прода)ку, на загалыlу суму 90 тис. грн., Illo перевиlltус
балансову BapTicTb, за якою актив визtlано в балансi, Результат вiд операцii продажу склав 54 ,".. r-р". Разом з
тим, У той самиЙ перiол, Банк прийняв рiшtення про набуття права власностi на пр.дr., iпотеки на пiдставi
задоволеIjня вимог iпотеко/{ер>l(ателя вiдповiдно до iпотечного ДОГОВОРу, який бу.;rо уклалено в якостi
забезпечення виI{онаннЯ 

.зобов'язань за кредитним договором. Набуття npuuu ,ru"nocTi вiлбулося шляхом
peccTparriT права власностi на земельну дiлянку та об'ект нежитловот tiepyxoMocTi, якi утримуються на балаrrсi з
метоЮ подальшогО прода)ку. Балансова BapTicTb таких необОротниХ активiв склала 2 l74 l-ис. грн.
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Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ кАКБ <КОНКОРД> за 9 мiсяцiв 2021 року

Примiтка 10. Заборгованiсть перед Нацiональним банком УкраТни

30 вереслtя

202 1 р.

(тис. грн.)

3 l еруdня
2()20 р,

Кошти, отриманi вiд Нацiонального банкy УкраТни 7з9 бl8 212 2з7
усього коштiв iнших банкiв 739 618 2l2 237

Станом на 30 вересня 202l року облiгачii вrrутрiшньоi дернсавноТ позики в cyMi 164 546 тис. грlI. с
забезпеченням за отримаttим Банt<ом кредитом реtРiнансування вiд Нацiоttалыrого банку УкраТrrи.

Ilримiтка l l. Кошти клiснтiв

30 Bepecttst

(тис. гllн.)
3l zрус)ня

202 l р. 2020 р.
Щержавнi та громадськi органiзаuii 8 83б 5 54l
ПoTo.1lli рахунки 8 836 5 54l
Iншi юридичнi особ1,1 l t10357 l 09l 859
Пото.tlti рахунки
CTpoKoBi кошти

| 04з 627
66 ]з0

975 зз4
l lб 525

Фiзичнi особlл l 025 520 925 058
Поточнi рахунки
CTpoKoBi коlllти

4з8 298
58,7 222

зl4 з69
бl0 689

усього коштiв клiснтiв 2 l44 7lз 2 022 458

CTpoKoBi вклади (лепозити) у cyMi 20З 91З тис. гр}l. розмiщенi клiснтами як забезпечення за кредитами
клiснтам пазагальну суму Зl5 l75 тис. грн. (за2020 piK l79 834тис. грн. таЗ08 l7З TI4c. грн. вiдповiдно). /{еr,алi
див. у гlримiтцi 5.

Загальна сума коштiв l0 найбiльших вкладникiв складас 303 0l5 тис. грll. або 46}4% загального
депозитного порт(lелю (за2020 piK складас 218101 тис. грн. таЗ8,ЗЗОh вiдповiдно).

Примiтка l2. Резерви за зобов'язаннями
Змiни резервiв за наданими гарантiями протягом 9 мiсяцiв 202l року

(тис, грн,)

Усього
Зобов'язання за наданими

гарантiям и

Залишок на Зl .12,2020 року
Формування таlабо зменшення резерву
протягом 9 мiсяцЦ202l року

з зl5
(2 240)

3 зl5
(2 з l5)

Залишок на 30.09.2021 року 1 075 l 000

На дату балансу резервl4 за наданими гарантiями c(lopMoBaHi в cyMi KoulTiB, rrеобхiдних для виконання
Банком виданих клiснтам гарантiТ з урахуваIIням показника ризику.

Змiни резервiв за наданими гарантiями протягом 9 мiсяцiв 2020 року
(тис. грн.)

Усього
Зобов'язання за l{аданими

гарантiями

Зшишок на З1,122019 року
Формуванtlя таlабо зменшення резерву
протягом 9 мiсяцiв 2020 року

6 7з|

( l 051)

6 1з1

(l 05l)

Залишок на 30.09.2020 року 3 315* 3 315*

* - У промiжному скороченому звiтi про прибутки i збитки та

результати) стат,гя <Чисте (збiльrлеrlrrя) змеtIшегtня резервiв за
Рiзниця l тис. грн. - похибка округлення.

iнший сукупний дохiд (Звiт про фilrансовi
зобов'язаннями)) становить l 050 тис. грн.
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Промiiкна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ <АКБ <ItОНКОРД> за 9 мiсяцiв 202l рqду

Примiтка l3. lншi зобов'язання

30 вересня
(тис. грн.)
3l арус)пя

202 l р. 2020 р,

Iншi фiнансовi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками
Кредиторська заборгованiсть за лiзингом (оренлою)
Iншi фiнансовi зобов'язання, в T.tI.:
кр еdlt пl ор с ь к а з а борzов а tt i спl ь з а о п ер at 

