Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова правлiння

Мiняйло Валентин Францевич

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

14.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
34514392
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Шевченкiвський (Бабушкiнський), 49000, м. Днiпро, площа Троїцька, буд. 2
5. Міжміський код, телефон та факс
0562-31-04-38 0562-31-04-38
6. Електронна поштова адреса
info@concord.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 81

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

https://concord.ua/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

27.04.2017
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя про дивiденди не наводиться, вiдповiдно до прийнятого рiшення на рiчних
загальних зборах акцiонерiв дивiденди за простими iменними акцiями не виплачувалися.
Емiтент не випускав та не розмiщував облiгацiї.
Емiтент не приймав рiшення про розмiщення iнших емiсiйних цiнних паперiв (окрiм акцiй).
Емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Протягом звiтного року загальними зборами акцiонерiв емiтента не приймалося рiшення про
викуп власних акцiй, про анулювання, консолiдацiю або дроблення акцiй.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї у звiтii не
наводиться, так як не вiдповiдає банкiвським видам дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї у звiтii не наводиться, так як не вiдповiдає
банкiвським видам дiяльностi.
Емiтент не випускав борговi цiннi папери, тому iнформацiя про забеспечення випуску боргових
цiнних паперiв не наводиться.
Емiтент не випускав iпотечних облiгацiй
Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не наводиться, т.к. емiтент не
випускав iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття, не наводиться iз-за вiдсутностi таких договорiв в
банку.
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не наводиться, емiтент не випускав iпотечних
сертифiкатiв
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, не наводиться, емiтент не має iпотечних активiв.
Основнi вiдомостi про ФОН, не наводиться, емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, не наводиться, емiтент не випускав сертифiкатiв
ФОН.
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, не наводиться, емiтент не випускав
сертифiкатiв ФОН.
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, не наводиться, емiтент не випускав сертифiкатiв
ФОН.
Правила ФОН, не наводиться, емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку, не наводиться, фiнансова звiтнiсть складається за мiжнародними стандартами.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва), не наводиться, емiтент не випускав цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №054470
3. Дата проведення державної реєстрації
03.08.2006
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
155000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
218
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
0 д/н
0 д/н
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента акцiонернi товариства не надають.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Операцiйний департамент Нацiонального банку України
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32009116601026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ «УКРЕКСIМБАНК»
5) МФО банку
322313

6) поточний рахунок
16009012193247
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган,
що видав

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвська лiцензiя

230

07.11.2011

Нацiональний банк
України

Необмежена

Опис

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних
операцiй

Банкiвська лiцензiя видана безстроково до моменту
вiдкликання її Нацiональним банком України

230-3

Опис

Опис

Опис

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

18.07.2012

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

Необмежена

18.07.2012

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений, до моменту вiдкликання
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку

1484

Опис

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений, до моменту вiдкликання
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку

АД
№034477

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - дилерська

Нацiональний банк
України

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй видана
безстроково до моменту вiдкликання лiцензiї Нацiональним
банком України

АД
№034476

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - брокерська

26.01.2015

18.09.2015

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений, до моменту вiдкликання
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку

Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення особи
на посаду корпоративного
секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові
особи, призначеної на посаду
корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та
адреса електронної пошти
корпоративного секретаря

1

2

3

4

01.07.2011

05.09.2014

Батюкова Олена Миколаївна

0562-31-13-14, info@concord.ua

Опис

Попереднi посади, що займала:
з 05.09.2014 - по теперiшнiй час корпоративний секретар
з 30.07.2014 по 04.09.2014 - заступник начальника управлiння з питань аналiзу та управлiння
ризиками
з 08.08.2011 по 29.07.2014 начальник управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами
з 04.01.2010 по 15.06.2011 - заступник начальника управлiння по роботi з корпоративними
клiєнтами
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiк народження 1970.
Освiта вища економiчна.
Стаж роботи в банкiвськiй системi 8 рокiв, на керiвних посадах – 7 рокiв
До повноважень корпоративного секретаря вiдноситься:
1) розробка та вдосконалення внутрiшнiх документiв Банку з питань корпоративного
управлiння вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних стандартiв корпоративного
управлiння, практики корпоративного управлiння;
2) пiдготовка за допомогою програмних засобiв квартального та рiчного звiту Банка, як
емiтента цiнних паперiв, його оприлюднення вiдповiдно до законодавства та подання до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на паперовому носiї;
3) пiдготовка та оприлюднення особливої iнформацiї та iнформацiї про проведення загальних
зборiв акцiонерiв вiдповiдно до законодавства у стрiчцi новин на сайтi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку, в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку та на власному веб-сайтi Банку в мережi Iнтернет, подача
оприлюдненої iнформацiї до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на
паперовому носiї у встановленi законодавством строки;
4) контроль за процедурою збiльшення статутного капiталу та випуском акцiй Банку;
5) реєстрацiя змiн до статуту Банку;
6) робота з акцiонерами та потенцiйними iнвесторами по питанням, що стосуються розмiщення
акцiй Банку;
7) недопущення корпоративних конфлiктiв у Банку;
8) розв'язання корпоративних конфлiктiв у Банку, яких не вдалося запобiгти;
9) контроль за дотриманням принципiв корпоративного управлiння;
10) забезпечення iнформування та дотримання посадовими особами Банку порядку укладання
правочинiв, щодо яких у посадових осiб є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
11) розгляд заяв i претензiй акцiонерiв, забезпечення зворотного зв’язку з акцiонерами Банку, у
тому числi роз’яснення акцiонерам їх прав та обов’язкiв;
12) консультацiї з питань корпоративного управлiння;
13) контроль за наданням iнформацiї про дiяльнiсть Банку акцiонерам та заiнтересованим
особам;
14) забезпечення пiдготовки та органiзацiя проведення загальних зборiв.
15) забезпечення своєчасного i точного розкриття iнформацiї про дiяльнiсть Банку вiдповiдно
до "Iнформацiйної полiтики".
2. Корпоративний секретар веде облiк та органiзовує зберiгання оригiналiв наступних
документiв:
1) протоколiв загальних зборiв та всiх iнших документiв, що вiдносяться до загальних зборiв;
2) матерiалiв, з якими акцiонери мали можливiсть ознайомитися пiд час пiдготовки до
загальних зборiв;
3) квартальних та рiчних звiтiв Банку, як емiтента цiнних паперiв;
4) документiв та публiкацiй, що стосуються оприлюднення iнформацiї вiдповiдно до
законодавства.
3. Корпоративний секретар приймає участь в органiзацiї пiдготовки та проведеннi загальних
зборiв у вiдповiдностi до законодавства України, статуту та iнших внутрiшнiх документiв
Банку. Для виконання цiєї функцiї корпоративний секретар:
1) оформлює проект порядку денного загальних зборiв та надає його для затвердження на
засiданнi наглядовiй радi;
2) контролює своєчасне повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв;
3) розробляє та надає на затвердження наглядовiй радi зразки бюлетенiв для голосування,
забезпечує друк та належне їх зберiгання до початку загальних зборiв та пiсля їх проведення;
4) приймає вiд акцiонерiв вимоги про скликання позачергових загальних зборiв, пропозицiй
щодо порядку денного загальних зборiв, змiн до порядку денного, пропозицiй щодо
кандидатур до складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї;
5) з метою своєчасної пiдготовки взаємодiє з правлiнням Банку та керiвниками структурних
пiдроздiлiв, задiяних в пiдготовцi матерiалiв та документiв, що стосуються порядку денного
загальних зборiв, а також з особами, вiдповiдальними за виконання допомiжних та

супроводжуючих заходiв;
6) забезпечує взаємодiю з депозитарiєм та зберiгачем з метою отримання облiкового реєстру
власникiв цiнних паперiв Банку для пiдготовки та проведення загальних зборiв акцiонерiв;
7) забезпечує вчасне оформлення iнших документiв, пов'язаних з проведенням загальних
зборiв, складання протоколiв загальних зборiв;
8) виконує iншi обов'язки, пов'язанi з проведенням загальних зборiв вiдповiдно до "Положення
про загальнi збори акцiонерiв" та рiшення наглядової ради.
4. Корпоративний секретар забезпечує належний зв'язок з акцiонерами та iншими
зацiкавленими особами, а саме:
1) веде облiк скарг та звернень акцiонерiв, передає їх на розгляд наглядовiй радi або правлiння
Банку, а пiсля їх розгляду надсилає або передає вiдповiдi акцiонерам;
2) веде облiк випадкiв порушень прав акцiонерiв;
3) вживає всiх можливих заходiв для попередження порушень та розв'язання конфлiктiв, що
виникають у зв'язку з порушеннями прав акцiонерiв;
4) у разi необхiдностi забезпечує роз'яснення прийнятих органами управлiння рiшень та
консультування з питань корпоративного управлiння;
5) органiзує доступ акцiонерам до матерiалiв, що стосуються порядку денного загальних
зборiв, надає в порядку, визначеному внутрiшнiми документами Банку, копiй вiдповiдних
документiв на вимогу зацiкавлених осiб.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування
рейтингового агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«РЮРIК»

уповноважене рейтингове
агентство

19.02.2016

uaBBB

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«РЮРIК»

уповноважене рейтингове
агентство

30.05.2016

uaBBB

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«РЮРIК»

уповноважене рейтингове
агентство

08.08.2016

uaBBB+

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«РЮРIК»

уповноважене рейтингове
агентство

14.12.2016

uaA-

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АЛЕКСТРЕЙД"

39336129

49051Україна м. Днiпро
пр-т Газети "Правда",
буд.40А

0.007741

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIРМА
"СТАНДАРТ-ДНIПРО"

37988473

49027Україна м. Днiпро
вул. Дзержинського,
буд.33-В

0.003225

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХК
"ЕНЕРГОТРЕЙД"

34586027

49051Україна м. Днiпро
вул. Винокурова, буд. 5

0.006451

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

38216987

49051Україна м. Днiпро

0.005161

ТОВАРИСТВО "АВК-ФIНАНС"
Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

вул. Винокурова, буд. 5
Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

Сосєдка Олена Вiлiївна

58.0381

Сосєдка Юлiя Вiлiївна

41.9355

Маломуж Тетяна Миколаївна

0.003870

Усього

100.00

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сосєдка Олена Вiлiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 01.09.2008 Голова Спостережної ради ЗАТ «АКБ «КОНКОРД» (з 24.06.2009 ЗАТ "АКБ
"КОНКОРД" перейменовано на ПАТ «АКБ «КОНКОРД»). з 01.03.2012 назву посади змiнено на
голова наглядової ради, з 06.11.2015 переобрано на новий новий срок.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.11.2015 3 роки
9) Опис
Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 06.11.2015 №28
Наглядова рада Банку є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку i в межах компетенцiї,
визначеної законодавством, статутом Банку та "Положенням про наглядову раду", контролює та
регулює дiяльнiсть правлiння.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) призначення i звiльнення голови та членiв правлiння, керiвника служби внутрiшнього аудиту
Банку;
2) затвердження умов оплати працi та матерiального стимулювання членiв правлiння Банку;
3) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена правлiння Банку вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння
Банку;

4) контроль за дiяльнiстю правлiння Банку;
5) керування службою внутрiшнього аудиту;
6) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй загальним
зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього;
7) визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фiрмою, встановлення розмiру
оплати її послуг;
8) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
9) внесення пропозицiй щодо розподiлу прибутку для їх затвердження загальними зборами;
10) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
11) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв,
затвердження їх положень;
12) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв;
13) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на загальнi збори;
14) затвердження порядку денного загальних зборiв та про включення додаткових пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
15) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
16) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
17) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
18) затвердження ринкової вартостi акцiй у випадках, передбачених законодавством;
19) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
20) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
21) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства;
22) прийняття рiшення про участь Банку в неприбуткових асоцiацiях (спiлках) банкiв;
23) здiйснення функцiй по господарському управлiнню майном Банку, в тому числi прийняття
рiшення про його вiдчуження, надання в заставу;
24) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
25) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
26) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
27) призначення та припинення повноважень корпоративного секретаря;
28) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог
законодавства;
29) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi;
30) здiйснення попереднього погодження, за поданням правлiння, правочинiв, розмiр яких
становить 10 мiльйонiв гривень i вище (в тому числi правочинiв щодо надання та отримання
кредитiв, гарантiй, поруки тощо);
31) прийняття рiшення про реорганiзацiю Банку вiдповiдно до вимог законодавства;
32) затвердження межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю Банку: положення про правлiння, положення вiдокремленнi пiдроздiли,
положення про службу внутрiшнього аудиту, положення з усiх iнших питань, пов’язаних з
дiяльнiстю Банку i здiйсненню своїх функцiй наглядовою радою, окрiм тих питань, прийняття
рiшень з яких цим статутом чи рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв Банку вiднесено до
компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Банку або правлiння Банку;
33) здiйснення iнших повноважень, делегованих загальними зборами акцiонерiв Банку.
Працiє за сумiсництвом в ТОВ "СИНКОМ" (код 25019839), адреса: м. Днiпропетровськ, вул.

Серова, будинок 4
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi не має.
Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Маломуж Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 09.04.2009 по 01.02.2011 начальник валютного управлiння ЗАТ «ФСБанк» (з 10.12.2009 ЗАТ
"ФСБанк" перейменовано на ПАТ «ЄКБ»). з 02.02.2011 по 05.09.2011 заступник голови правлiння
ПАТ "СИГМАБАНК" ( з 15.08.2011 ПАТ "СИГМАБАНК" перейменовано на ПАТ «КБ
«АКСIОМА»). з 06.09.2011 радник Голови Правлiння ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (з 24.06.2009 ЗАТ
"АКБ "КОНКОРД" перейменовано на ПАТ «АКБ «КОНКОРД»), з 27.04.2011 обрано членом
наглядової ради, з 06.11.2015 переобрано на новий новий срок.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.11.2015 3 роки
9) Опис
Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 06.11.2015 №28
Наглядова рада Банку є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку i в межах компетенцiї,
визначеної законодавством, статутом Банку та "Положенням про наглядову раду", контролює та
регулює дiяльнiсть правлiння.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) призначення i звiльнення голови та членiв правлiння, керiвника служби внутрiшнього аудиту
Банку;
2) затвердження умов оплати працi та матерiального стимулювання членiв правлiння Банку;
3) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена правлiння Банку вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння
Банку;
4) контроль за дiяльнiстю правлiння Банку;
5) керування службою внутрiшнього аудиту;
6) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй загальним

зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього;
7) визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фiрмою, встановлення розмiру
оплати її послуг;
8) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
9) внесення пропозицiй щодо розподiлу прибутку для їх затвердження загальними зборами;
10) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
11) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв,
затвердження їх положень;
12) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв;
13) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на загальнi збори;
14) затвердження порядку денного загальних зборiв та про включення додаткових пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
15) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
16) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
17) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
18) затвердження ринкової вартостi акцiй у випадках, передбачених законодавством;
19) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
20) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
21) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства;
22) прийняття рiшення про участь Банку в неприбуткових асоцiацiях (спiлках) банкiв;
23) здiйснення функцiй по господарському управлiнню майном Банку, в тому числi прийняття
рiшення про його вiдчуження, надання в заставу;
24) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
25) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
26) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
27) призначення та припинення повноважень корпоративного секретаря;
28) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог
законодавства;
29) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi;
30) здiйснення попереднього погодження, за поданням правлiння, правочинiв, розмiр яких
становить 10 мiльйонiв гривень i вище (в тому числi правочинiв щодо надання та отримання
кредитiв, гарантiй, поруки тощо);
31) прийняття рiшення про реорганiзацiю Банку вiдповiдно до вимог законодавства;
32) затвердження межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю Банку: положення про правлiння, положення вiдокремленнi пiдроздiли,
положення про службу внутрiшнього аудиту, положення з усiх iнших питань, пов’язаних з
дiяльнiстю Банку i здiйсненню своїх функцiй наглядовою радою, окрiм тих питань, прийняття
рiшень з яких цим статутом чи рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв Банку вiднесено до
компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Банку або правлiння Банку;
33) здiйснення iнших повноважень, делегованих загальними зборами акцiонерiв Банку.
В iнших юридичних особах не працює.
Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi не має.

