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Звiт про дiяльнiсть KoMiTery з питань аудиту Наглядов5li ради АКЦrОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА,,АКЦIОНЕРНИИ КОМЕРЦIИНИИ БАНК "КОНКОРД"

за I пiврiччя 2022 року
Протягом I пiврiччя 2022 року (надалi - звiтний перiод) KoMiTeT з питаIIь аудиту

Наглядовоi ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ
КОМЕРЦIЙНИЙ ЪДНК "КОНКОРД" (далi - KoMiTeT) здiйснював свою дiяльнiсть на

пiдставi Положення гlро KoMiTeT з питань аудиту Наглядовоi ради АКLIIОНЕРНОГО
товАриствА "АкцIонЕрниЙ комЕрцIЙниЙ БАнк "конкорд" (далi Банк),

Статуту Банку, Принципiв (Кодексу) корпоративного управлiння Банку, Положення Про
Наглядову раду Банку.

KoMiTeT дiяв з метою пiдвиlцення ефективностi роботи Наглядовоi ради Банку з

питань нагляду за питаннями фiнансовоi звiтностi та системи внутрiшнъого контролЮ,
пiдвищення ефективностi дiяльностi служби внутрiшнъого аудиry Банку та зв'язками
iз зовнiшнiми аудиторами.

Персоналъний склад KoMiTeTy:

Голова KoMiTeTy: Адамсъкий Павло Самуiлович (незалежний член НаглядовоТ ради);
Члени KoMiTeTy:
- Капустiн IBaH Вадимович (незалежний член Наглядовоi ради);
- IVIiняйло Валентин Францевич (член Наглядовоi ради).

Протягом звiтного перiоду Bci члени KoMiTeTy особисто брали участь у Bcix
засiданнях KoMiTeTy. Bci засiдання KoMiTeTy були правомочними, оскi.тrъки в них брала

участь бiльше половини його складу.
Засiдання KoMiTeTy проводились по необхiдностi.
Протягом звiтного перiолу вiдсутнi:
- рiшення, вiд прийняття яких член KoMiTeTy вiдмовився, оскiльки конфлiкт iHTepeciB

не давав змоги повною мiрою виконати своi обов'язки в iHTepecax Банку;
- повiдомленi членом KoMiTeTy виrrадки гtро наявний у нього або потенцiйний

конфлiкт iHTepeciB;
пiдтверляrенi факти неприйнятноi поведiнки чле}Iа KoMiTeTy (уключаючи ,гi. пIо

повiдомленi конфiденцiйним шляхом) та вжитi за резулътатами розслiдування заходи.

Протягом звiтного перiоду вiдбулося б (шiстъ) засiдань KoMiTeTy, на яких ухвалено
10 (десятъ) рiшень з питань, вiднесених Положенням про KoMiTeT з питанъ аудиту
Наглядовоi ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРШЙНИЙ
БАНК "КОНКОРЛ" до комгIетенцii KoMiTeTy, в тому числi з наступних гIитань:

1. Про затвердження Звiту про виконання Плану аудиторських перевiрок Банку за

II пiврiччя2021 року.
2. Про затвердження Плану роботи Щепартаменту внутрiшнього аудиту АТ' кАКБ

кКОНКОРД) на2022 piK.
3. Про затвердження бюджету Щепартаменту внутрiшнього аудиту на2022 ptK.
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4. Про затвердхtення Звiт1, про результати проведення внутрiшнiм аудитом
перевiрки на тему: кПеревiрка кредитного ризику).

5. Про затвердження Звiту про виконання Плану аудиторських перевiрок Банку за
2021 piK.

6. Про розгляд та пiдтвердження результатiв самооцiнки працiвникiв ,Щепартаменту
внутрiшнъого аудиту за2021 piK.

] . Про попереднiй розгляд та аналiз Звiту про результати пост-аудиту рекомендацiй
внутрiшнъого аудиту за 2 пiврiччя 2021року.

В. Розгляд висновкiв зовнiшнъого аудиту та затвердження заходiв за резулътатами
його розгляду.

9. Про попереднiй розгляд та аналiз Звiту про результати проведення внlrтрiшнiм
аудитом перевiрки на тему <Капiтал)), а також погодження проекту рiшення iз
зzLзначеного гIитання для затвердження Наглядовою радою.

10. Звiту про результати проведення внутрiшнiм аудитом перевiрки на тему
кЕфективнiсть функцiонування системи управлiння оlrерацiйним ризиком).

Рiшення KoMiTeTy були оформленi вiдповiдними tIротоколами засiдання.
Протягом звi,rного перiоду ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIЛАЛЬНIСТЮ (КРЕСТОН УКРАiНА) проведено аудит рiчноi фiнансовоi
звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кАКI_ЩОНЕРНИЙ КомЕрцIЙниЙ БАнк
(КОНКОРД) за piK, що закiнчився 31 грудня 202|. Зауваження щодо незапежностi
проведення зовнiшнього аудиту рiчноi фiнансовоi звiтностi АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА (АКЦIоНЕРНИЙ КоМЕрцIЙниЙ БАнк (конкорд) за piK, rцо

закiнчився З 1 грудня 202Т вiдсутнi.

.Щiяльнiсть KoMiTeTy е достатньою та задовiльною.

Голова KoMiTery з питань аудиту Наглядовоi ради
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА,,АКЦIОНЕРНИЙ
комЕрцIЙниЙ ьднк,,конкорд,,

П.С. Адамський