1 iямu з t<п iс н пt ct t t ч
Kpedttпtopcbtta заборzоваttiспtь зсt otlepatliя.Mu з наdання банкirлськоi'
еаlэанпlii'
i t пtt i п ctp axorl а н i Btt пl 1э а пl u

3 lзl 599
l5 032
5l 182
21 82l

1 533

2в 428

l29 з2l
12 422
22 89l
3 0б0

l 54()

1в 29l
Усього iнших фiнансових зобов'язань 3 l98 4lз 164 634
Iншi нефiнансовi зобов'язання
Кредиторська заборговаrtiсть за податками та зборами, KpiM податку на
прибуток
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку
Доходи майбутнiх пеlэiолiв

2 182

9 434
l 63l

2 440

7 56з
l эll

Усього iнших нефiнансових зобов'язань lз 247 ll 380
усього iнших зобов'язань 32lI660 l76 0l4

СТанОм на кiнець дня 30 вересня 202l року кредиторська заборгованiсть за операцiями з llлатilкними
картками (зобов'язання) складасться з:

'/ коштiв 3а розрахунками за клiринговими операцiями (в розрiзi валюти операчiй, платiжних систем
МС та VISA);

'/ КОштiв За iНшими розрахунками до з'ясування обстав14н вза€]чIозалiку (перерахунок KoMiciT,
закритий рахунок, тощо);

'/ ЗалИШкИ коштiв операrriй в рамках спiвпрацi по Щоговорах про органiзацiю взаемодiТ прrа переказi
КОШТiВ фiЗичним особам - на пiдставi яких Банк, використовуюtIи технологiю переказу коштiв МПС та власнi
ПРОГРаМно - технiчrri засоби, надас ПартrIеру послуги з обробки та виконання Платехtiв, якi iнiцiйованi
Платниками в Пунктах прийому Платежiв та лерераховус кошти за ними до МПС, а Партнер зобов'язусться
КОМПеНСуВати Банку суму злiЙснеttих Платех<iв та сплатити комiсiйну винагороду на умовах, визначених
flоговорами;,/ коштiв по операцiях з повернення платQжiв у вiдповiдностi до процедур опротестування
транзакцiТ;

'/ ЗаЛИШкИ коштiв при балансуваннi банкоматiв, суми надлишкiв, виявленi при розвантаженнi
банкоматiв;

,/ сум коштiв, списаних з paxyHKiB клiснтiв, для подальtllого продажу на мiжбанку для отримання
коштiв в нацiональнiй валlотi, лля можливостi погашення нарахованих доходiв;/ внесення готiвкових коштiв для поповIlення tIерез Роs-термiнали (в розрiзi вiддiлеrrь Банку та
ваJIIоти операLдiТ);

,/ коштiв по операцiях за картками, емiтованими Банком, rIерез обладнання Банку та iнших
банкiвських установ;,/ коштiв пiдприсмств для полальшого зарахування на KapTKoBi рахунки в рамках спiвпраtli за
зарплатним и проектам и;

'/ ПЛаТеЖi, прийнятi в готiвковiй та безготiвковiй формi }la користь операторiв мобiльного зв'язку та
постаtIальни KiB комунальних послуг.

Прrrмiтка 14. Статутний капiтал
(тис. грн.)

Усього

Залишок на початок попереднього перiоду 200 259 000 259 000
Залишок l-ta кiнець поrIереднього перiолу (на початок
звiтного перiоду)
Заресстрований статутн ий капiтал

200 259 000

52 000

259 000

52 000

Залишок на кiнець звiтного перiоду 200 31l 000 31l 000

Статутний капiтал Банку склаласться з

заре€строваних i tlовгtiстю сплачених.
200 тисяч акцiй tlомiнzutьною BapTicTlo l,555 тис. грн.
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кКОНКОРД> за 9 мiсяцiв 2021 р9щlz_

примiтка l 4. Статутниli капiтал (продовженпя)
АКЦiТ НаДаЮТЬ ТХ ВЛаСНИКаМ ПРаВо на отримання частини прибутку Банку у виглядi дивiдендiв, на участьв управлiннi Банком, на отриман[Iя lIастини майна Банку у puii Ио.о лiквiдацii та iншi права, передбаченiзаконом, що регуJllо€ питання створення, дiяльностi та припинеtrня акцiонерt.Iих товариств з урахуваннямособливостей, визначених Законом Украiни "про банки i банкiвську дiяльнiсть", 11pocTi акцif'надають ТхвласникаМ однаковi права, ПроСтi iMeHHi акцiТ не пiдлягаютЬ конвертiцiТ у привiлейованi акцii або iHrпi цiннiпапери банку, Протягом 9 мiсяцiв 202l року Банк не здiйснював викупу власних акцiй та не оголошуваввиплату дивiдендiв,
випуск акцiй за умовами опцiонiв i koHTpakTiB з продажу, за звiтний перiод не здiйснtовалося.
l-Ia рiчних загаJtьних зборах aKttioHepiB АТ ,,дкБ ,,kонiсiгд'', 