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сосєдка Юлiя Вiлiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 01.09.2009 по 09.09.2011 - радник з корпоративних питань ВАТ "АКБ "СИГМАБАНК"; з
12.09.2011 по теперiшнiй час радник голови наглядової ради ПАТ "АКБ "КОНКОРД", з 22.04.2014
обрано членом наглядової ради, з 06.11.2015 переобрано на новий новий срок.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.11.2015 3 роки
9) Опис
Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 06.11.2015 №28
Наглядова рада Банку є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку i в межах компетенцiї,
визначеної законодавством, статутом Банку та "Положенням про наглядову раду", контролює та
регулює дiяльнiсть правлiння.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) призначення i звiльнення голови та членiв правлiння, керiвника служби внутрiшнього аудиту
Банку;
2) затвердження умов оплати працi та матерiального стимулювання членiв правлiння Банку;
3) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена правлiння Банку вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння
Банку;
4) контроль за дiяльнiстю правлiння Банку;
5) керування службою внутрiшнього аудиту;
6) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй загальним
зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього;
7) визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фiрмою, встановлення розмiру
оплати її послуг;
8) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
9) внесення пропозицiй щодо розподiлу прибутку для їх затвердження загальними зборами;
10) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;

11) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв,
затвердження їх положень;
12) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв;
13) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на загальнi збори;
14) затвердження порядку денного загальних зборiв та про включення додаткових пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
15) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
16) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
17) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
18) затвердження ринкової вартостi акцiй у випадках, передбачених законодавством;
19) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
20) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
21) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства;
22) прийняття рiшення про участь Банку в неприбуткових асоцiацiях (спiлках) банкiв;
23) здiйснення функцiй по господарському управлiнню майном Банку, в тому числi прийняття
рiшення про його вiдчуження, надання в заставу;
24) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
25) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
26) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
27) призначення та припинення повноважень корпоративного секретаря;
28) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог
законодавства;
29) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi;
30) здiйснення попереднього погодження, за поданням правлiння, правочинiв, розмiр яких
становить 10 мiльйонiв гривень i вище (в тому числi правочинiв щодо надання та отримання
кредитiв, гарантiй, поруки тощо);
31) прийняття рiшення про реорганiзацiю Банку вiдповiдно до вимог законодавства;
32) затвердження межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю Банку: положення про правлiння, положення вiдокремленнi пiдроздiли,
положення про службу внутрiшнього аудиту, положення з усiх iнших питань, пов’язаних з
дiяльнiстю Банку i здiйсненню своїх функцiй наглядовою радою, окрiм тих питань, прийняття
рiшень з яких цим статутом чи рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв Банку вiднесено до
компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Банку або правлiння Банку;
33) здiйснення iнших повноважень, делегованих загальними зборами акцiонерiв Банку.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi не має.
Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савченко Михайло Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 01.08.2005 по 31.08.2014 - начальник кредитно-фiнансового управлiння ПАТ "Банк Кредит
Днiпро"; з 01.09.2014 по 08.01.2015 - заступник начальника управлiння по роботi з проблемними
активами ПАТ "Банк Кредит Днiпро";з 21.01.2015 по 08.09.2015 - член правлiння – начальник
департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ "АКБ "КОНКОРД" з 09.09.2015 по теперiшнiй час заступник голови правлiння ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.09.2015 до припинення повноважень
9) Опис
Призначено на посаду рiшенням наглядової ради протокол вiд 09.09.2015 , наказ № 160/к вiд
09.09.2015 .
В iнших юридичних особах не працює.
До компетенцiї правлiння належить:
1) затвердження поточних планiв i програм дiяльностi та забезпечення їх реалiзацiї;
2) органiзацiя поточної дiяльностi Банку, облiку та звiтностi, внутрiшньобанкiвського контролю,
автоматизацiї банкiвських операцiй;
3) затвердження, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх документiв з усiх питань,
пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх
документiв, прийняття рiшень по яким цим статутом чи рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв
вiднесено до компетенцiї загальних зборiв чи наглядової ради Банку;
4) встановлення розмiрiв процентних ставок, комiсiйної винагороди за операцiями, а також
розмiрiв плати за послуги, якi надаються Банком;
5) складання звiтностi (статистичної звiтностi) за пiдсумками роботи Банку;
6) формування у встановленому законодавством порядку резервiв при здiйсненнi банкiвської
дiяльностi;
7) затвердження типових договорiв, якi використовуються в поточнiй дiяльностi Банку;
8) визначення системи дiловодства, в тому числi загальнi умови й порядок пiдписання договорiв,
якi укладаються Банком, грошово-розрахункових документiв та кореспонденцiї;
9) створення постiйно дiючих робочих органiв (комiтетiв, комiсiй, тощо), крiм тих робочих
органiв, якi створюються iншими органами управлiння Банку та призначення їх складу, яким, у
разi потреби, можуть бути делегованi окремi повноваження правлiння Банку, в тому числi
прийняття рiшень про проведення банкiвських операцiй;
10) подання на затвердження загальними зборами рiчного звiту та балансу;
11) на пiдставi рiшення, прийнятого наглядовою радою, органiзацiя пiдготовчої роботи по
скликанню загальних зборiв акцiонерiв;
12) призначення на посаду та звiльнення керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв;
13) здiйснення пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв;

14) керiвництво роботою структурних та вiдокремлених пiдроздiлiв;
15) затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу;
16) затвердження перелiку вiдомостей, якi складають комерцiйну таємницю Банку;
17) вирiшення усiх iнших питань дiяльностi Банку, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї
загальних зборiв акцiонерiв i наглядової ради.
Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi не має.
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння, вiдповiдального працiвника банку з питань запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондарчук Iрина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 12.11.2007 по 02.04.2015 - провiдний економiст з фiнансовго монiторингу ПАТ "Акцент-Банк"; з
03.04.2015 по 30.12.2015 - головний спецiалiст з фiнансовго монiторингу ПАТ "Акцент-Банк";з
31.12.2015 по теперiшнiй час - член правлiння, т.в.о. вiдповiдального працiвника банку з питань
запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом ПАТ «АКБ
«КОНКОРД»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.12.2015 до припинення повноважень
9) Опис
Призначена на посаду рiшенням наглядової ради протокол вiд 30.12.2015; наказ № 226/к вiд
30.12.2015.
В iнших юридичних особах не працює.
Посадовi обов'язки:
1. Формує банкiвську полiтику з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом.
2. Забезпечує функцiонування внутрiшньобанкiвської системи з питань запобiгання та протидiї
легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, формує вiдповiдну банкiвську
полiтику з питань фiнансового монiторингу.
3. Органiзує розроблення та подання на затвердження Правил внутрiшнього фiнансового
монiторингу, Програми iдентифiкацiї та вивчення клiєнтiв, Програм здiйснення фiнансового

монiторингу за напрямами дiяльностi, Програми навчання та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв
з урахуванням вимог чинного законодавства у сферi запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом.
4. Контролює дотримання працiвниками Банку в межах компетенцiї кожного вимог законодавства
та внутрiшньобанкiвських документiв з питань фiнансового монiторингу, у разi потреби отримує
пояснення вiд працiвникiв Банку щодо зазначених питань.
5. Забезпечує функцiонування системи контролю щодо виявлення фiнансових операцiй, якi
можуть пiдлягати фiнансовому монiторингу
6. Перевiряє iнформацiю, яка вiдповiдно до внутрiшнiх процедур Банку надходить вiд структурних
пiдроздiлiв Банку, на наявнiсть ознак фiнансового монiторингу у здiйснюваних фiнансових
операцiях клiєнтiв.
7. Приймає рiшення про:
- необхiднiсть реєстрацiї фiнансової операцiї, що пiдлягає фiнансовому монiторингу;
- повiдомлення Уповноваженому органу iнформацiї про фiнансову операцiю, яка пiдлягає
внутрiшньому фiнансовому монiторингу;
- повiдомлення Уповноваженого органу про фiнансовi операцiї, якi пiдлягають обов’язковому
фiнансовому монiторингу, або щодо яких є мотивованi пiдозри, що вони можуть здiйснюватися з
метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або що вони пов'язанi,
мають вiдношення або призначенi для фiнансування тероризму;
- iнформування правоохоронних органiв, визначених законодавством, про фiнансовi операцiї,
щодо яких є пiдозри, що вони пов'язанi, мають вiдношення або призначенi для фiнансування
тероризму;
-щодо зупинення операцiї, яка здiйснюється на користь або за дорученням клiєнта Банку, якщо її
учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до перелiку осiб, пов'язаних iз
здiйсненням терористичної дiяльностi.
8. Формує файли-повiдомлення для передавання Уповноваженому органу iнформацiї про
фiнансовi операцiї, якi пiдлягають обов’язковому фiнансовому монiторингу.
9. Приймає рiшення про надання додаткової iнформацiї на запити Уповноваженого органу щодо
операцiй, якi стали об’єктом фiнансового монiторингу. Органiзує пiдготовку вiдповiдної
iнформацiї на запит, формує файли-вiдповiдi та передає зазначену iнформацiю у строки вiдповiдно
до вимог чинного законодавства.
10. Контролює виконання вимог чинного законодавства та внутрiшньої Програми iдентифiкацiї та
вивчення клiєнтiв працiвниками Банку в частинi здiйснення належної iдентифiкацiї клiєнтiв,
включаючи виконання вимог щодо формування та ведення вiдповiдних анкет. Контролює порядок
iдентифiкацiї клiєнтiв та зберiгання документiв, що стосуються iдентифiкацiї осiб. Працiвники, що
мають бути вiдповiдальними за проведення iдентифiкацiї клiєнтiв Банку та ведення анкет,
призначаються наказом по Банку.
11. Здiйснює перевiрки дiяльностi будь-якого пiдроздiлу та їх працiвникiв на предмет дотримання
ними Правил внутрiшнього фiнансового монiторингу Банку, виконання Програми iдентифiкацiї та
вивчення клiєнтiв, Програм здiйснення фiнансового монiторингу за напрямами дiяльностi,
Програми оцiнки та управлiння ризиками легалiзацiї кримiнальних доходiв/фiнансування
тероризму .
Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi не має.
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Семенова Олена Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 01.12.2010 по 31.10.2011 - ТОВ "Рiелтi-Груп", фiнансовий директор; з 01.11.2011 по 30.08.2013 –
ПрАТ "Турбо Iнвестментс", заступник директора; з 02.09.2013 по теперiшнiй час – ТОВ
"Днiпровський Аудиторський Союз", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.11.2015 3 роки
9) Опис
Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 06.11.2015 №28.
Основне мiсце роботи ТОВ "Днiпровський Аудиторський Союз", код 36053413
Наглядова рада Банку є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку i в межах компетенцiї,
визначеної законодавством, статутом Банку та "Положенням про наглядову раду", контролює та
регулює дiяльнiсть правлiння.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) призначення i звiльнення голови та членiв правлiння, керiвника служби внутрiшнього аудиту
Банку;
2) затвердження умов оплати працi та матерiального стимулювання членiв правлiння Банку;
3) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена правлiння Банку вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння
Банку;
4) контроль за дiяльнiстю правлiння Банку;
5) керування службою внутрiшнього аудиту;
6) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй загальним
зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього;
7) визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фiрмою, встановлення розмiру
оплати її послуг;
8) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
9) внесення пропозицiй щодо розподiлу прибутку для їх затвердження загальними зборами;
10) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
11) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв,
затвердження їх положень;
12) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв;
13) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на загальнi збори;
14) затвердження порядку денного загальних зборiв та про включення додаткових пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
15) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
16) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

17) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
18) затвердження ринкової вартостi акцiй у випадках, передбачених законодавством;
19) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
20) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
21) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства;
22) прийняття рiшення про участь Банку в неприбуткових асоцiацiях (спiлках) банкiв;
23) здiйснення функцiй по господарському управлiнню майном Банку, в тому числi прийняття
рiшення про його вiдчуження, надання в заставу;
24) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
25) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
26) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
27) призначення та припинення повноважень корпоративного секретаря;
28) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог
законодавства;
29) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi;
30) здiйснення попереднього погодження, за поданням правлiння, правочинiв, розмiр яких
становить 10 мiльйонiв гривень i вище (в тому числi правочинiв щодо надання та отримання
кредитiв, гарантiй, поруки тощо);
31) прийняття рiшення про реорганiзацiю Банку вiдповiдно до вимог законодавства;
32) затвердження межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю Банку: положення про правлiння, положення вiдокремленнi пiдроздiли,
положення про службу внутрiшнього аудиту, положення з усiх iнших питань, пов’язаних з
дiяльнiстю Банку i здiйсненню своїх функцiй наглядовою радою, окрiм тих питань, прийняття
рiшень з яких цим статутом чи рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв Банку вiднесено до
компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Банку або правлiння Банку;
33) здiйснення iнших повноважень, делегованих загальними зборами акцiонерiв Банку.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi не має.
Винагороду в банку не отримує.
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
В.о. голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Острiнiна Олена Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**

1977
5) освіта**
вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 12.01.2010 по 31.03.2013 - начальник управлiння приватного бiзнесу ПАТ "АктаБанк"; з
01.04.2013 по 21.10.2014 - начальник департаменту приватного бiзнесу ПАТ "АктаБанк"; з
22.10.2014 по 19.01.2015 - начальник департаменту приватного бiзнесу ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; з
20.01.2015 по 09.02.2015 - начальник департаменту роздрiбного та приватного бiзнесiв ПАТ "АКБ
"КОНКОРД"; з 10.02.2015 по 08.09.2015 - член правлiння - начальник департаменту роздрiбного та
приватного бiзнесiв ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; з 09.09.2015 по теперiшнiй час - перший заступник
голови правлiння ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.09.2015 до припинення повноважень
9) Опис
Призначено на посаду рiшенням наглядової ради протокол вiд 09.09.2015, наказ № 159/к вiд
09.09.2015.
В iнших юридичних особах не працює.
До компетенцiї правлiння належить:
1) затвердження поточних планiв i програм дiяльностi та забезпечення їх реалiзацiї;
2) органiзацiя поточної дiяльностi Банку, облiку та звiтностi, внутрiшньобанкiвського контролю,
автоматизацiї банкiвських операцiй;
3) затвердження, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх документiв з усiх питань,
пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх
документiв, прийняття рiшень по яким цим статутом чи рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв
вiднесено до компетенцiї загальних зборiв чи наглядової ради Банку;
4) встановлення розмiрiв процентних ставок, комiсiйної винагороди за операцiями, а також
розмiрiв плати за послуги, якi надаються Банком;
5) складання звiтностi (статистичної звiтностi) за пiдсумками роботи Банку;
6) формування у встановленому законодавством порядку резервiв при здiйсненнi банкiвської
дiяльностi;
7) затвердження типових договорiв, якi використовуються в поточнiй дiяльностi Банку;
8) визначення системи дiловодства, в тому числi загальнi умови й порядок пiдписання договорiв,
якi укладаються Банком, грошово-розрахункових документiв та кореспонденцiї;
9) створення постiйно дiючих робочих органiв (комiтетiв, комiсiй, тощо), крiм тих робочих
органiв, якi створюються iншими органами управлiння Банку та призначення їх складу, яким, у
разi потреби, можуть бути делегованi окремi повноваження правлiння Банку, в тому числi
прийняття рiшень про проведення банкiвських операцiй;
10) подання на затвердження загальними зборами рiчного звiту та балансу;
11) на пiдставi рiшення, прийнятого наглядовою радою, органiзацiя пiдготовчої роботи по
скликанню загальних зборiв акцiонерiв;
12) призначення на посаду та звiльнення керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв;
13) здiйснення пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв;
14) керiвництво роботою структурних та вiдокремлених пiдроздiлiв;
15) затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу;
16) затвердження перелiку вiдомостей, якi складають комерцiйну таємницю Банку;
17) вирiшення усiх iнших питань дiяльностi Банку, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї
загальних зборiв акцiонерiв i наглядової ради.

Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi не має.
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хоторнiчан Людмила Якiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 17.05.2004 по 07.06.2011 - заступник головного бухгалтера ПАТ "Банк Кредит Днiпро"; з
05.08.2011 по 08.05.2014 - заступник головного бухгалтера ПАТ "Мiсто Банк"; з 26.09.2014 по
04.01.2015 - начальник вiддiлу грошового обiгу ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; з 05.01.2015 по
теперiшнiй час - головний бухгалтер ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.01.2015 до припинення повноважень
9) Опис
Призначена головним бухгалтера банку рiшенням наглядової ради протокол вiд 26.09.2014, наказ
№ 1/к вiд 05.01.2015;
В iнших юридичних особах не працює.
Посадовi обов’язки
1. Встановлення та пiдтримки єдиних методологiчних правил бухгалтерського облiку для
банкiвських операцiй i розроблення правил для нових операцiй, що плануються на пiдставi
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
2. Ведення регiстрiв бухгалтерського облiку вiдповiдно до основних вимог Нацiонального банку
України та облiкової полiтики банку.
3. Ведення та пiдтримки внутрiшнього плану рахункiв, який складається на пiдставi Плану
рахункiв бухгалтерського облiку встановленого Нацiональним банком України.
4. Своєчасної пiдготовки, перевiрки i надання фiнансової, податкової та статистичної звiтностi.
5. Контроль за застосуванням правил облiкової полiтики в рiзних пiдроздiлах банку та
достовiрностi фiнансової звiтностi.
6. Контроль за процесом проведення iнвентаризацiї з метою надання достовiрних даних для
правильностi ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.
7. Контроль за своєчасним вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку банкiвських

операцiй, та правильнiстю i своєчаснiстю оформлення первинних документiв.
8. Контроль за формуванням та використанням резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд
дебiторської заборгованостi.
Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi не має.
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне
найменування юридичної
особи

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
наглядової
ради

Сосєдка Олена Вiлiївна

89959

58.0381

89959

0

0

0

Член
наглядової
ради

Маломуж Тетяна
Миколаївна

6

0.003870

6

0

0

0

Член
наглядової
ради

Сосєдка Юлiя Вiлiївна

65000

41.9355

65000

0

0

0

154965

99.977419

154965

0

0

0

Усього

Кількість за видами акцій

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Сосєдка Олена
Вiлiївна

89959

Сосєдка Юлiя
Вiлiївна

Найменування
юридичної особи

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

58.0381

89959

0

0

0

65000

41.9355

65000

0

0

0

154959

99.9735

154959

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

чергові

позачергові

X
15.04.2016
99.9761
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв - наглядова рада;
Питання порядку денного зборiв:

Опис

1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть банку, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт правлiння про результати дiяльностi банку, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Визначення основних напрямiв дiяльностi банку на 2016 рiк.
5. Затвердження висновку аудиторської фiрми.
6. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi банку за 2015 рiк та заходiв за результатами розгляду
ви-сновкiв аудиторської фiрми.
7. Розподiл прибутку банку отриманого у 2015 роцi.
8. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
9. Про змiну мiсцезнаходження банку.
10. Внесення змiн до статуту банку та затвердження його в новiй редакцiї.
Результати розгляду кожного питання порядку денного iз зазначенням кiлькостi голосiв «за»,
«проти» i «утримались».
1. Обрання лiчильної комiсiї.
Проект рiшення
Призначити лiчильну комiсiю у складi:
голова лiчильної комiсiї Кандрiна Л.В.
член лiчильної комiсiї Яковлева I.В.
"за" –154 963 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
"проти" – немає
"утримались" – немає.
Рiшення прийнято.
2. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть банку, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Проект рiшення
Затвердити звiт наглядової ради про дiяльнiсть банку у 2015 роцi.
"за" – 154 963 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
"проти" – немає
"утримались" – немає.
Рiшення прийнято.
3. Звiт правлiння про результати дiяльностi банку, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Проект рiшення:
Затвердити звiт правлiння та признати роботу правлiння у 2015 роцi задовiльною.
"за" – 154 963 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
"проти" – немає
"утримались" – немає.
Рiшення прийнято.
4. Визначення основних напрямiв дiяльностi банку на 2016 рiк.
Проект рiшення:
Затвердити основнi напрямки дiяльностi банку на 2016 рiк.
"за" – 154 963 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
"проти" – немає
"утримались" – немає.
Рiшення прийнято.
5. Затвердження висновку аудиторської фiрми.
Проект рiшення
Затвердити Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» щодо
рiчної фiнансової звiтностi банку за перiод з 01.01.2015 по 31.12.2015 станом на кiнець дня 31 грудня
2015 року
"за" – 154 963 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.

"проти" – немає
"утримались" – немає.
Рiшення прийнято.
6. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi банку за 2015 рiк та заходiв за результатами розгляду
висновкiв аудиторської фiрми.
Проект рiшення
Затвердити рiчнi результати дiяльностi банку у складi:
Звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2015 року;
Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) за
2015 рiк;
Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 2015 рiк;
Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за 2015 рiк та заходiв за результатами розгляду
висновкiв аудиторської фiрми.
"за" – 154 963 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
"проти" – немає
"утримались" – немає.
Рiшення прийнято.
7. Розподiл прибутку банку отриманого у 2015 роцi.
Проект рiшення
Розподiлити отриманий прибуток за 2015 рiк у сумi 1 355 681,63 гривень наступним чином:
- 5% нарахованого прибутку, що складає 67 784,08 гривень вiдраховується до резервного фонду
банку;
- прибуток в сумi 1 287 897,55 гривень, що залишився вiд обов'язкових вiдрахувань в резервний фонд
пропонується направити з метою пiдвищення капiталiзацiї банку до резервного фонду вi-дповiдно до
статтi 36 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
"за" – 154 963 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
"проти" – немає
"утримались" – немає.
Рiшення прийнято.
8. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв
Проект рiшення
У зв'язку з направленням прибутку за 2015 рiк до резервного фонду банку, дивiденди по простим
iменним акцiям не виплачувати.
"за" – 154 963 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
"проти" – немає
"утримались" – немає.
Рiшення прийнято.
9. Про змiну мiсцезнаходження банку.
Проект рiшення:
Змiнити мiсцезнаходження банку з 49069, Україна, мiсто Днiпропетровськ, вулиця Сiчо-вих
Стрiльцiв (Артема), будинок 94 на 49000, Україна, мiсто Днiпропетровськ, площа Троїцька
(Червона), будинок 2.
"за" – 154 963 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
"проти" – немає
"утримались" – немає.
Рiшення прийнято.
10. Внесення змiн до статуту банку та затвердження його в новiй редакцiї.
Проект рiшення :
1. Внести змiни до статуту банку, шляхом затвердження його в новiй редакцiї (додається).
2. Уповноважити голову правлiння банку пiдписати нову редакцiю статуту банку.
3. Доручити правлiнню банку зареєструвати нову редакцiю статуту банку у встановленому
законодавством порядку.
"за" –154 963 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
"проти" – немає
"утримались" – немає.
Рiшення прийнято.

Вид загальних
зборів*
Дата

чергові

позачергові
X
18.11.2016

проведення
Кворум
зборів**

99.9774
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв - наглядова рада;
Питання порядку денного зборiв:

Опис

1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу банку шляхом збiльшення
кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
3. Затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй.
4. Затвердження перелiку iнших iнвесторiв, якi мають намiр прийняти участь у приватному розмiщеннi акцiй банку.
5. Призначення уповноваженого органу та осiб банку iз наданням їм повноважень щодо забез-печення
приватного розмiщення акцiй, проведення дiй щодо реалiзацiї акцiонерами свого переважного права
на придбання акцiй.
Результати розгляду кожного питання порядку денного iз зазначенням кiлькостi голосiв «за», «проти»
i «утримались».
1. Обрання лiчильної комiсiї.
Проект рiшення :
Призначити лiчильну комiсiю у складi:
голова лiчильної комiсiї Кандрiна Л.В.
член лiчильної комiсiї Яковлева I.В.
"за" – 154965 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
"проти" – немає
"утримались" – немає.
Рiшення прийнято.
2. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу банку шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
Проект рiшення
Збiльшити розмiр статутного капiталу банку за рахунок додаткових внескiв на 45 000 000,00 (сорок
п’ять мiльйонiв) гривень шляхом приватного розмiщення 45 000 (сорок п’ять тисяч) штук простих
iменних акцiй в бездокументарнiй формi iснування номiнальною вартiстю 1 000,00 (одна тисяча)
гривень.
"за" – 154965 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
"проти" – немає
"утримались" – немає.
Рiшення прийнято.
3. Затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй.
Проект рiшення :
Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (згiдно Додатку 1 до Протоколу загальних зборiв) та здiйснити приватне розмiщення акцiй банку згiдно затвердженого рiшення.
Рiшення зборiв з цього питання приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у зборах.
Усього приймають участь у голосуваннi: 3 учасникiв зборiв, що володiють простими iменними
акцiями у кiлькостi 154 965 штук.
"за" – 154965 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
"проти" – немає
"утримались" – немає.
Рiшення прийнято.
4. Затвердження перелiку iнших iнвесторiв, якi мають намiр прийняти участь у приватному розмiщеннi акцiй банку.
Проект рiшення :
Не затверджувати iнших iнвесторiв для участi у приватному розмiщеннi акцiй додаткового ви-пуску.
"за" – 154965 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
"проти" – немає
"утримались" – немає.
Рiшення прийнято.
5. Призначення уповноваженого органу та осiб банку iз наданням їм повноважень щодо забез-печення
приватного розмiщення акцiй, проведення дiй щодо реалiзацiї акцiонерами свого пере-важного права
на придбання акцiй.
Проект рiшення :

1. Призначити наглядову раду банку уповноваженим органом з наданням їй повноважень щодо:
- змiни дати початку та закiнчення укладання договорiв з першими власниками;
- унесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власника-ми (у разi,
якщо на запланований обсяг акцiй достроково будуть укладенi договори з пе-ршими власниками та за
умови повної оплати зазначених акцiй);
- затвердження результатiв укладання договорiв з першими власниками, затвердження ре-зультатiв
приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, унесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв приватного розмiщення акцiй або у разi невнесення (незатвердження) у встановленi законодавством строки змiн до статуту, пов'язаних iз збiль-шенням
статутного капiталу банку з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення
про вiдмову вiд розмiщення акцiй.
2. Призначити голову правлiння уповноваженою особою банку з наданням йому повноважень щодо:
- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання
розмiщуваних банком акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування по-вiдомлення
про це в офiцiйному друкованому органi;
- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання
акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
- проводити дiї щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй;
- проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право
вимагати здiйснення викупу банком належних їм акцiй згiдно законодавства та статуту банку.
"за" – 154965 голосiв, що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв присутнiх на зборах.
"проти" – немає
"утримались" – немає.
Рiшення прийнято.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй цiнних
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи паперiв"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АБ 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.01.2011

Міжміський код та телефон

044-377-70-16

Факс

044-377-70-16

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Здiйснює облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у
депозитарнiй системi України.
Договiр на обслуговування емiсiї цiнних паперiв №Е- 5787/д вiд 23
квiтня 2013.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЮРIК"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

16480462

Місцезнаходження

04053 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Артема, буд. 3741

Номер ліцензії або іншого документа на цей 4
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.04.2010

Міжміський код та телефон

044-383-04-76

Факс

044-489-87-33

Вид діяльності

рейтингування (визначення кредитних рейтингiв)

Опис

Рейтингове агентство, яке визначає кредитний рейтингiв емiтента.
Договiр про визначення рейтингової оцiнки № 14/12/29-КРП-01 вiд
29.12.2014 року.

