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Звiт про дiяльнiсть KoMiTery з питань аудиту Наглядов_оi ради АКЦIОНЕРНОГО
ТОВДРИСТВА,,АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIИНИИ БАНК "КОНКОРД"

за II пiврiчч я 202L року
Протягом II пiврiччя 2021 року (налалi - звiтний перiод) KoMiTeT з питань аудиту

НаглядовоТ ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ
комЕрцIЙнИЙ ъднк "КОНКОРД" (далi - KoMiTeT) злiйснював свою дiялънiстъ на

пiдставi Положення про KoMiTeT з питань аудиту НаглядовоТ ради АКЦIОНЕРНОГО
товдриствА "АкцIонЕрниЙ комЕрцtЙниЙ БАнк "конкорд" (далi Банк),

Статуту Банку, Принципiв (Кодексу) корпоративного управлiння Банку, Положення ПрО

Наглядову раду Банку.
KoMiTeT дiяв з метою пiдвищення ефективностi роботи Наглядовоi ради БанкУ З

питань нагляду за питаннями фiнансовот звiтностi та системи внутрiшнього контролю,

пiдвищення ефективностi дiяльностi служби внутрiшнього аудиry Банку та зв'яЗкаМИ

iз зовнiшнiми аудиторами.
Персоналъний склад KoMiTeTy :

Голова KoMiTeTy: Ддамський Павло Самуiлович (незалежний член НаглядовоТ раЛИ);

Члени KoMiTeTy:
- Капустiн IBaH Вадимович (незалежний член НаглядовоТ рали);
- Мiняйло Валентин Францевич (член Наглядовоi ради).

Протягом звiтного перiолу Bci члени KoMiTeTy особисто брали участъ У Bcix

засiданнях KoMiTeTy. Bci засiдання KoMiTeTy були правомочниМи, ОСКiЛЬКИ В НИХ бРаЛа

участь бiльше половини його складу.
Засiдання KoMiTeTy проводились в Mipy необхiдностi.
Протягом звiтного перiоду вiдсутнi:
_ рiшення, вiд прийняття яких член KoMiTeTy вiдмовивQя, оскiлъки конфлiкт iHTepeciB

не давав змоги повною мiрою виконати своi обов'язки в iHTepecax БанкУ;
_ повiдомленi членом KoMiTeTy випадки про наявний у нього або потенцiйнИй

конфлiкт iHTepeciB;
- пiдтвердженi факти неприйнятноi поведiнки члена KoMiTeTy (уключаючи Ti, що

повiдомленi конфiденцiйним шляхом) та вжитi за результатами розслiдування заходи.

Протягом звiтного перiоду вiдбулося 8 (BiciM) засiданъ KoMiTeTY, на яких ухваJIено 8

(BiciM) рiшенъ з питань, вiднесених Положенням про Комiтеl З ПиТаНб аVДТУ НаГЛЯДОВОi

РаДИ ДКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIИНИИ БАНК
"конкоРД" до компетенцii KoMiTeTy, в тому числi з наступних питань:

ПрО розгляД та затвердження розробленоТ кN4етодики оцiнювання в аудиторських

перевiрках АТ (АКБ (КОНКОРД).
Про затвердження Звiту про виконання Плану аудиторських перевiрок Банку за I

пiврiччя 202I року.
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Про попереднiй розгляд кандидатур для здiйснення обов'язкового зовнiшнъого
аудиту за2021 piK для прийняття Наглядовою радою остаточного рiшення та затвердження.

Про попереднiй розгляд та аналiз Звiту про результати проведення внутрiшнiм
аудитом перевiрки ефективностi функцiонування системи внутрiшнього контролю, о також
погодження проекту рiшення iз зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про попереднiй розЪляд кандидатур для здiйснення обов'язкового зовнiшнього
аудиту за2021 piK для прийняття Наглядовою радою остаточного рiшення та затвердження.

Про поlrереднiй розгляд та аналiз Звiту про результати проведення внутрiшнiм
аудитом перевiрки на тему кЩотримання Банком законодавства Украiни з питань
здiйснення фiнансового монiторингу)), а також погодження проекту рiшення iз зазначеного
питання для затвердження Наглядовою радою.

Про попереднiй розгляд та аналiз Звiту про результати проведення внутрiшнiм
аудитом перевiрки системи управлiння iнформацiйною безпекою (СУIБ), а також
погодження проекту рiшення iз зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про розгляд та аналiз Плану заходiв за результатами незалежноi зовнiшнъоi оцiнки

функцii внутрiшнього аудиту АТ АКБ кКонкорд>, проведеноi станом на 01 .05 .2021 ,

погодження рiшення iз зазначеного питання для подzLпьшого виконання Щепартаментом
внутрiшнього аудиту та подання iнформацii до Нацiон€lJIьного банку УкраТни.

Рiшення KoMiTeTy були оформленi вiдповiдними протоколами засiдання.

liяльнiсть KoMiTeTy е достатньою та задовiльною.

Голова KoMiTery з питань аудиту Наглядовоi ради
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ
КОМЕРЦIЙНИЙ ЬДНК "КОНКОРД"

П.С. Адамський