проведени х 2] .04.202| (протокол Лq 43 вiл27,04,202l) прийнято рiшсння про збiлылення статутtlого капiталу Ат,,АкБ,,конкорЛ'' шляхом пi7lвишlенняномiнальноi BapTocTi акцiй 
_за рахунок спрямування до статутного капiталу дт ,,дкБ ,,ко}rкорд'' 

частинl-tприбутку за2()20 piK у суп,ri 52 000 000,00 .рп..ло загального розмiру статутного капiталу дт ,,дкБ ,,конкорд,,
Зl1.000 000,00 ГРН., а Також про внесення змiн до Статуту дт "дкь "конкорд,,, шляхом викладен'я його вновiй редакцii, пов'язаних, в тому числi, зi збiльшенням .ruryruoro капiталу дт,,дкБ ,,коt-Jкорд,,.

l5липllя202 l рокуНацiональнийбанкУкраТнипо.од,ч.статутАт,iАкБ,,коFlкорД''уllовiйрелакцi'i.у
зв'язкУ зi збiльшенrlям статутнОго капiталУ Ат ,,АкБ ,,Ko1-1KoP/{'' до 3l l 000 000,00 гривеllь.

02 серпня 202 I року органом peccTparriT здiйснено o.pn,uu,iy ресстрацiю Статуту Банку r.a внесено змiнидо вiломосr,ей прО Банк дО Сдлtного державного ресстру юридI4чних осiб, сРiзичних осiб-пiдприсмцiв тагромадських (lopMyBarrb в частинi вiдомостей npo.ri.yru"i *oniru, Банку: auр.a.rроrопо статутний капiтал урозмiрi Зl l 000 000 гривень.

з MeTolo провеленнЯ реестрацiТ випускУ акцiй гlри збiльшенrri розмiрупiдвищення номiнальнот BapTocTi акцiй за рахунок спрямуванlrя до
частини), надаttо ло llацiональноТ KoMiciT цiнriих паперiв'.u ,1rоплоrо.о

У серпнi 202 l року Банком,
статутного капiталу Банку шляхом
статутFIого капiталу прибутку (його
ринку необхiднi документlл.

Примiтка 15. Процентнiдоходи та витрати

Iнвестицiйнi цiннi папери
Кореспондентськi рахунки в iнших банках

облiковуються за а ною собi

9.MicsttliB

l5l 653 9оз2
24

227 223 95 303

(тис. грн.)
9.1,ticst1.1iB

24 89
Цроцентtli доходи за знецiнен"r" ,hi"uп.оrими активами
V.iййр-lоrr"rlr лоходiв за фiнаllcoBrr*

соткА
за tьiнансовими зобов'язаннями, якi облiковуIоться за ваною собi

CTpor<oBi кошти юридичних осiб
CTpoKoBi кошти фiзичних осiб
CTpoKoBi кошти Нацiонального банку Украirlи
Поточнi рахунки
Фiнансовий лiзинг (оренда)

(2 9з6)
(l7 988)
(24 l58)
(l l 694)

(984)

(9 58l )
(27 018)

(2)
(l9 545)
(2 4з9)Iншi

l 4Усього ихв 57 76lЧистий п 58 б93
дох 169 462

Iнформаuiя про процентнi доходи та витрати за операцiями з пов'язаrIими стороtlами наведеttа упpttMittttli 2 3.

[lримiтка l6. Коплiсiйнi доходи та Bl{Tpaтt.r

9 мiся.tliв
(тис. грн.)

9 ,ч iсяtliв

Розрахунково-касовi операцii з ПК
Il,tкасацiя
ОперацiТ з цiнними паперами
Iншi

l 0з5 89l
зз

l68
5 259

182 98l
ll

l25
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lб. Комiсiйнi доходи та
Ygцqlо комiсiйних доходiв
Розрахунково-касовi операuiТ
Розрахунково-касовi операцiТ ПК

l 090 712 834 0б7
(4 504)

(475 495)
(4 9ll)

(6l0 076)
Iншi (g 126) (22298)
усього комiсiйних 624 llз 502 297
Ч истий комiсiйний лохiд/(зцlрз-."; 466 599 33l 770

Iн(lормаuiя llpo комiсiйнi доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами [Iаведена у прu.пtiпltli
23.

Примiтка l7. Iншi операцiйнi доходи

9 .мiсяtliв
(тис. грн.)
9 лl icltt1 iB

Щохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди)
Дохiд вiд суборенди
ffохiд вiд продах(у осI{овних засобiв
дохiд вiд модифiкачiт лiзингу (ореrrли)
пiдтримка маркетинговот iнiцiативи за програмою Маstегсагd
п iлтришr ка маркети н говот i н iцiативи за програмою v isa Iпtегпаtiопаl
ШтраtРи, пенi отриманi банком
дохiд вiд дострокового припинеtlня договорiв
Iншi

||2

54
271

l 420
l8l7
83l7

l l5
98

l44
ll

]8;
22з
lз5
8l8
28_5

l

з

12 2l0

Iн(lормаuiя про iншi операцiйнi доходи за операцiями з пов'язаними сторонами наведсна у прtt.л,tiпltli 2З.