Повне найменування юридичної особи або ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30373906

Місцезнаходження

04112 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Грекова, буд. 3,
кв. 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2091
вид діяльності

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0442841865

Факс

0442841866

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

Аудиторська фiрма, що надає аудиторськi послуги банку.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "УНIВЕРСАЛЬНА"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

25535920

Місцезнаходження

49027 Україна Дніпропетровська Шевченкiвський м. Днiпро вул.
Дзержинського, 33в

Номер ліцензії або іншого документа на цей № 1185
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.10.2009

Міжміський код та телефон

0562-36-13-51

Факс

0562-36-13-60

Вид діяльності

дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Простi iменнi акцiї банку 05.03.2010 пройшли процедуру допуску до
торгiвлi на фондовiй бiржi

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

06/1/2015

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000082127

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000

155000

155000000.00

100.00

27.01.2015

Опис

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення акцiй використанi для пiдвищення поточної платоспроможностi i лiквiдностi банку, для ведення
банкiвської дiяльностi та подальшого змiцнення фiнансового стану банку. Залученi вiд розмiщення акцiй грошовi кошти не використовувалися
для покриття збиткiв банку.
Акцiї простi iменнi ПАТ "АКБ "КОНКОРД" знаходяться у бiржовому списку фондової бiржi "УНIВЕРСАЛЬНА" за категорiєю
позалiстингових цiнних паперiв. Вид, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу - немає.
Спiввiдношення кiлькостi акцiй, включених в бiржовий список до загальної кiлькостi акцiй випуску 100 вiдсоткiв.
Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснюється.
Цiннi папери емiтента не перебувають в обiгу за межами України

XI. Опис бізнесу
Строк iснування емiтента з дати його державної реєстрацiї: 9 рокiв 4 мiсяць, емiтента створено на
невизначений строк.
Головною стратегiчною метою Банку є пiдвищення його конкурентоспроможностi шляхом
збереження його унiверсальностi, розвитку традицiйних та iнновацiйних послуг та оптимiзацiї
каналiв їх доставки клiєнтам, присутностi на основних сегментах фiнансового ринку,
впровадження нових банкiвських технологiй.
В основу стратегiї розвитку Банку покладено такi принципи, як конкурентоспроможнiсть,
унiверсальнiсть, надiйнiсть, професiоналiзм, оперативнiсть у прийняттi рiшень.
Банк продовжує емiсiю i обслуговування банкiвських платiжних карток мiжнародних платiжних
систем Visa International та MasterCard International. У вереснi 2016 року ПАТ «АКБ «КОНКОРД»
отримав статус принципового члена мiжнародної платiжної системи MasterCard International та
перейшов на новий процесинг вiд ТОВ «Прокард» по мiжнароднiй платiжнiй системi MasterCard
International. Прокард – це новий процесинговий центр, який є третiм процесором в Українi i надає
бездоганний сервiс, новiтнi технологiї та безпеку фiнансових операцiй. Банк є постiйним
партнером ТОВ «Прокард» та планує впроваджувати сучаснi процесинговi технологiї для
максимальної швидкостi розрахункiв i надання послуг клiєнтам найвищої якостi.
Банк спiвпрацює з наступними контрагентами: банками (резидентами та нерезидентами) на
мiжбанкiвському ринку; юридичними та фiзичними особами (резидентами й нерезидентами).
Основна дiяльнiсть емiтента включає надання банкiвських послуг юридичним та фiзичним особам,
проведення операцiй з валютними цiнностями, здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних
паперiв.
Iстотних фактiв та важливих подiй, такi як злиття, приєднання, подiл, видiл протягом строку
iснування банку не було.
Протягом звiтного перiоду купiвлi чи продажу понад 10 вiдсоткiв вартостi активiв (у тому числi
акцiй (частки, паю) у статутному капiталi iншої юридичної особи), не пов'язаних з основною
дiяльнiстю не було.
Банком не планується та не очiкується злиття, приєднання, перетворення, подiл, видiл або купiвлю
чи продаж понад 10 вiдсоткiв вартостi активiв, не пов'язана з основною дiяльнiстю.
Органiзацiйна структура банку складається з числа пiдроздiлiв, що забезпечують виконання
операцiй, якi банк має право здiйснювати на пiдставi банкiвської та генеральної лiцензiї. В
структурi банку створено пiдроздiли, якi дозволяють через комплексне управлiння активами та
пасивами забезпечити максимальну прибутковiсть фiнансових ресурсiв при мiнiмiзацiї ризикiв
проведення операцiй. Органiзацiйна структура банку протягом звiтного перiоду не зазнала змiн.
Банк не має фiлiй та представництв. Банк має вiддiлення:
- "Київська регiональна дирекцiя" Вiддiлення №100, 04071, м. Київ, вул. Хорива, 1/2 ,
- Одеське вiддiлення № 1, 65009, м. Одеса, вул. Колонтаївська 9/11,
- Катеринославське вiддiлення №2, 49000, м. Днiпро, пр. Дмитра Яворницького, 49
- Криворiзьке вiддiлення №4, 50001, м. Кривий Рiг, вул. Лермонтова , 2А
- Одеського вiддiлення №6, 65012, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, буд 2
- Стрiлецьке вiддiлення №7 , 49069, м. Днiпро, вул. Сiчових стрiльцiв, 94
- Запорiжське вiддiлення №8, 69035, м. Запорiжжя, пр-т Соборний, 176
- Вiддiлення №9 «Львiвська регiональна дирекцiя», 79008, м. Львiв, вул. Лесi Українки, буд.7
- "Днiпровська регiональна дирекцiя" Центральне вiддiлення №10, 49000, м. Днiпро, пл. Троїцька,
2
Вiддiлення не є юридичною особою. Вiддiлення є вiдокремленим структурним пiдроздiлом Банку.
Вiддiлення створено з метою полiпшення обслуговування клiєнтiв, розширення зони
обслуговування, залучення нових клiєнтiв та одержання прибутку.
Вiддiлення дiє на пiдставi Положення про вiддiлення вiд iменi банку та здiйснює банкiвськi
операцiї в межах письмового дозволу, наданого банком.

Cередньооблiкова чисельнiсть персоналу за 2016 рiк склала 218 чоловiк.
Витрати на заробiтну плату, внески до системи загальнообов’язкового державного соцiального
страхування, оплачуванi рiчнi вiдпустки та премiї нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi
послуги надавались працiвникам Банку. Витрати, пов’язанi з нарахуванням допомоги по
тимчасовiй непрацездатностi, догляду за дитиною – при їх настаннi. Банк створює резерв пiд
невикористанi вiдпустки працiвникiв. Такi зобов’язання вiдображаються у звiтi про фiнансовий
стан у статтi «Iншi зобов’язання» та одночасно в звiтi про прибутки та збитки.
Згiдно з вимогами законодавства України Банк утримує суми пенсiйних внескiв iз заробiтної плати
працiвникiв та сплачує їх до Державного пенсiйного фонду. Така пенсiйна система передбачає
розрахунок поточних внескiв роботодавцем як вiдповiдний вiдсоток вiд поточної загальної суми
виплат своїм працiвникам. Цi витрати облiковуються у тому перiодi, в якому була зароблена
вiдповiдна заробiтна плата.
Пiсля виходу на пенсiю усi виплати стосовно пенсiйних зобов’язань здiйснюються iз Державного
пенсiйного фонду України. Банк не використовує жодних iнших пенсiйних схем, окрiм
передбаченої державною пенсiйною системою України.
Колективний договiр з працiвниками не укладався. Профспiлкова органiзацiя в Банку не створена.
Договора (правочини) при прийняттi на роботу з працiвниками не укладаються.
Мета концепцiї управлiння персоналом полягає в створеннi системи, що грунтується не на
адмiнiстративних методах, а на економiчних стимулах i соцiальних гарантiях, орiєнтованих на
зближення iнтересiв працiвника з iнтересами банку в досягненнi високої продуктивностi працi,
одержаннi найвищих економiчних результатiв дiяльностi банку.
Однiєю з важливих функцiй управлiння персоналом є пiдбiр та оцiнка персоналу.
Рiшення клiєнта працювати з тим чи iншим банком значною мiрою залежить вiд рiвня
запропонованого сервiсу, професiоналiзму та вмiння персоналу задовольнити вимоги клiєнтiв,
запропонувати їм новi види послуг за конкуренто прийнятними цiнами. Саме тому персонал банку
є вирiшальним фактором у конкурентнiй боротьбi. В умовах сьогоднiшнього фiнансового ринку,
конкурентну боротьбу виграє той, хто створить ефективно дiючу систему управлiння персоналом.
Управлiння персоналом – вагома частина менеджменту, вона пов'язана з людьми та їх
вiдносинами всерединi органiзацiї й являє собою сукупнiсть принципiв, методiв, засобiв i форм
впливу на iнтереси, поведiнку та дiяльнiсть працiвникiв з метою максимального використання
їхнiх iнтелектуальних i фiзичних можливостей пiд час виконання трудових функцiй. Процес
управлiння персоналом спрямовується на рацiональне використання персоналу, пiдвищення
ефективностi його дiяльностi i, у кiнцевому пiдсумку, полiпшення якостi життя.
Основна мета управлiння персоналом – забезпечення ефективної органiзацiї людських ресурсiв i
формування кожного члена колективу як особистостi, якiй притаманнi висока вiдповiдальнiсть,
колективна психологiя, висока квалiфiкацiя.
Основним завданням управлiння персоналом є його мобiлiзацiя на постiйне i послiдовне
пiдвищення економiчних результатiв дiяльностi Банку, яка реалiзується через:
- пiдбiр квалiфiкованих i зацiкавлених працiвникiв;
- ефективне використання майстерностi та здiбностей персоналу;
- вдосконалення систем його мотивацiї; пiдвищення рiвня задоволеностi працею всiх категорiй
персоналу;
- розвиток i пiдтримку на високому рiвнi системи пiдвищення квалiфiкацiї персоналу;
- забезпечення нормального морального клiмату в колективi;
- управлiння кар'єрою працiвникiв;
- вплив на творчу активнiсть персоналу, допомога в реалiзацiї iнновацiйних планiв;
- вдосконалення методiв оцiнки персоналу;
- забезпечення високого рiвня життя працiвникiв, що робить роботу в банку бажаною.
Персонал - це по сутi один iз найважливiших активiв Банку. Переважна бiльшiсть працiвникiв
Банку має за своїми плечима достатнiй досвiд роботи в банкiвськiй системi.
Формування команди професiоналiв – це основна стратегiя виваженої кадрової полiтики Банку. Її

головний змiст полягає у одночасному пошуку та залученнi висококвалiфiкованих працiвникiв, якi
можуть працювати на перспективу, використовуючи сучаснi управлiнськi технологiї, i створеннi
максимально сприятливих умов для їхньої самореалiзацiї.
Одним iз напрямкiв кадрової полiтики є пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв Банку, шляхом
ознайомлення їх з останнiми досягненнями у сферi банкiвської дiяльностi з метою втiлення цих
досягнень у повсякденнiй роботi.
Банк висуває високi вимоги до професiйних та особистих якостей своїх працiвникiв:
iнiцiативностi, вiдповiдальностi, корпоративного духу, культури. Жорстка конкуренцiя на
банкiвському ринку вимагає постiйного контролю за вiдповiднiстю рiвня квалiфiкацiї фахiвцiв
новим тенденцiям i завданням. У зв’язку з цим керiвництво Банку придiляє велику увагу навчанню
фахiвцiв, питанням перепiдготовки та пiдвищенню їх квалiфiкацiї
Умови найму, звiльнення, оплати працi, надання вiдпусток, посадовi обов'язки i права, система
дисциплiнарних стягнень, питання соцiального захисту працiвникiв Банку визначаються Законами
України про працю i заробiтну плату та внутрiшнiми документами Банку.
В банку створена i працює ефективна модель мотивацiї персоналу: пiдтримується позитивний
клiмат в колективi, можливiсть реалiзацiї творчого потенцiалу, чiтке визначення цiлей в роботi,
винагорода за внесок в спiльний результат працi, однаковi можливостi розвитку кар'єри. Всi цi
фактори дають можливiсть створювати позитивний iмiдж банку.
Працiвники банку постiйно пiдвищують свiй професiйний рiвень, приймаючи участь у семiнарах
та бiзнес-форумах, навчальних курсах, конференцiях за напрямком дiяльностi, якi висвiтлюють
питання направленi на розвиток банкiвських продуктiв та покращення якостi обслуговування
клiєнтiв
1. Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб , мiсцезнаходження: 01032, м. Київ,б-р Т. Шевченка,
33-Б
Фонд є установою, що виконує спецiальнi функцiї у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб та
виведення неплатоспроможних банкiв з ринку. Учасниками Фонду є банки. Участь банкiв у Фондi
є обов'язковою. Основним завданням Фонду є забезпечення функцiонування системи гарантування
вкладiв фiзичних осiб та виведення неплатоспроможних банкiв з ринку. На виконання свого
основного завдання Фонд у порядку, передбаченому Законом "Про систему гарантування вкладiв
фiзичних осiб", здiйснює такi функцiї: 1) веде реєстр учасникiв Фонду; 2) акумулює кошти,
отриманi з джерел, визначених статтею 19 Закону, здiйснює контроль за повнотою i своєчаснiстю
перерахування зборiв кожним учасником Фонду; 3) iнвестує кошти Фонду в державнi цiннi папери
України; 4) здiйснює заходи щодо органiзацiї виплат вiдшкодувань за вкладами в разi прийняття
рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку; 5) здiйснює регулювання участi
банкiв у системi гарантування вкладiв фiзичних осiб; 6) бере участь в iнспекцiйних перевiрках
проблемних банкiв за пропозицiєю Нацiонального банку України; 7) застосовує до банкiв та їх
керiвникiв вiдповiдно фiнансовi санкцiї i накладає адмiнiстративнi штрафи; 8) здiйснює процедуру
виведення неплатоспроможних банкiв з ринку, у тому числi шляхом здiйснення тимчасової
адмiнiстрацiї та лiквiдацiї банкiв, органiзовує вiдчуження активiв i зобов'язань
неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж
перехiдного банку; 9) здiйснює перевiрки банкiв щодо дотримання законодавства про систему
гарантування вкладiв фiзичних осiб; 10) надає фiнансову пiдтримку приймаючому банку; 11)
здiйснює прогнозування потенцiйних витрат Фонду на виведення неплатоспроможних банкiв з
ринку та вiдшкодування коштiв вкладникам. Фонд здiйснює iншi функцiї в межах своїх
повноважень, визначених Законом, iншими актами законодавства. Банк є постiйним учасником
Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, його включено до Реєстру банкiв-учасникiв Фонду
(дата реєстрацiї 18.01.2007 року, реєстрацiйний № 193).
2. Саморегулiвна органiзацiя професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Асоцiацiя "Українськi
Фондовi Торговцi" , мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, буд.30.
Саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв - Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" (до
17.03.2009р. - Асоцiацiя "Регiональний Фондовий Союз") (далi - Асоцiацiя) була заснована 14

грудня 2004 року та здiйснює свою дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв на пiдставi Cвiдоцтва про
реєстрацiю об'єднання як саморегулiвної органiзацiї, що видано ДКЦПФР. Асоцiацiя "Українськi
Фондовi Торговцi" створена 12.03.2009 р. шляхом консолiдацiї трьох СРО (СРО "Регiональний
Фондовий Союз", СРО ВАТ "Київська Мiжнародна Фондова Бiржа", СРО ЗАТ "Українська
Фондова Бiржа") на перших Загальних зборах Асоцiацiї. Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним
договiрним об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю
цiнними паперами. Метою СРО є: - забезпечення високого професiйного рiвня провадження
дiяльностi учасникiв на ринку; - захист прав та законних iнтересiв членiв СРО, професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв; - посилення дiєвостi саморегулювання на фондовому ринку
шляхом розширення повноважень та функцiй саморегулiвної органiзацiї. Головним чинником
важливостi СРО для його членiв є активний захист їх iнтересiв шляхом нормативних iнiцiатив, що
спрямованi на забезпечення стабiльного розвитку та модернiзацiї iнфраструктури вiтчизняного
фондового ринку, надання конкурентних переваг за рахунок автоматизацiї дiяльностi,
представництва членiв у вiдносинах з органами державної влади. Банк, як професiйний учасник
фондового ринку, що здiйснює дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, є учасником СРО
Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" вiдповiдно до Договору про участь в СРО. Свiдоцтво
учасника СРО №033 вiд 02.07.2009.
3. Саморегулiвна органiзацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв Асоцiацiя ПАРД,
мiсцезнаходження: 01133, Україна, Київ, вул. Кутузова, 18/7, к.205.
Асоцiацiя, заснована 1996 року, представляє iнтереси всiх вiтчизняних депозитарних установ та
торговцiв цiнними паперами. У 2013 роцi ПАРД вкотре пiдтвердила статус саморегулiвної
органiзацiї (СРО) за видом професiйної дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть, а на початку 2015
року отримала додатково статус СРО з торгiвлi цiнними паперами. Банк, як професiйний учасник
фондового ринку, що здiйснює депозитарну дiяльнiсть, є учасником СРО ПАРД вiдповiдно
свiдоцтва учасника СРО №580 вiд 07.10.2015.
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Протягом звiтного перiоду будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не мали
мiсця.
Основнi принципи облiкової полiтики, що використовувались пiд час складання фiнансової
звiтностi:
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю
(собiвартiстю) залежно вiд їх класифiкацiї.
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за
зобов’язання при звичайнiй операцiї на активному ринку на дату оцiнки за поточних ринкових
умов (тобто вихiдна цiна), незалежно вiд того, чи спостерiгається така цiна безпосередньо, чи
оцiнена за допомогою iншої методики оцiнювання.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, оцiнюється як
добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням та їх кiлькостi, що
утримується Банком. Ринковою цiною котирування, яка використовується для оцiнки фiнансових
активiв, є поточна цiна попиту; а ринковою цiною котирування, яка використовувалася для
фiнансових зобов’язань – поточна цiна пропозицiї.
Для iнших фiнансових активiв i зобов’язань, для яких вiдсутня ринкова iнформацiя або ринковi
операцiї, Банк ґрунтується на iнформацiї, яка є вiдкритою. Якщо цiна на iдентичний фiнансовий
актив або зобов’язання не є вiдкритою, то Банк визначає справедливу вартiсть фiнансового
iнструменту, застосовуючи вiдповiдний метод оцiнювання, зокрема: посилання на ринкову цiну
iншого подiбного iнструменту та/або аналiз дисконтованих грошових коштiв та/або iншi методи,
що забезпечують достовiрне визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв.