П;rимiтка I8. Адмiнiс,граr.lлвнi та iHlшi операuiйнi BI,lTpaTIr
Таблlлця l. Витратlл та вlлплатll працiвникам

9 Mi.clt1,1iB

(тис. грн.)
9 .l,t icstt; iB

Заробiтна плата та премii
Нарахування на (lоrrд заробiтноТ плати

(l0l l67)
(22 005)

(69 79l)
(l5 212)

lншi виплати вникам l 948ffi
Таблиця 2. Витрати на амортизацiю

9 мiсяtliв
(тис. грн.)

9 мiсялliв

Амортизачiя основних засобiв
Амортизаuiя програмного забезпечення та нематерiальних активiв
Дмортизацiя активу з права користування

(l8 бl5)
(l l 064)

(l5 0I0)
(4 162)

512

таблиця 3. Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати

9 -l,t iсяtliв
(тис. грн.)

9,vicsttliB

й
Витрати, пов'язанi з короткостроковою орендою (5 83 I ) i r вов;
Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, KpiM полатку на прибуток (l0 59l) (7 0з5)Професiйнiпослуги (4 738) iZZZB|Витрати на маркетинг та рекламу (З 160) iT BZO)
Te.rreKoMyrli кацiйн i витрати
Витрати на аудит ']аtlи 

[? ?i3] [f ]if]Iншi адмiнiстративнi та операцiйtti ви,грати: (26s l2l) (l40 097)
uttltpctQru, пеtti, uуо спttсtченi банко.vt (3)
iпсflоlэ.л.tаt,liiiно-l{оtlсульпlацiilнi tlclcltyett (t 042) (2 () 17)
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Прlлмiтка l8. Адмiнiст;rатlлвнi та iншi операцiйнi Bt,rтpaTl.r (продовження)
i Hut i операt1 ifu t i Btt tllpa пtч
i t tut i Btt пt р а пl u п о об с.пу., овув а 11 t! lo п:t а t l t i,ltc t t ux кu р tll
в l l l l l р u l t l I l l l u l{ о,м), t l ал h t t i t t oc,.l у,, t t

Zoc п оd арськ i вuпt ра пltt
Bu п1 р cl l11 u t t а в id psldлceH н я
it tut i adM i н i спt рапtttBн i вu п1 р all1u
в u l11 р а п1 u в id лl о d tt ф i к а t1 i i' фl fu t а н с о в tt х с1 к пlu в i в

(43 960)
(202 705)

(3 373)
(в 292)
(1 594)
(5 458)

(1 00)
(90)

(1з l42)
(l 1 2 933)

(2 l 97)
(б 593)

(957)
(1 090)

блuеоdiйttiспlь
(324)

l Hll|l l 507, l
усього iнших зl0 t2l

Irrшi витрати по обслуговуванню платiжних карт включають витрати по потоrItII.tм транзакцiям та рiзнимпакетам послуг якi спла.tуtоться МПС.
Iн(lормаuiя про адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати за операчiями з пов'язаtlим14 сторонами

наведена у прtlмiпlцi 23.

[Iримir,ка l9, Результат вiл операtlil"l з фiнансовllмlл зобов'язанIIями, ruo облiковуються за справедлtлвою
BapTicTKl через прибуток або зб1.1ток за 9 мiсяцiв 2020 року

(тис. грн.)
Вuпlраmu за BltPaxyzaltHsш doxodiB за опеlэаtlist.л,tч з iHtt,tu.пtu

rPiHaHcoBltMtl at{l11uBa,|lu, t1.1o слблiкслвlltоtllься за cпlэaBac)ttuBoto

\ l Z.Z.l
Усього результат вiд операцiй з

фiнансовими зобов'язаннями, що
облiковуються за справедливою вартiстю (l22)

прибуток або збиток

|,l4

Примiтка 20. Вl,rтраr.и tla по/Iаток на прr.lбуток
Банк С платником податку на прибуток r{а загальllих умовах) визначених Податковим Кодексом УкраТни

вiд 02,12,2010p, М 2755-VI iз змiнами iдоповненнями. На протязi звiтних перiолiв ставка податку на прибуток
не змiнювалася i становила 18уо.

Витратlл на сплату податку на прлlбуток

9 ,v icstt1 iB
(тис. грн.)

9 мiсяцiв

54l

Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)

9 мiсяtliв
(тис. грн.)