Амортизована вартiсть – це вартiсть, за якою фiнансовий актив чи зобов’язання оцiнюється при
первiсному визнаннi фiнансового iнструмента, мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi
проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо понесення збиткiв
вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при
первiсному визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використання
методу ефективної процентної ставки.
Витрати на проведення операцiї – це додатковi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання,
випуску або вибуття фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. Витрати на проведення
операцiї включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi
виступають у якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi
сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються
при перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або
дисконтiв за борговими зобов’язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних
витрат чи витрат на зберiгання.
Метод ефективної ставки вiдсотка – метод обчислення амортизованої вартостi фiнансового активу
або фiнансового зобов'язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов'язань) та
розподiлу доходiв у виглядi процентiв чи витрат на виплату процентiв на всi перiоди протягом
строку дiї фiнансового iнструменту.
Ефективна ставка вiдсотка - ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi або
надходження грошових коштiв протягом строку дiї фiнансового iнструменту та, якщо доцiльно
протягом коротшого перiоду до чистої балансової вартостi (амортизованої вартостi) цього
фiнансового iнструменту.
Фiнансовий iнструмент - контракт, за яким одночасно в одного суб'єкта господарювання виникає
фiнансовий актив, а в iншого - фiнансове зобов'язання або iнструмент власного капiталу.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання визнаються у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише
тодi, коли Банк стає стороною контракту про придбання фiнансового iнструменту, або якщо
вступило в законну силу вiдповiдне рiшення суду. Їх класифiкацiя за категорiями залежить вiд
намiру й мети придбання вiдповiдного фiнансового iнструменту та його характеристик.
Пiд час первiсного визнання торговi цiннi папери та похiднi фiнансовi iнструменти визнаються за
справедливою вартiстю, всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою
вартiстю плюс витрати понесенi на здiйснення операцiї.
Витрати, пов’язанi з придбанням або реалiзацiєю фiнансових iнструментiв (крiм тих фiнансових
iнструментiв, якi визнаються за справедливою вартiстю через прибутки i збитки), вiдповiдно
збiльшують або зменшують справедливу вартiсть фiнансового активу або фiнансового
зобов’язання при первiсному визнаннi. Витрати за фiнансовими iнструментами, якi визнаються за
справедливою вартiстю через прибутки i збитки, безпосередньо визнаються у звiтi про прибутки i
збитки та iнший сукупний дохiд.
На кожну звiтну дату Банком оцiнюється наявнiсть об’єктивних ознак знецiнення фiнансового
активу або групи фiнансових активiв згiдно внутрiшнiх методик розроблених в Банку вiдповiдно
до вимог МСФЗ. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснує об’єктивне свiдчення того,
що у результатi однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового
активу або групи фiнансових активiв, вiдбувся негативний вплив на очiкуванi майбутнi грошовi
потоки вiд фiнансового активу чи групи фiнансових активiв, якi можливо надiйно оцiнити.
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх виникнення у
результатi однiєї або декiлькох подiй («подiй збитку»), що вiдбулись пiсля початкового визнання
фiнансового активу i впливають на суму або строки оцiночних майбутнiх грошових потокiв, якi
пов’язанi з фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно
оцiнити. Якщо Банк визначає вiдсутнiсть об’єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого
фiнансового активу (незалежно вiд його суттєвостi), вiн вiдносить цей актив до групи фiнансових
активiв, що мають схожi характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на
предмет знецiнення.
Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення фiнансовi активи об’єднуються у групи на
основi схожих характеристик кредитного ризику. Цi характеристики враховуються при визначеннi

очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для групи таких активiв та є iндикаторами спроможностi
дебiтора сплатити суми заборгованостi вiдповiдно до умов договору по активах, що оцiнюються.
Зменшення балансової вартостi фiнансових активiв, знецiнених внаслiдок кредитних збиткiв,
здiйснюється через рахунок резервiв. Змiни резерву вiдображаються у прибутках i збитках.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок створених резервiв пiсля завершення
всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля визначення остаточної суми збитку.
Визнання фiнансового активу припиняється тодi i тiльки тодi, коли: контрактнi права на грошовi
потоки вiд фiнансового активу припинили дiяти, Банк передає фiнансовий актив, i передача
вiдповiдає умовам припинення визнання, чи Банк передає всi суттєвi ризики та вигоди, пов’язанi з
активом, що передається, або за рiшенням суду.
У разi, якщо частина ризикiв та вигод вiд активу зберiгається, то визнання старого активу
припиняється, i окремо визнаються новi активи чи зобов’язання, якi вiдображають ризики та
вигоди вiд активу, що зберiгаються.
Якщо неможливо визначити збереження чи передачу ризикiв i вигод вiд активу, аналiзується
наявнiсть контролю: якщо контроль зберiгається – актив продовжує визнаватись, якщо втрачений
– визнання припиняється.
Не припиняється визнання активу якщо у нього залишається право викупу активу на умовах, якi
забезпечують покупця активу доходом кредитора за позикою, забезпеченою активом, що
передається.
Припиняється визнання фiнансового зобов’язання, коли воно погашене, виконане, анульоване чи
пiсля закiнчення строку його дiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з готiвки в касi Банку, операцiйних касах вiддiлень,
банкоматах та в дорозi, коштiв на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України
(за винятком обов’язкових резервiв), коштiв на коррахунках в iнших банках (за винятком
залишкiв, що резервуються), коштiв банкiв в розрахунках (за винятком залишкiв, що
резервуються), депозитiв овернайт, що розмiщенi в iнших банках, кредитiв овернайт, що наданi
iншим банкам - та облiковуються за амортизованою вартiстю. Грошовi кошти та їх еквiваленти
представляють собою активи, якi можуть бути легко конвертованi в грошовi кошти в найкоротшi
термiни, i мають мiнiмальний ризик змiни вартостi.
Залишки грошових коштiв та їх еквiвалентiв на початок та кiнець звiтного перiоду
використовуються при складаннi звiту про рух грошових коштiв, де приток та вiдток грошових
коштiв вiдображається в розрiзi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Кошти в iнших банках (заборгованiсть iнших банкiв) облiковуються за амортизованою вартiстю.
Заборгованiсть iнших банкiв виникає тодi, коли Банк надає банкам – контрагентам грошовi кошти,
якi пiдлягають погашенню на встановлену дату; при цьому Банк не має намiру здiйснювати
торговi операцiї з дебiторською заборгованiстю, що виникає в результатi. Ця дебiторська
заборгованiсть не пов’язана з похiдними фiнансовими iнструментами та не має ринкових
котирувань. Кошти в iнших банках складаються з кредитiв та депозитiв, наданих iншим банкам
(крiм депозитiв/кредитiв «овернайт», що включенi до грошових коштiв та їх еквiвалентiв),
залишкiв коштiв на кореспондентських рахунках, при наявностi ризику, щодо повернення коштiв
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв є непохiдними фiнансовими iнструментами, якi не
котируються на активному ринку, й якi не призначенi для продажу негайно або в найближчий час
та не класифiкованi як доступнi для продажу.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Банк визнає пiд час надання коштiв на певний строк та на
визначених умовах для отримання грошових потокiв за контрактом у певнi дати, якi є лише
погашенням основної суми та сплатою процентiв на непогашену основну суму.
Проценти – це компенсацiя часової вартостi грошей i кредитного ризику, пов’язаного з
непогашенням протягом певного часу основної суми боргу.
Виданi кредити визнаються в момент їх надання та вiдображаються за первiсною вартiстю
наданих коштiв, що дорiвнює справедливiй вартостi наданих кредитiв. В первiсну вартiсть
включаються також прямi витрати по здiйсненню операцiї.
Пiсля первiсного визнання кредити та заборгованiсть клiєнтiв облiковуються за амортизованою
вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням резерву пiд знецiнення.

У портфелi до погашення облiковуються придбанi борговi цiннi папери з фiксованими платежами
або з платежами, що можна визначити, а також з фiксованим строком погашення. Борговi цiннi
папери вiдносяться до портфеля до погашення, якщо Банк має намiр та змогу утримувати їх до
строку погашення з метою отримання процентного доходу. Борговi цiннi папери обертаються на
активному ринку.
При первiсному визнаннi цiннi папери, що утримуються до погашення, оцiнюються за вартiстю
придбання, враховуючи витрати за операцiєю придбання цiнних паперiв.
Пiсля первiсного визнання борговi цiннi папери в портфелi до погашення на дату балансу
вiдображаються за їх амортизованою собiвартiстю.
Iнвестицiйна нерухомiсть – нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або їх поєднання),
утримувана (власником або орендарем згiдно з угодою про фiнансову оренду) з метою отримання
орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для:
- використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для
адмiнiстративних цiлей, або
- продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається в якостi активу тiльки якщо є впевненiсть, що у майбутньому
така iнвестицiйна нерухомiсть принесе економiчну користь, та – вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi може бути вiрогiдно оцiнена.
До iнвестицiйної нерухомостi належить будiвля, яка є власнiстю Банку та надана в оренду бiльш
нiж 20% загальної площi згiдно з однiєю чи кiлькома угодами про операцiйну оренду.
На звiтну дату Банк має iнвестицiйну нерухомiсть (адмiнiстративну будiвлю) утримувану на
правах власностi з метою отримання орендних платежiв (прибутку). Первiсно iнвестицiйну
нерухомiсть Банк оцiнює за первiсною вартiстю (собiвартiстю). У подальшому iнвестицiйна
нерухомiсть оцiнюється по собiвартостi за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та
будь – яких збиткiв вiд знецiнення.
Визнання доходiв за операцiями з iнвестицiйною нерухомiстю здiйснюється щомiсячно за
принципом нарахування та вiдповiдностi.
Об’єкт основних засобiв Банк визнає активом, якщо є ймовiрнiсть, що Банк отримає пов’язанi з
об’єктом майбутнi економiчнi вигоди та собiвартiсть об’єкта можна достовiрно оцiнити.
Придбанi (створенi) основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати,
що пов'язанi з придбанням (створенням), доставкою, установкою, доведенням до стану,
придатного до використання, i введенням їх в експлуатацiю.
Послiдуюча оцiнка об’єктiв основних засобiв здiйснюється за моделлю собiвартостi, тобто
подальший облiк ведеться за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi.
Витрати по модернiзацiї, реконструкцiї та полiпшенню основних засобiв, у результатi чого
збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкта,
включаються до їх балансової вартостi в момент їх фактичного здiйснення. Вартiсть поточного
ремонту, що здiйснюється в Банку для пiдтримання об'єктiв основних засобiв у придатному для
використання станi, включається до складу витрат звiтного перiоду i не впливає на його
залишкову вартiсть.
До основних засобiв протягом звiтного року вiдносилися матерiальнi активи, вартiсть яких бiльше
6 тис. грн. за одиницю та строк використання бiльше одного року.
На кiнець кожного фiнансового року Банком переглядається лiквiдацiйна вартiсть об’єктiв
основних засобiв, строк корисної експлуатацiї. Якщо очiкування вiдрiзнятимуться вiд попереднiх
оцiнок, то змiни вiдображатимуться як змiни в облiковiй оцiнцi у вiдповiдностi з МСБО 8
«Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки».
На кожну дату балансу (один раз на рiк) Банк визнає зменшення корисностi необоротних активiв,
якщо є свiдчення можливої втрати економiчної вигоди.
Переоцiнка первiсної вартостi основних засобiв у звiтному роцi не здiйснювалась.
Зменшення корисностi основних засобiв у 2016 роцi не визнавалось.
Нематерiальний актив визнається Банком, якщо є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi
вигоди, якi вiдносяться до активу, будуть отриманi Банком та собiвартiсть активу можна