9 лliсяtliв

94 6|1 57 884теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдt]оlо ставкою
оподаткуваFIня (l7 030) ( l0 4l9)

696

коригувА 1-1ня оБл I кового приБутку Битку
витратлt, якi не вклtочаються до суми витрат з метою розрахунку
податкового прибутку, але визt{аються в бухгалтерському облiку
витрати, якi вклtочаrоться до суми витрат з метою розрахунку
податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському
облiку

(4 552)

4 259
696

(3 087)

2 1з5
54lIншi к

Ви T}l на податок на
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Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ кАКБ кКОНКОРД> за 9 мiсяцiв 202l року

Примiтка 20. Витрати на податок на прибуток (продовэкення)
ПоДатковi наслiдкио пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових
зобов'язань за 9 мiсяцiв 202l року

(тис. грн.)

Зсшuut.ок ttcr

30.09.2021
залuutок на

з 1.12,2020

вttзttанi в

прuбупксtх
/ збumках

податкови й впл ив тим часовtах рiзrtи ць, я ki змен ttlytoTb (збiл ьшують)
суму ополаткуванIIя та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоли
OcHoBHi засоби
Резерви на оплату вiдпусток, c(lopMoBarri до 0 l сiчня
не вiдшкодованi
чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання)

2015 року та 
l

696 2229

696 2228

-l

l 5зз

1 5з2

l 5зз 696 2229
Визнаний вiдстрочений податковий актив l 533 ,, 11о

податковi наслiдки, повоязанi з визнанням вистрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових
зобов'язань за 9 мiсяцiв 2020 року

(тис. грн.)
залuutок tta
30.09.2020

696

залtttчок на
3 1 . l2.20l9

Bttзttcttti в

прuбуmксы
/ збчmках

Податковий влл ив тим часовItх рiзн и ць, я Ki змен tпують (збiл ьrrrують)
суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоли
OcHoBHi засоби
Резерви t{a оплату вiдпусток, c(lopMoBaHi до 0l сiчня 20l5 року та
не вiдшкодованi
ЧистиЙ вiдстрочений податковий актив (зобов'язання)

1з0

121

J

]з0

54l

542

(l)

54l

1 21l

l 269

2

l2,]1
Влtзнаний вiдстрочений податковий актив 54l730 l 27l

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

Прибуток (збиток), що належить власIlикам простих акцiй банку
Прибуток/(збиток) за 9 мiсяцiв

9 мiсяtliв

(тис. грн.)

9,viсяцiв
202 l rloKy 2020 poK)l

,7,7 
984

7,7 984
200

41 654
4"] 654

200lчна кlлькlсть lив
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю*

* грошовi показники наводяться в гривнях з копiйками.
389,92 238,27

Базовий прибуток (збиток) на акцiю розраховусТься шляхоМ дiлення прибуткуi(збитку), який вiдноситься
ДО УТРИМУвачiв звичаЙних акцiй, на середньозважену кiлькiсть акцiй, якi перебувають в обiгу протягом перiолу.

Протягом звiтtlого перiоду статутний капiтал Банку складав 200 000 тис. грн,
Розбавляtо,tих потенtдiйних простих акцiй Банк не мас, таким ttином показник скоригованого прибутку

(збитку) tla однУ просту акчiю лорiвнюс показнику чистого прибуткУ (збитку) на оДНу акцiIо.
Протягом звiтного року дr,rвiленди власникам акцiй не вI4IIлачувалися та не розподiлялися. В обiгу

знаходятьсЯ лI-iше просТi акцii, привiлейоваrli акцiI не випускiulися. Прибуток (rtерозподi.llеtlий прибуток) у
розмiрi'/1 984 тис. грн. належить власникам простих акцiй.

РОЗРахунок прибутку (збитку), цIо IIаJIежить власникам IlpocTllx та привiлейованих акцiй банку

9 Lчiсяtliв
202 ] rloKtl

(тис. грн.)

9 lliclttliB
2020 rloKlt

Прибуток/(збиток) за piK, що наJIежить власникам баllку
Нерозподiлений прибуток/(збиток) за piK
Нерозполiлений прибуток/(збиток) за piK, що нале)Itить власIIикам простих акuiй
залежно вiд умов акuiй
Прибуток/(збиток) за piK, ll.цо належить акцiонерам - власникам простих акчiй

1] 984
,7,/ 984

11 984

47 654
47 654

41 654

22

17 984 41 654



Промirкна скорочена фiнансова звiтrriсть АТ кАКБ кКОНКОРД> за 9 мiсяцiв 2021 роrt},

Примiтка 22. Операuil"лнi сегмент1,1

fiоходrt, BIlTpaTtl та результати звiтних сегментiв за 9 мiсяцiв 202l року
(тис. грн.)