достовiрно оцiнити. Якщо це не так, вартiсть нематерiальних активiв вiдображається у звiтi про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за рiк, в якому вони були отриманi.
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю, скоригованою на суму
будь-яких додаткових витрат.
Пiсля первiсного визнання Банк вiдображає нематерiальний актив за його собiвартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Видатки на нематерiальний актив визнаються Банком як витрати звiтного перiоду у якому вони
були понесенi за винятком витрат по модернiзацiї та полiпшенню нематерiальних активiв, у
результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання
цього об'єкта, i якi складають частину собiвартостi нематерiального активу.
На кiнець кожного фiнансового року Банком переглядається лiквiдацiйна вартiсть, строк корисної
експлуатацiї об’єктiв нематерiальних активiв. Змiни, якi виникнуть за результатами перегляду,
вiдображаються вiдповiдно до змiн в облiкових оцiнках згiдно МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни
в облiкових оцiнках та помилки».
Також щорiчно Банк оцiнює зменшення корисностi нематерiального активу. Якщо є ознаки збитку
вiд зменшення корисностi активу, визначається вартiсть вiдшкодування активу. Збиток вiд
зменшення корисностi, який вiдображається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд, дорiвнює рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та сумою вiдшкодування.
Банк припиняє визнання нематерiального активу в разi його вибуття або якщо вiд його
використання не очiкується майбутнiх економiчних вигод.
У звiтному перiодi переоцiнка первiсної вартостi нематерiальних активiв не вiдбувалась.
Нематерiальнi активи у 2016 роцi переглядались на зменшення корисностi, зменшення корисностi
не визнане.
У звiтному перiодi Банк виступав лiзингодавцем (здача в оперативний лiзинг iнвестицiйної
нерухомостi) та лiзингоодержувачем.
Визнанi Банком витрати за оперативним лiзингом вiдображалися у бухгалтерському облiку iз
застосуванням принципу нарахування та вiдповiдностi згiдно з прийнятою Банком облiковою
полiтикою. Щомiсячно, на пiдставi укладених договорiв, нараховувалися лiзинговi (оренднi)
платежi.
Доходи за оперативним лiзингом визнавалися у складi iнших операцiйних доходiв Банку, сума та
iнформацiя розкритi у примiтцi 10. Витрати по оперативному лiзингу визнавалися у складi iнших
операцiйних витрат Банку.
Банк класифiкує необоротнi активи, утримуванi для продажу в якостi призначених для продажу,
якщо їх балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не
поточного використання. В цьому разi необоротнi активи, утримуванi для продажу, повиннi бути
доступнi для негайного продажу в їх теперiшньому станi на тих умовах, якi є звичайними та
продаж має характеризуватися високим ступенем ймовiрностi. Для пiдвищення ймовiрностi
продажу в Банку складений та затверджений план продажу необоротних активiв, утримуваних для
продажу та розпочата програма активних дiй з пошуку покупця.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу вiдображенi за меншою з вартостi придбання та
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю.
Нарахування амортизацiї основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється iз
застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається розподiлом їх
вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв не припиняється на перiод їх реконструкцiї, модернiзацiї, добудови,
дообладнання та консервацiї. Нарахування амортизацiї припиняється на одну з двох дат, що настає
ранiше: на дату переведення активiв до категорiї необоротних активiв, утримуваних для продажу,
або на дату припинення визнання активiв.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом, протягом
строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкту, який встановлюється пiд час первiсного
визнання цього об'єкту активом.
Станом на кiнець звiтного перiоду (фiнансового року), комiсiєю Банку проводиться перегляд та
затвердження строкiв корисного використання та метода нарахування амортизацiї основних

засобiв та нематерiальних активiв.
Похiднi фiнансовi iнструменти, що включають валютнi свопи та форварднi контракти,
облiковуються за справедливою вартiстю. Всi похiднi фiнансовi iнструменти показуються як
активи, коли їхня справедлива вартiсть позитивна, й як зобов’язання, коли їхня справедлива
вартiсть негативна. Змiна справедливої вартостi похiдних фiнансових iнструментiв включається до
складу прибуткiв за вирахуванням збиткiв вiд операцiй з похiдними
фiнансовими iнструментами у складi прибутку або збитку. Банк не застосовує облiк хеджування.
Заборгованiсть перед iншими банками облiковується з моменту надання Банку грошових коштiв
або iнших активiв банками – контрагентами.
Кошти клiєнтiв складаються з коштiв на вимогу юридичних та фiзичних осiб та строкових коштiв
юридичних та фiзичних осiб. Кошти на вимогу юридичних та фiзичних осiб визнаються Банком
пiд час їх залучення вiд клiєнтiв – власникiв грошових коштiв та облiковуються за амортизованою
вартiстю. Витрати за коштами на вимогу визнаються щомiсячно i вiдображаються в
бухгалтерському облiку за принципом нарахування i визнаються у тому звiтному перiодi, до якого
вони належать. Строковi кошти клiєнтiв юридичних та фiзичних осiб первiсно визнаються за
справедливою вартiстю, в подальшому - за амортизованою вартiстю. Витрати визначаються за
методом нарахування iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка та визнаються у тому
звiтному перiодi, до якого вони належать.
Борговi цiннi папери, емiтованi банком складаються з короткострокових та довгострокових
депозитних сертифiкатiв. Випущенi власнi борговi цiннi папери спочатку визнаються за вартiстю
випуску, включаючи витрати на проведення операцiй, а в подальшому оцiнюються за
амортизованою вартiстю. Витрати визначаються за методом нарахування iз застосуванням методу
ефективної ставки вiдсотка та визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать.
Банк бере на себе зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, у тому числi зобов’язання з надання
кредитiв, акредитиви та фiнансовi гарантiї.
Фiнансовi гарантiї – це безвiдкличнi гарантiї здiйснити платежi у випадку, коли клiєнт виявиться
неспроможним виконати свої зобов’язання перед третiми сторонами. Фiнансовим гарантiям
притаманний той самий ризик, що й кредитам. Фiнансовi гарантiї та зобов’язання надати кредит
спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює сумi отриманої комiсiї. Ця
сума амортизується прямолiнiйним методом протягом строку iснування зобов’язання, крiм
зобов’язань надати кредити, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Банк укладе конкретну кредитну
угоду i не очiкує реалiзувати вiдповiдний кредит протягом короткого строку пiсля його надання.
Така комiсiя за надання кредиту вiдноситься на майбутнi перiоди та включається до складу
балансової вартостi кредиту при первiсному визнаннi. На кожну звiтну дату зобов’язання,
пов’язанi з кредитуванням, оцiнюються Банком за найбiльшою з двох сум: неамортизованого
залишку вiдповiдної суми при первiсному визнаннi, та оцiночних витрат, необхiдних для
погашення зобов’язань на звiтну дату.
Резерви за зобов’язаннями Банк визнає, коли має юридичне чи конструктивне зобов’язання
внаслiдок минулої подiї, за якою ймовiрно вибуття ресурсiв та можна достовiрно оцiнити суму
зобов’язання.
Розмiр резерву, визнаний у Звiтi про фiнансовий стан, представляє найкращу оцiнку суми,
необхiдної для погашення зобов’язання, визначену на звiтну дату з урахуванням
iснуючих ризикiв та невизначеностей, суми отриманої винагороди та вартостi отриманого
забезпечення за наданим зобов’язанням.
На кiнець кожного звiтного перiоду резерв за зобов’язаннями переглядається й у разi вiдсутностi
ймовiрного вибуття ресурсiв вiн коригується. Використовується резерв лише за тими видатками,
для яких вiн був створений.
Витрати або дохiд за поточним та вiдстроченим податком на прибуток визнаються у складi
прибутку або збитку за винятком випадку, коли вони визнаються у складi iншого сукупного
доходу або безпосередньо у власному капiталi, оскiльки стосуються операцiй, якi також
визнаються в тому ж самому або iншому перiодi, у складi iншого сукупного доходу або
безпосередньо власному капiталi.
Поточний податок – це сума що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або

вiдшкодована ними стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку в поточний та попереднi
перiоди. Поточний податок на прибуток розраховувався та сплачувався Банком згiдно з дiючим
податковим законодавством за ставкою 18% у 2015 - 2016 роках.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань стосовно
податкових збиткiв, перенесених на наступнi перiоди, та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової
звiтностi. Згiдно з виключенням при первiсному визнаннi, вiдстрочений податок не розраховується
стосовно тимчасових рiзниць при первiсному визнаннi активу чи зобов’язання щодо iншої, нiж
об’єднання компанiй, операцiї, якщо операцiя, при її первiсному визнаннi, не впливає анi на
фiнансовий, анi на оподатковуваний прибуток.
Вiдстрочений податок розраховано за ставками оподаткування, за якими має бути використано
вiдстрочений податковий актив та погашено вiдстрочене податкове зобов’язання.
Банк не має податкових збиткiв i невикористаних податкових пiльг.
Банк не має дочiрнiх та асоцiйованих компанiй.
Впродовж звiтного 2016 року та станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року будь-яка дiяльнiсть
Банку не була припинена, тому вiдсутня сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов’язаних з
прибутком (збитком) вiд дiяльностi, що припинена.
В банку дiє затверджене правлiнням "Положення про облiкову полiтику" що розроблене
вiдповiдно до Законiв України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть”, “Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi”, iнших законодавчих актiв України, Положення про органiзацiю
бухгалтерського облiку та звiтностi в банках України, Плану рахункiв бухгалтерського облiку
банкiв України та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв банкiв України, iнших нормативних
документiв Нацiонального банку України, мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi,
мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, внутрiшнiх документiв банку, що визначають
порядок здiйснення операцiй з рiзними фiнансовими iнструментами.
Це положення надає методологiчне обґрунтування та визначає порядок оцiнки статей балансу
банку та основних принципiв ведення бухгалтерського (фiнансового) облiку.
Базовими принципами для облiку доходiв i витрат є принципи нарахування i вiдповiдностi, а саме:
- доходи та витрати облiковуються у тому перiодi, до якого вони вiдносяться;
- нарахування доходiв i витрат здiйснюється щомiсяця або вiдповiдно до умов, що зазначенi в
укладених угодах за кожною операцiєю (договором) окремо;
- амортизацiя дисконту (премiї) здiйснюється не рiдше одного разу на мiсяць з
вiдображенням за вiдповiдними рахунками процентних доходiв (витрат), i обачностi.
Принцип нарахування не застосовується при визнаннi доходiв та витрат за одноразовими
послугами та масовими операцiями, коли сплата (отримання) доходiв та витрат здiйснюється в
день здiйснення операцiї.
Доходи визнаються в тому перiодi, коли пов'язана з ними операцiя мала мiсце, а не тодi, коли
грошi фактично отриманi.
У результатi дiяльностi в Банку виникають процентнi, комiсiйнi доходи та витрати, доходи вiд
операцiй з цiнними паперами, доходи i витрати вiд операцiй з iноземною валютою та похiдними
фiнансовими iнструментами, iншi операцiйнi доходи i витрати, витрати на формування
спецiальних резервiв Банку, загальнi адмiнiстративнi витрати, податок на прибуток.
Процентнi доходи (витрати) за фiнансовими активами (зобов’язаннями) вiдображаються у складi
прибутку або збитку з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Цей метод включає до
складу процентних доходiв i витрат i розподiляє протягом всього перiоду дiї усi комiсiї, якi
виплачують або отримують сторони договору i якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної
ставки, витрати за угодою, а також усi iншi премiї та дисконти. Процентний дохiд за фiнансовими
активами, за якими визнано зменшення корисностi, визнається на балансову вартiсть такого
активу з використанням ефективної ставки вiдсотка, що Банк застосовує для дисконтування
оцiнених очiкуваних грошових потокiв пiд час визначення зменшення корисностi фiнансового
активу.
Комiсiйнi доходи i витрати, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка по
фiнансовому активу або зобов'язанню включенi у вимiрi ефективної ставки вiдсотка. Якщо за

фiнансовим iнструментом (наприклад, кредити у формi овердрафт, лiнiї) ефективна ставка
вiдсотка не розраховується, отриманi комiсiї прямолiнiйно амортизуються протягом очiкуваного
термiну дiї iнструменту на процентнi доходи (витрати).
Iншi комiсiйнi доходи (витрати) вiдносяться в основному до угод i плати за послуги, якi
вiдносяться на доходи (витрати) по мiрi надання (отримання) послуги.
Торговельний дохiд за операцiями з iноземною валютою визначається як рiзниця мiж вартiстю
купiвлi або продажу валюти за угодою та вартiстю такої валюти за офiцiйним курсом на дату їх
визнання. Доходи (витрати), нарахованi (отриманi/сплаченi) в iноземнiй валютi, визнаються в
грошовiй одиницi України за офiцiйними курсами гривнi до iноземних валют на дату їх визнання.
Функцiональною валютою Банку та валютою подання фiнансової звiтностi є нацiональна валюта гривня, яка виступає валютою основного економiчного середовища у якому Банк здiйснює свою
дiяльнiсть.
Монетарнi активи та зобов’язання в iноземнiй валютi первiсно визнаються на дату операцiї за
офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, встановленим Нацiональним банком України, i
надалi переоцiнюються пiд час кожної змiни офiцiйного курсу.
Рiзницi, якi виникають пiд час здiйснення розрахункiв за курсом операцiї вiдмiнним вiд
встановленого офiцiйного курсу, визнаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд i розкритi за статтею «Результат вiд операцiй з iноземною валютою».
Курсовi рiзницi вiд переоцiнки грошових активiв та зобов’язань, пов’язанi зi змiною офiцiйного
курсу, визнаються у прибутку або збитку i наведенi у статтi «Результат вiд переоцiнки iноземної
валюти» звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Немонетарнi статтi облiковуються за iсторичною вартiстю (станом на кiнець дня 31 грудня 2016
року у Банку немонетарнi статтi вiдсутнi).
Доходи i витрати в iноземнiй валютi вiдображенi у звiтi про прибутки i збитки за офiцiйним
курсом гривнi до iноземних валют на дату їх визнання.
Пiд час застосування облiкових полiтик управлiнський персонал Банку здiйснює рiзнi оцiнки i
припущення, якi впливають на визнання сум активiв та зобов’язань у фiнансовiй звiтностi Банку.
Судження та заснованi на них облiковi оцiнки формуються на пiдставi власного iсторичного
досвiду, практик iнших учасникiв фiнансового середовища та iнших факторiв, якi є доречними для
конкретних обставин.
Судження та облiковi оцiнки регулярно переглядаються. Змiни в облiкових оцiнках
вiдображаються у тому перiодi, в якому вони переглянутi, якщо змiни впливають тiльки на цей
перiод, або у тому перiодi, до якого вони вiдносяться, а також у майбутнiх, якщо змiни вiдносяться
до майбутнiх перiодiв.
Бiльш суттєвi судження та оцiночнi значення, якi були використанi при визначеннi сум, якi визнанi
у фiнансовiй звiтностi, наведенi нижче:
Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Керiвництво Банку оцiнило можливiсть здiйснювати безперервну дiяльнiсть та має можливi
ресурси для продовження своєї дiяльностi в осяжному майбутньому. Банк не має намiру
лiквiдувати або суттєво звужувати масштаби своєї дiяльностi.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi припущення про безперервну дiяльнiсть.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У разi неможливостi визначити справедливу вартiсть фiнансових активiв та фiнансових
зобов’язань на пiдставi ринкових цiн або при застосуваннi моделей, якi базуються на
спостережних даних ринку, для визначення справедливої вартостi Банком застосовуються
судження. Формуючи судження щодо визначення справедливої вартостi Банк враховує лiквiднiсть
фiнансових активiв, строки до погашення фiнансових зобов’язань, ставки дисконтування, рiвень
забезпеченостi фiнансових активiв, очiкуванi достроковi грошовi потоки за фiнансовими активами
та фiнансовими зобов’язаннями.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Позики та дебiторську заборгованiсть Банк переглядає на кожну звiтну дату для визначення
збиткiв вiд знецiнення, якi будуть вiдображенi у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд.

При оцiнцi заборгованостi до уваги беруться наступнi фактори: iсторiя погашення та своєчаснiсть,
тип контрагента (банк, юридична чи фiзична особа, фiзична особа пiдприємець), вид кредиту
(поточнi потреби, споживчi потреби, iпотечнi), наявнiсть реструктуризацiї, пов’язаної з
погiршенням фiнансового стану позичальника та забезпечення по кредиту. Всi цi фактори
впливають на розмiр збиткiв вiд знецiнення активiв при розрахунку резерву.
Операцiї з пов’язаними сторонами
У своїй звичайнiй дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. За вiдсутнiстю
активного ринку для визначення ринкових процентних ставок використовуються професiйнi
судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй iз
непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.
Протягом 2016 року змiни у облiковiй полiтицi Банку не вiдбувались.
Суттєвих помилок, якi вплинули на фiнансовий результат чи на структуру статей фiнансової
звiтностi, в минулих звiтних перiодах не виявлено, коригування фiнансової звiтностi за минулий
перiод не проводилось.
Протягом 2016 року системнi ризики українського фiнансового сектору зменшилися. Ситуацiя в
банкiвському секторi стабiлiзувалася завдяки вiдновленню бази фондування, визнанню реальної
якостi активiв та виконанню програм докапiталiзацiї практично усiма великими банками.
Подолано основну масу проблем минулого, якi перешкоджали здоровому розвитку банкiвської
системи, банки мають достатньо капiталу та лiквiдностi, щоб вiдновити кредитування економiки.
Макроекономiчне середовище ззовнi та всерединi країни було сприятливим для фiнансового
сектору протягом 2016 року. Зростання ВВП вiдновилося, iнфляцiя контрольована, перебуває в
межах цiльового орiєнтиру, визначеного НБУ. У фiскальному секторi значно знижено дефiцит
державних фiнансiв, передусiм завдяки меншiй квазiфiскальнiй складовiй.
Очiкується, що пiсля трьох рокiв збиткiв банкiвський сектор у цiлому наступного року спрацює
прибутково. Операцiйнi прибутки почнуть зростати завдяки здешевленню фондування та
збiльшенню банками обсягiв наданих фiнансових послуг. Вiдрахування до резервiв скоротяться,
оскiльки бiльшiсть банкiв повнiстю зарезервували неякiснi кредити.
Головною змiною в банкiвському регулюваннi наступного року стане перехiд на новi правила
оцiнки кредитних ризикiв вiдповiдно до Постанови НБУ № 351. Новий пiдхiд запроваджує оцiнку
ризикiв на основi збиткiв, очiкуваних упродовж наступних 12 мiсяцiв, а також усуває низку
прогалин поточного регулювання, якi давали банкам можливiсть уникати визнання кредитного
ризику, адекватного якостi активiв. За розрахунками НБУ, оцiнка кредитного ризику за новими
правилами дасть результати, дуже близькi до отриманих у процесi дiагностичного обстеження.
Новi правила сприятимуть пiдготовцi банкiв до вчасного та повного запровадження нового
стандарту фiнансової звiтностi IFRS 9 (фiнансовi iнструменти) вiд початку 2018 року.
Керiвництво Банку з огляду на зовнiшнi та внутрiшнi чинники впливу на економiку країни,
дотримуються проведення обережної полiтики щодо залучення та розмiщення ресурсiв. Основною
валютою дiяльностi обрано нацiональну валюту. Кредити в iноземнiй валютi надаються з
поглибленим аналiзом позичальника, девальвацiя гривнi вiдносно iноземних валют може суттєво
вплинути на спроможнiсть позичальникiв обслуговувати кредити i керiвництво Банку веде дуже
виважену полiтику щодо операцiй з iноземною валютою для уникнення ризикiв втрат. Результат
дiяльностi Банку за звiтний рiк склав 2 158 тис. грн. Прибуток на акцiю, що належить власникам
Банку склав 13 гривень 92 коп.
Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя
- станом на 31.12.2015 року –3 359 тис. грн.;
- станом на 31.12.2016 року –0 грн.
Рiшенням правлiння Банку наприкiнцi звiтного року майно, що перейшло у власнiсть банку як
заставодержателя (будiвлi), переведено до необоротних активiв, утримуваних для продажу в
зв’язку з тим, що балансова вартiсть таких активiв вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з

продажу, а не поточного використання.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу:
- станом на 31.12.2016 року –3 359 тис. грн. грн.
Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (протокол вiд 21.11.2016) про
надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iстотнi умови
правочину: внесення змiн до тарифiв ТОВ «ПРОКАРД» по роботi з ПАТ «АКБ «КОНКОРД»
(надання послуг процесингового центру) до Генерального договору № 001-2016 вiд 11.01.2016 р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОКАРД" (код ЄДРПОУ 34513467,
49000, мiсто Днiпро, вул. Бригадна, буд. 11, оф. 68) заiнтересоване у вчиненнi товариством
правочину, оскiльки член наглядової ради Сосєдка Юлiя Вiлiївна, яка володiє 41,9355% акцiй
Банку є єдиним власником ТОВ «ПРОКАРД». Сума коштiв, що є предметом правочину: 800
тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 315 689
тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,25%.
Об’єкт основних засобiв Банк визнає активом, якщо є ймовiрнiсть, що Банк отримає пов’язанi з
об’єктом майбутнi економiчнi вигоди та собiвартiсть об’єкта можна достовiрно оцiнити.
Придбанi (створенi) основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати,
що пов'язанi з придбанням (створенням), доставкою, установкою, доведенням до стану,
придатного до використання, i введенням їх в експлуатацiю.
Послiдуюча оцiнка об’єктiв основних засобiв здiйснюється за моделлю собiвартостi, тобто
подальший облiк ведеться за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi.
Витрати по модернiзацiї, реконструкцiї та полiпшенню основних засобiв, у результатi чого
збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкта,
включаються до їх балансової вартостi в момент їх фактичного здiйснення. Вартiсть поточного
ремонту, що здiйснюється в Банку для пiдтримання об'єктiв основних засобiв у придатному для
використання станi, включається до складу витрат звiтного перiоду i не впливає на його
залишкову вартiсть.
До основних засобiв протягом звiтного року вiдносилися матерiальнi активи, вартiсть яких бiльше
6 тис. грн. за одиницю та строк використання бiльше одного року.
На кiнець кожного фiнансового року Банком переглядається лiквiдацiйна вартiсть об’єктiв
основних засобiв, строк корисної експлуатацiї. Якщо очiкування вiдрiзнятимуться вiд попереднiх
оцiнок, то змiни вiдображатимуться як змiни в облiковiй оцiнцi у вiдповiдностi з МСБО 8
«Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки».
На кожну дату балансу (один раз на рiк) Банк визнає зменшення корисностi необоротних активiв,
якщо є свiдчення можливої втрати економiчної вигоди.
Переоцiнка первiсної вартостi основних засобiв у звiтному роцi не здiйснювалась.
Зменшення корисностi основних засобiв у 2016 роцi не визнавалось.
На розвиток банкiвської системи України впливають, по-перше, суперечливi полiтичнi, економiчнi
й соцiальнi перетворення в країнi,зокрема, полiтична нестабiльнiсть в державi, що негативно
позначається на темпах розвитку економiки та усiх фiнансово-економiчних макропоказниках,
вiдсутнiсть обґрунтованої та загально-визначеної довгострокової концепцiї стратегiї розвитку
нацiональної банкiвської системи, низька конкурентоспроможнiсть на свiтовому ринку.
Крiм того, серед економiчних факторiв, якi впливають на розвиток банкiвської системи, можна
назвати: недостатнiй рiвень капiталiзацiї та пiдтримки реального сектора економiки;
розпорошення банкiвського капiталу, повiльне формування страхових фондiв вкладiв населення,
низьку якiсть активiв, вiдсутнiсть достатнiх обсягiв резервiв на покриття банкiвських ризикiв,

обмеженiсть довгострокових кредитних ресурсiв, недовiра вкладникiв до банкiв, повiльний
розвиток малих пiдприємств i податковий тягар.
Значнi ризики несуть законодавчi та економiчнi обмеження, якi виникають внаслiдок впливу
державного регулювання на окремi сектори економiки.
Для нормальної дiяльностi банкiвської системи країни важливе значення має iснування ефективної
законодавчої бази, яка регулювала би правовий статус банкiв i банкiвську дiяльнiсть у вiдповiдних
сферах. До недолiкiв нормативного регулювання слiд вiднести i нестабiльнiсть чинного
банкiвського законодавства, вiдсутнiсть регулятивних норм для багатьох видiв банкiвських
операцiй, чiтких бухгалтерських стандартiв тощо.
Несприятливим також залишається соцiальний фактор. Недостатньо високими темпами росте
матерiальне забезпечення населення.
В умовах появи на вiтчизняному ринку ряду банкiв з iноземним капiталом вiдчутно зросла
конкуренцiя в банкiвському секторi країни. В таких умовах головними завданнями банку є
утримання своїх позицiй на ринку. Необхiдно збiльшувати капiталовкладення на впровадження
нових iнформацiйних технологiй, забезпечити новi пiдходи до якостi обслуговування клiєнтiв,
вводити новi сучаснi банкiвськi продукти та послуги, продовжувати вдосконалювати систему
пiдбору, навчання та матерiального стимулювання персоналу.
Сьогоднi банкiвська система України є ключовою частиною фiнансової системи країни, важливим
елементом господарського механiзму. Банкiвська система має вирiшувати не тiльки свої внутрiшнi
проблеми, а й сприяти реформуванню економiки в цiлому. З цiєю метою банкiвська система
повинна забезпечити економiчно виправданий розподiл фiнансових ресурсiв, стимулювати
конкурентнi вiдносини, приватизацiю, цiноутворення, перебудову фiнансового ринку. Банкiвський
сектор покликаний пiдтримувати в стабiльному станi грошово-кредитну систему, створюючи
передумови для запобiгання безконтрольному нарощуванню дефiциту бюджету i регулювання
iнфляцiйних процесiв. Банкiвська система має створювати умови для функцiонування економiки,
забезпечуючи обслуговування мiжнародного руху товарiв, прямих i портфельних iнвестицiй,
використання робочої сили, сприяти переходу до конвертованостi нацiональної валюти.
Сума штрафiв, сплачених Банком за пiдсумком 2016 року, є незначною.
Одним з найважливiших показникiв дiяльностi Банку є регулятивний капiтал. Головною метою
Банку щодо управлiння капiталом є залучення i пiдтримка достатнього обсягу капiталу,
необхiдного для розширення дiяльностi i забезпечення покриття негативних наслiдкiв
рiзноманiтних ризикiв, якi приймаються в процесi банкiвської дiяльностi, та забезпечення захисту
вкладiв, фiнансової стiйкостi та стабiльностi дiяльностi. Розмiр капiталу визначає обсяги активних
операцiй Банку, розмiр депозитної бази, можливiсть запозичення ресурсiв на фiнансових ринках,
максимальнi розмiри кредитiв, величину вiдкритої валютної позицiї та ряд iнших важливих
показникiв, якi суттєво впливають на дiяльнiсть Банку.
Мета Банку при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi:
- наявностi капiталу, достатнього для покриття (потенцiйних) збиткiв внаслiдок
реалiзацiї ризикiв, притаманних дiяльностi Банку, навiть за умови виникнення надзвичайних
обставин;
- повного дотримання вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України;
- дотримання внутрiшнiх вимог щодо достатностi капiталу;
- спроможностi Банку виконувати плани по зростанню активiв, у вiдповiдностi до
бiзнес-стратегiї.
Управлiння капiталом полягає в дотриманнi зовнiшнiх та внутрiшнiх вимог до капiталу.
Основними вимогами щодо економiчних нормативiв капiталу банку є дотримання:
- мiнiмального розмiру регулятивного капiталу (Н1). Регулятивний капiтал є одним з
найважливiших показникiв дiяльностi банкiв, основним призначенням якого є покриття
негативних наслiдкiв рiзноманiтних ризикiв, якi банки беруть на себе в процесi своєї дiяльностi, та

забезпечення захисту вкладiв, фiнансової стiйкостi й стабiльної дiяльностi банкiв;
- достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу (Н2). Норматив достатностi
(адекватностi) регулятивного капiталу вiдображає здатнiсть банку своєчасно i в повному обсязi
розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають iз торговельних, кредитних або iнших
операцiй грошового характеру. Чим вище значення показника достатностi (адекватностi)
регулятивного капiталу, тим бiльша частка ризику, що її беруть на себе власники банку; i навпаки,
чим нижче значення показника, тим бiльша частка ризику, що її приймають на себе
кредитори/вкладники банку.
Вiдповiдно до iснуючих вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України, банки
станом на 01.01.2017 року повиннi дотримуватися наступних вимог:
- мiнiмального розмiру регулятивного капiталу (Н1) – 120 000 тис. грн.;
- спiввiдношення регулятивного капiталу до активiв, зважених на ризик («норматив
адекватностi регулятивного капiталу»), на рiвнi, що є вищим за обов’язкове мiнiмальне значення, 10%.
Протягом звiтного перiоду Банк постiйно дотримувався всiх вимог щодо регулятивного капiталу.
Контроль за дотриманням нормативiв капiталу Банку здiйснюється щоденно управлiнням
комплаєнс, аналiзу та управлiння ризиками.
Для забезпечення дотримання вимог не тiльки в даний час, але i в майбутньому управлiння
комплаєнс, аналiзу та управлiння ризиками щоквартально надає на правлiння Банку та Наглядову
раду Звiт про стан та тенденцiї ризикiв Банку, який мiстить розрахунок щодо можливих змiн та
дотримання вимог достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу з урахуванням сукупного
ризик-апетиту Банку.
Наглядова рада визначає загальну стратегiю управлiння ризиками в Банку, а Правлiння Банку
впроваджує тактику її реалiзацiї, затверджує методологiю оцiнки ризикiв, перевiряє
компетентнiсть персоналу з питань ризикiв.
Служба внутрiшнього аудиту Банку не бере безпосередньої участi у процесi ризик-менеджменту, її
роль зводиться до оцiнки адекватностi системи управлiння ризиками потребам Банку, аудиту
процесiв, процедур i методик по ризикам, виявлення ризикiв та недолiкiв в системi внутрiшнього
контролю та надання вiдповiдних рекомендацiї щодо удосконалення процесу управлiння
ризиками.
На кiнець звiтного перiоду укладенi, але ще не виконаних договори (контракти) не вплинули на
фiнансовий стан банку
Головною стратегiчною метою Банку є пiдвищення його конкурентоспроможностi шляхом
збереження його унiверсальностi, розвитку традицiйних та iнновацiйних послуг та оптимiзацiї
каналiв їх доставки клiєнтам, присутностi на основних сегментах фiнансового ринку,
впровадження нових банкiвських технологiй.
В основу стратегiї розвитку Банку покладено такi принципи, як конкурентоспроможнiсть,
унiверсальнiсть, надiйнiсть, професiоналiзм, оперативнiсть у прийняттi рiшень.
Емiтент не проводив науково-дослiдну полiтику у звiтному та попередньому роках та не
здiйснював витрати на такi дослiдження.
Полiтика банку при наданнi банкiвських послуг грунтується на таких дослiдженнях та розробках
та здiйснюється постiйно:
1. Монiторинг i прогнозування стану рахункiв клiєнтiв - полягає в розробцi iнформативних
показникiв та звiтних форм по роботi з клiєнтами, їх аналiз.
2. Обстеження клiєнтської бази банку - полягає в виявленнi нових сегментiв ринку, класифiкацiї
клiєнтiв за принципами вiдносин iз банком, за прибутковiстю, за фiнансовими показниками тощо.
3. Створення картотеки iсторiй обслуговування клiєнтiв у формi бази даних на комп'ютерi.