Найменування звiтних сегментiв
послуги послуги iнвестицiйно -

корпора- фiзичним банкiвська

Iншi
сегменти

та операцii
Усього

тивним
клiснтам

особам дiяльнiсть

Дохiд вiд зовнiшнiх клiснтiв:
Процентнi доходи
KoMiciйHi доходи
lншi операцiйнi дохоли

1з0 244
442 864

8 522

66 649
646 512

з 52l

30 зз0
l 276_

\6;

227 22з
l 090 "l12

|2210
усього доходiв сегментiв 58l б30 7lб 742 зl 606 l67 1 330 l45
процентнi витрати
Чистий збиток вiд зменшення корисностi
rРiнансових активiв
Результат вiл операчiй з iноземнокl ваJIютою
Результаr, вiд переоцiнки операчiй з
iноземною валIотою
!,охоли/(витрати), якi виникають пiд час
первiсного визнання фiнаllсових активiв за
лроцентною ставкою, вищою або ниrкчоlо.
HiH< ринкова
Комiсiйнi витрати
вiдрахування ло резервiв за зобов'язаннями

(35 б l3)

(бз 865)

24 з26

(3 787)

l 62l

(2l4 695)
2 240

(47 l57)

(685)

(906)

(3 845)

(404 93 l)

(2з7 55з]}

(8 658)

( l4)

2 602

(3l)

(4 487)

(l 558) (92986)

(110) (65 334)

- 26 022

(з l 5) (7 978)

l 62l

(624 l l3)

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (2l3 708) (lб 62l) (7 124\ *r:;:3
Результат се|мента: прибуток/збиток 78 l49 21 665 4 397 (9 б00) 94 бll

Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 9 мiсяцiв 2020 року

Найменування звiтних сегментiв
послуги послуги iнвестицiйно
корпора- фiзичним - банкiвська

(тис. грн.)
[ншi

особам дiяльнiсть

с9гменти
та

операчiТ
Усього

тивним
клiентам

дохiд вiд зовнiшнiх клiентiв:
I-1pouerlTHi доходI4
комiсiйнi доходи
Irrшti операцiйнi доходlл _

80 5з0
з09 0l2

3 8lб

ll l60
522 з49

6 l49

з бlз
2 706

954

95 зOз
8з4 061
l0 9l9

усього доходiв сегментiв 393 358 539 б58 6 зt9 954 940 289
процентнi витрати
чистий збиток вiд зменшення корисностi
(liнансових активiв
Результат вiл переоuirrки iнurих
(liнансових i HcTpyMeHTiB, що
облiковуються за справедлlлвою вартiстю
через прибуток або збиток
результат вiд операцiй з iноземноtо
вzuIlотою
Результат вiд переоцiнки операшiй з
iноземною в,lлютоIо
Копriсiйнi витрати

вiдрахування до резервiв за
зобов'язаннями
Алм iнiстративнi та ir-lrrli операшiйнi
витрати

(24 722)

(50 5з2)

(49)

22 136

(9l9)

(166 429)

l 050

(ll85ll)

(3 1 532)

(7 595)

(49)

5 204

(860)

(ззl з8l)

(lз l 678)

з4

(24)

з 0з8

l04

(4 487)

(4 389)

(2 4з9)

(252)

(83)

(з8 040)

(58 693)

(58 345)

(l22)

30 378

(l 758)

(502 291)

l 050

(292 бl8)

55 382Результат сегмента : прибчток/збиток

23

41,767 595 (39 8б0) 57 884



Цдад4ццqскорочена фiнансова звiтцtgrь АТ ((АКБ ((КоI{коРДша 9 мiсяrriв 2021 роry

Примiтка 22. Операuiйнi сегменти (п;rодовженIlя)
Актив'1 та зобов'язацllя звiтtlих сегментiв за 9 мiсяцiв 202l року

(тис. грн.)
__ Найменування звiтних сегмеrrтiв

lншl
корпора-

тивним
фiзич . сегменти- oaHKlBcbKa Усього

ним - : ""-.-"*
. дlяльнlсть

Активи сЕгмЕнтlв
Активи сегментiв
Необоротнi активи, утримуванi лля

з ll9 202 2 355 598 849 812 6 з24 бl2

н lленl активи l90 642 190 642усього активiв 3 ll9 202 2 355 598 849 8l2 l94 б83 б 5t9 295
ЗОБОВ, ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ
зобов' язання сегментiв
усього зобов'язань
сегментiв

30945l1

30945ll
2 849 6|l
2 849 бl1

149 706

l49 706

6 09з 827

6 09з 827

l5 883
язання

усього зобов'язань 3 094 5lt 2 849 бll l49 706
l5 883
15 883 б 109 710IншIсЕгмЕнтrjI CTATTI

капiтальнi iнвестицii
Амортизацiя

- 299 040
- (l l0924)

299 040
(l l0 924)

(тис. грн.)

Усього

Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 9 мiсяцiв 2020 року

Найменування звiтних сегментiв
послуги послуги iнвестицiйно lHtшl

корпора- фiзич- - банкiвська сегменти
тивним ним дiяльнiсть та

АКТИВИ СЕГМЕНТIВ
Активи сегмеttтiв
Необоротнi активи, утримуванi д;rя
продажу (чи групи вибуття)
Усього aKTllBiB сегмен,гiв
Нерозполiленi активи
Усього aKT1.1BiB

l з19 7з9

l зl9 739

l зl9 739

581 l]4

587 l74

58,7 17 4

l60 74]

160 747

160 747

l 903

l 903
182 152
184 055

2 061 660

l 90з

2 0б9 5бз
l82 l52

2 25l 7l5ЗОБОВ,ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ
зобов' язання сегментiв
усього зобов'язань
сегментiв

942 з65

942 з65

942 365 961 674

1 000

l 000

1 000
2з 15l
23 l51

l 905 039

l 905 039

23 l5l
l 928 l90

96l

96l

6,14

614
LIерозподiлен i зобов' язання
усього зобов'язань
IНШI СЕГМЕНТНI CTATTI
капiтальнi iнвестицii
Амортизачiя

215 l52
(56 5l9)

2l5 l52
(56 5l9)

(тис. грн.)

Усього

Примiтка 23. Операцi[ з повrязаними сторонами
ЗалишкИ за операцiЯми з повоя3анимИ 

"roponur' за станоМ на кiнець З0 вересня 202l року

I-{айбiльшi

уtlасники
(акцiонери)

банку

IIровiлний

управл irr-
ський

персонzuI

Iншi
пов'язанi
сторони

кредити та заборгованiсть клiснтiв 242
l90 з l0

5 915
l 84 зз5

998
2 l47
2 lз7

l0
50

5 000
6 7_50

6 750

6240
l99 207
14 862

l 84 345
50

Кошти клiснтiв, у т. ч.:
. пото,ltli
. cTpoкoBi

Iншi активи

24

та



звlтнlсть

Примiтка 23. Операцii з пов'язаними сторонами (продовясення)
Irmri зобов'язання 7
Резерв за вiдпустками 56l

J

бз5
l1

l l96

За кредитап,lи та заборгованiстю клiснтiв KoHTpaKTHi процентнi ставки складають:,/ юридичlli особи - l8 % (гривнi);
,/ (liзичнi особи - вiд9Yо до 45Yо (гривнi).

За коштами клiснтiв KoHTpaKTHi прошентнi ставки складають:,/ юриличнi особи (поточнi 1lахунки) - 0,0|% - 6%:,/ фiзичнi особи (платi>кнi картки):
- 5Уо - 8,5Уо (гривнi);
- 1,5% - 1,8% (лолари СIIlд);
- 0,5О^ - l% (евро).

,/ (liзичrri особи (cTpoKoBi кошти):
- 8,75Уо - 9.8Уо (гривнi);
- l25% - 1,95% (лолари США);
- 0,7 5% - l ,45% (свро).

ДоходИ та BI,ITpaTI,1 за операцiямlл з пов'язанtлми cTopoнaMll за 9 мiсяцiв 202l року

Найбiльrrli Провiдний
уlIасllики управлitr-

(акцiоrlери) ськlлй
банку персоliал

(тис.грн.)

[ншli
пов'язанi
стороl{и Усього

Проuентнi доходи
Процентнi витраl,и
Комiсiйнi доходи
I Hrшi операчi йrri доходи
Комiсiйнi витрати
вiдрахуванrrя до резерву пiд зttецiнення кредитiв
Адм irriстративнi та iншr i оrrерацi йrti витрати

. витрати по активам з права користування

. iнформачiйrrо коrrсультацiйнiпослуги

. витрати, пов'язанi з короткостроковою
орендоtо

r iншi операuiйнi витрати
. витрати на вiдрядження
. витрати на навtIання

l
(5 265)

l01

(52)
(2l)

(l 7|2)
(9з9)

Q84)

262
(28)

24

(26)
(346)
(8з6)

(275)

800 l 063
(з7) (5 з30)
14з 2"/4
68 68
- (78)
_ (з67)

(68 670) (7l 2l8)
(l 009) (l 948)

- (559)

(4) (з9)
(61 657) (67 651)

- (988)

- (2])

(з 5)

(454) (534)

- Q7)

Провiдний
управл i нський

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

Найбiльrшiучасники
(акчiонери) банку

IHrrri

пов'язанi
Усього

п
Iншi потенцiйнi зобов'язаttня 603 000 21 198

Загальна сума l{редlrтiв, наданrtх пов'язаllllпt cTopol{aM та IIoгallletlltx llов'язаlllll\ltl c,гopollaM1.1 llJlотя1ом 9
мiсяrцiв 202 l року

(тис. грн.)
найбiльшi
учасники

(акцiонери)
банкч

сума крелитiв, наданих пов'язаttим сторонам
протягом перiолу
Сl,ма кредитi в, погашених пов' язан1,1 м и сторонам I,I

протягом перiолу

2lI95

Усього

5 174

4 104

з бз5

з 601

9 500

lз 020

l8 з09

21 ззl

25



тьАТ(

Примiтка 23. Операцi[ з пов'язаними сторонами (продовження)
Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець 30 вересня 2020 року

найбiльшli

учасники
(акчiонери)

банку

Провiдний

управл irl-
ський

персонал

Iншi
пов'язаtl i

сторони

(тис. грн.)

Усього

Крелити та заборгованiсть клiснтiв
Кошти клiснтiв, у т. .t.:. поточнi

. cTpoKoBi
Iлlшiзобов'язання
Резерв за вiдпустками

299
l40 196

2924
lз7 872

,7

575

l l40
2з49
2349

5

4з7

8 820
,798

798

l0 259
14з 94з

6 01l
1з1 872

l2
l0l2за кредитами та заборгованiстю клiснтiв koHTpakTHi прочентнi ставки складають:,/ rориличнi особи - l8 % (гривнi);,/ фiзичнi особи - вiд |]О/о до 45Yо (гривнi).

за коштами клiснтiв koHTpakTl-ti процентнi ставки складають;

,/ (liзичнi особи (платiжнi картки):
- 8ОА - l\Yo (гривнi);
- 2О^ - 2,5О^ (лолари США);
- |О/о - |._5% (свро).

,/ фiзичнi особи (cTpoKoBi кошти):,/ - 9,75Уо- l l% (гривнi);
,/ - l,]5Уо - 2,]5% (лолари США);,/ - l% - |.75% (свро).

.Щ,оходи та витрати за операцiями з повrязаними сторонами за 9 мiсяцiв 2020 року

найбiльшi
учасники

(акцiонери)
банку

Провiдний

управлiн-
ський

персонzul

Iншi
пов'язаlti
сторони

(тис,грн.)

Усього

процентнi доходи
Проrtентнi витрати
I(омiсiйнi доходи

з
(4 798)

l20
(26)

(l l06)
(839)

24з
(4)
4|

(307)
(594)

(l 59)

(4з5;

l 112

эl

р з62;
(l 955)

(42)
(7 365)

l 358
(4 802)

l98
(ззз)

(l l 062)
(2 794)

(l59)

(42)
(7 365)

(1о2)

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати

. витрати по активам з права користування

. iнtРормацiйно - консультацiйнi послуги

. вI,1трати, пов'язанi з короткостроковою
орендою

. витрати по обслуговуванtlю платirкних карток

. вI.1трати на вiдрядrкелlня Q67;

Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на З0 вересня 2020 року

найбiльшi
учасники

(акцiонери)

Провiдний Iншi
управлiн- пов'язанi

ський сторони

(тис. грн.)

Усього

Iншi потенцiйнi зобов'язання

26

ба
555 194



Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ <АКБ кКОНКОРД> за 9 мiсяцiв 2021 року

Примiтка 23. Операцiiз пов'язаними сторонами (продовження)
Загальна сума кредитiво наданих повОязаним сторонам та поrашених пов'язаними сторонами протягом 9
мiсяцiв 2020 року

(тис. грн.)

Усього

банку

Ilайбiльшi Провiдний

учасники управлiн-
(акцiонери) ський

персон;lл

lншi
пов'язан i

сторони

Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам
протягом перiолу

Сума кредитiв, погаtпених гtов'язаними сторонами
протягом перiоду

Виплатlл провiлному управлiнському персоналу

1 582 l 626

1 684 l 455

9 мiсяцiв 202 l року

(тис. грн,)
9 мiсяr{iв 2020 року

900

9 208

l0 039

По,го.tнi виплати праtliвникам (9 14l ) (5 934)

Прlлмiтка 24. IIодii пiсля датlл балаlrсу
подiй пiсля Дати балансу, таких як, об'сднання бiзнесу, припинення або приt"лняття рiшення гlро

припинення дiяльностi, iстотного пРиДбання та реструктуризачii активiв, прийняття судових рiLuень на користь
гIозива,tiв, що моI)IИ б спричиниТи в14ltикненНя суттсвих фittансових зобов'язаttь Банку не вiлбувалось.

серел полiй за перiод iз звiтноi дати до дати затвердження рiчноi фiнансовоi звiтностi видiлясмо:
,/ в rKoBTHi 202 l року Нацiональноlо комiсiею з цiнних паперiв та (lондового ринку прийнято рiшення про

РеССТРаЦiЮ ВИПУСкУ акцiЙ АТ "АКБ "КОНКОРД" на загzuIьну суму З l l млн. гривень, номiнальною вартiстю
I555 гривень у кiлькостi 200 000 штук. Банк отримав свiдоцтво про ре€страцiю вrrпуску акцiй дт "дКБ
"КОНКОРД" За ресстрацiйним IjoMepoм 6211l202l , дата peccтparliT l3 rковтня202l року, дата видачi l3 жовтltя
202 Ipoky. Пiсля отримання свiдоцтва про ресстрачiю випуску акrriй Баrrку на загалыlу суму Зll млн. гривеrIь,
Баttком перео(lормлено глобальний серти(liкат, який 2l жовтня 202l року депоноваrrо I-1ацiональlIим
депозитарiем УкраТни.

ЗатвердлtелIо до випуску та пiдписано (29) жовтtlя 202 l року

Голова [1равл дltатолiйови.r

Людмила ЯкiвнаГоловний оторнiчан

Вl,tr<огtltвець: Ko:tocerlKo
(05(12)31-04_3l
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