4. Дослiдження потреб клiєнтiв i каналiв впливу - полягає в анкетуваннi наявних клiєнтiв банку якi
приходять, i тих, що залишають банк (фiзичнi та юридичнi особи - окремо). Аналiз даних i
вдосконалення анкет. Розробка принципiв допомоги в розширеннi власного бiзнесу клiєнтiв на
обраних сегментах та програми спiвробiтництва.
5. Сегментацiя споживачiв банкiвських послуг - її мета: виявлення перспективної потенцiйної
клiєнтури на пiдставi аналiзу зовнiшнього i внутрiшнього банкiвського середовища, дослiдження i
оцiнка потреб, розробка списку ймовiрних послуг i способiв спiвробiтництва.
6. Концентрований рекламний вплив на вибраних сегментах - шляхом проведення рекламної
компанiї на основi її планування, розробки рекламних матерiалiв, методiв їх доставки, спискiв
розсилки. Випуск iнформацiйного бюлетеня банку для клiєнтiв. Ведення iсторiй клiєнтiв.
Формування пiд кожного клiєнта списку додаткових послуг.
7. Залучення працiвникiв банку до програми продажу банкiвського продукту - на основi
маркетингової полiтики. Накопичення iдей, рацiоналiзаторських пропозицiй, оцiнок i вiдгукiв.
Обмiн iнформацiєю. До особистих контактiв iз клiєнтом - консультацiя з персональним
менеджером, врахування iсторiї клiєнта. При особистих контактах - передача клiєнтiв
персональним менеджерам для надання додаткових послуг.
8.Розробка нових перспективних послуг - удосконалення послуг, що надаються i перегляд тарифiв.
9. Проведення консультацiйних семiнарiв працiвниками банку щодо нових послуг - як для своїх
клiєнтiв, так i для широких кiл (у першу чергу - бухгалтерiв). Пiдтримання спiвробiтництва банку
з курсами бухгалтерського i банкiвського профiлю, навчальними закладами.
10. Залучення спецiалiстiв Банку до спiвпрацi з перiодичними виданнями в ролi авторiв - буде
сприяти зростанню iмiджу Банку i виведе клiєнтiв на особистий контакт з автором як експертом.
11. З метою пiдвищення якостi обслуговування та максимального задоволення потреб клiєнтiв
шляхом дослiдження i врахування їх пропозицiй та зауважень банк запроваджує два рази на рiк
опитування клiєнтiв для збору пропозицiй та зауважень щодо якостi банкiвських послуг шляхом
Iнтернет - анкетування.
Запровадження такого дослiдження сприяє пiдвищенню iмiджу Банку, який проводить полiтику
iнформацiйної вiдкритостi та лояльностi до своїх клiєнтiв, ефективному управлiнню
взаємовiдносин з клiєнтами, оперативному впливу клiєнтiв на умови, якiсть обслуговування та
iншi параметри послуг банку шляхом надання своїх пропозицiй, зауважень та скарг, швидкому та
оперативному обмiну iнформацiї мiж Банком та клiєнтом в режимi реального часу,
максимальному урахуванню потреб клiєнтiв при розробцi Банком нових банкiвських продуктiв, а
також внесенню iстотних змiни в традицiйнi банкiвськi послуги.

На початку 2015 року Спецiалiзованою державною податковою iнспекцiєю по роботi з великими
платниками податкiв у м. Днiпропетровську Мiжрегiонального головного управлiння Державної
фiскальної служби (далi СДПI у м. Днiпропетровську МГУМ ДФС) проведена документальна
планова виїзна перевiрка ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» з питань дотримання вимог податкового, валютного та
iншого законодавства за перiод з 01.04.2012 по 31.12.2014 року. На теперiшнiй час триває
процедура вирiшення спору в судових iнстанцiях. Непередбаченi зобов’язання можуть складати
507 тис. грн. Банк очiкує виграти дану справу в судi.
Незважаючи на негативнi тенденцiї що не найкращим чином впливали на дiяльнiсть банкiвського
сектору, ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на протязi року успiшно та прибутково здiйснював свою
дiяльнiсть на територiї України.
В 2016 роцi Банк розширяв як спектр надання банкiвських послуг так i розгалужував систему
вiддiлень на територiї областей України. Керiвництво Банку i надалi буде вживати достатнiх
заходiв для його подальшого стабiльного розвитку.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

34590

42034

0

0

34590

42034

будівлі та споруди

23987

22725

0

0

23987

22725

машини та
обладнання

2753

8809

0

0

2753

8809

транспортні засоби

1539

1171

0

0

1539

1171

0

0

0

0

0

0

6311

9329

0

0

6311

9329

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

34590

42034

0

0

34590

42034

Найменування
основних засобів

земельні ділянки
інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Основнi засоби та нематерiальнi активи
- основних засобiв, стосовно яких є передбаченi чинним законодавством України
обмеження щодо володiння, користування та розпорядження, Банк не має;
- основних засобiв та нематерiальних активiв, оформлених у заставу, Банк не має;
- основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя
тощо), вилучених з експлуатацiї для продажу, Банк не має;
- первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на кiнець звiтного
перiоду складає 2 278 тис. грн., на кiнець попереднього перiоду – 1 022 тис. грн. За звiтний
перiод первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв:
- машини та обладнання 142 тис. грн.;
- iншi необоротнi матерiальнi активи 1 114 тис. грн.
- нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права власностi Банк не має;
- створених нематерiальних активiв Банк не має;
- збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду, якi
виникають у результатi переоцiнок, а також унаслiдок збиткiв вiд зменшення корисностi,
визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi не вiдбувалося.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість

167019

164861

чистих активів (тис.
грн)
Статутний капітал
(тис. грн.)

155000

155000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

155000

155000

Опис

Вартiсть чистих активiв розрахована як рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв Банку та
вартiстю його зобов’язань та дорiвнює розмiру власного капiталу Банку за даними Звiту про
фiнансовий стан (Балансу) за станом на звiтну дату. Розмiр власного капiталу Банку
визначається вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в
Українi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.08.2001
№368

Висновок

Методи оцiнки активiв та зобов’язань, їх переоцiнки, створення спецiальних резервiв на
покриття можливих втрат реалiзується Банком та його структурними пiдроздiлами вiдповiдно
до законодавства, нормативних документiв Нацiонального банку України, Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi, внутрiшнiх правил i положень Банку. Банк здiйснює
постiйний контроль за достовiрною оцiнкою активiв i зобов’язань, об’єктивною їх
класифiкацiєю, бухгалтерським облiком за вiдповiдними балансовими рахунками вiдповiдно
до проведеної оцiнки, своєчасним та повним формуванням резервiв за всiма кредитними
операцiями, операцiями з цiнними паперами, дебiторською заборгованiстю. Вартiсть чистих
активiв вiдповiдає вимогам, встановленими нормативно-правовими актами Нацiонального
банку України

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

3128

X

X

Усього зобов'язань

X

3128

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Iншi зобов'язання (тис. грн):
Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на

прибуток - 266
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку - 2 718
Доходи майбутнiх перiодiв - 144

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

21.11.2016

800

315689

0.25

Опис

Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (протокол вiд
21.11.2016) про
надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть.
Iстотнi умови правочину: внесення змiн до тарифiв ТОВ «ПРОКАРД» по роботi з
ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (надання послуг процесингового центру) до Генерального
договору № 001-2016 вiд 11.01.2016 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОКАРД" (код ЄДРПОУ 34513467, 49000, мiсто Днiпро,
вул. Бригадна, буд. 11, оф. 68) заiнтересоване у вчиненнi товариством правочину,
оскiльки член наглядової ради Сосєдка Юлiя Вiлiївна, яка володiє 41,9355% акцiй
Банку є єдиним власником ТОВ «ПРОКАРД». Сума коштiв, що є предметом
правочину: 800 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 315 689 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi: 0,25%.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

12.01.2016

13.01.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

14.01.2016

16.01.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.01.2016

16.01.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.11.2016

21.11.2016

Відомості про прийняття рішення про розміщення
цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків
статутного капіталу

21.11.2016

21.11.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

30.11.2016

30.11.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

23.12.2016

26.12.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.12.2016

27.12.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI
УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)

30373906

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04112, м.Київ, вул. ГРЕКОВА, буд.
3, кв. 9

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

2091 26.01.2001
265 П 000265 16.04.2013
30.07.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

за 2016 рiк

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЙКЕР ТIЛЛI
УКРАЇНА"
30373906
04112, м.Київ, вул. ГРЕКОВА, буд.3, кв. 9

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2091 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити

265 П 000265 16.04.2013 30.07.2020

аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
ВИСНОВОК (ЗВIТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та Правлiнню
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»
Нацiональному Банку України

Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (далi - Банк), що включає: Звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2016
року, Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) за 2016 рiк, Звiт про змiни у
власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 2016 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за 2016
рiк, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2014 року), прийнятих рiшенням
Аудиторської Палати України №320/1 вiд 29 грудня 2015 року в якостi Нацiональних стандартiв аудиту. Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та
вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку станом на 31
грудня 2016 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашу думку, звертаємо вашу увагу на Примiтку 2 «Економiчне середовище, в умовах якого Банк
здiйснює свою дiяльнiсть» фiнансової звiтностi, яка описує поточну економiчну ситуацiю в Українi. Керiвництво
Банку вбачає зменшення системних ризикiв та стабiлiзацiю українського фiнансового сектору, сприятливе
макроекономiчне середовище та передумови для подальшого покращення економiчного середовища. В той же час,
банкiвська система України все ще знаходиться пiд негативним впливом воєнного конфлiкту, полiтичної, економiчної
та фiнансової кризи, що значною мiрою пов’язано з погiршенням фiнансового стану позичальникiв, вiдпливом коштiв
з банкiв, знецiненням гривнi та iншими об’єктивними причинами. Наразi достовiрно неможливо оцiнити характер та
мiру такого впливу на операцiйну дiяльнiсть Банку.
Iншi питання
Аудит фiнансової звiтностi Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, був проведений iншим аудитором, чий
звiт вiд 14 квiтня 2016 року мiстив немодифiковану думку.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» та вимог Нацiонального банку
України (надалi - НБУ) за результатами проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку
аудитори мають висловити думку стосовно зазначеної звiтностi, а також надати звiт за результатами перевiрки.
Метою проведення аудиторської перевiрки було висловлення думки щодо того, чи рiчна фiнансова звiтнiсть Банку за
2016 рiк в усiх суттєвих аспектах достовiрно вiдображає фiнансовий стан Банку вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Iнформацiя, що викладена у цьому звiтi, є результатом проведення нами процедур в межах аудиторської перевiрки
рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк. Зазначена iнформацiя отримана на основi вибiркового тестування i в
обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних
стандартiв аудиту.

Цей звiт призначено для iнформування та використання керiвництвом Банку та Нацiональним банком України та не
може бути використаний будь-якою iншою стороною. При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати
обмежений, як зазначено вище, характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, органiзацiєю
системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю.
Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки нами питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, органiзацiєю
системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються
Нацiональним банком України.
В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту рiчної фiнансової звiтностi ми висловлюємо
нашу думку щодо дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку
України з питань:
стосовно внутрiшнього контролю
Внутрiшнi нормативнi документи Банку в частинi внутрiшнього контролю, структура та заходи внутрiшнього
контролю Банку вдосконалюються та приводяться у вiдповiднiсть до вимог нормативно-правових актiв НБУ, зокрема,
Постанови Нацiонального банку України № 867 вiд 29.12.2014 року «Про затвердження Положення про органiзацiю
внутрiшнього контролю в банках України», в тому числi, шляхом виконання рекомендацiй Нацiонального банку
України за наслiдками iнспекцiйної перевiрки.
На нашу думку, на момент перевiрки структура та заходи внутрiшнього контролю Банку є задовiльними.
стосовно внутрiшнього аудиту
Внутрiшнi нормативнi документи Банку та процедури внутрiшнього аудиту на протязi 2016 року вдосконалювались та
приводились у вiдповiднiсть до вимог нормативно-правових актiв НБУ, в тому числi, шляхом виконання
рекомендацiй Нацiонального банку України за наслiдками iнспекцiйної перевiрки.
На нашу думку, на момент перевiрки внутрiшнi нормативнi документи Банку, що регулюють процедури внутрiшнього
аудиту вiдповiдають вимогам нормативно-правових актiв НБУ, зокрема, Постанови Нацiонального банку України
№311 вiд 10.05.2016 року «Про затвердження Положення про органiзацiю внутрiшнього аудиту в банках України», та
потребують подальшої iмплементацiї в частинi практичного їх застосування. Практичнi заходи та процедури
внутрiшнього аудиту потребують вдосконалення, зокрема, в частинi розробки та ведення робочої документацiї,
безперервної професiйної пiдготовки та навчання внутрiшнiх аудиторiв.
стосовно визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями
Резерви для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями Банком сформовано вiдповiдно до
вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку, у тому числi з питань регулювання дiяльностi банкiв та
оцiнки ризикiв щодо формування та використання резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними
банкiвськими операцiями.
В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту рiчної фiнансової звiтностi нами не виявлено
суттєвих вiдхилень щодо здiйсненого Банком розрахунку кредитного ризику станом на 31.12.2016 року. Проте, на
нашу думку, внутрiшнiй контроль в частинi процесу визначення розмiру кредитного ризику за активними
банкiвськими операцiями потребує посилення.
стосовно визнання пов'язаних iз банком осiб та здiйснення операцiй з ними
В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту рiчної фiнансової звiтностi нами не виявлено
свiдчень невiдповiдностi системи Банку управлiння ризиками при здiйсненнi операцiй з пов’язаними особами,
процедур iдентифiкацiї пов'язаних iз Банком осiб та здiйснення операцiй з ними вимогам нормативно-правових актiв
НБУ.
Слiд зазначити, що в результатi виконання рекомендацiй Нацiонального банку України Банком визнано контрагента
пов'язаною iз банком особою. Iнформацiю щодо операцiй з такою особою вiдображено у Примiтцi 40 «Операцiї з
пов’язаними сторонами», значення нормативу Н9 зазначено у Примiтцi 34 «Управлiння фiнансовими ризиками» з
урахуванням заборгованостi такої особи. В ходi аудиторської перевiрки ми не виявили iнших порушень нормативних
вимог в частинi здiйснення операцiй з пов’язаними особами.
стосовно достатностi капiталу банку, яка має визначатися з урахуванням якостi активiв банку, а також операцiй iз
пов’язаними з банком особами
Статутний капiтал Банку станом на 31.12.2016 року достатнiй i за даними Банку складає 155 000 тис. грн.
Регулятивний капiтал Банку станом на 31.12.2016 року за даними Банку складає 171 499 тис. грн., що вiдповiдає
вимогам нормативно-правових актiв НБУ (див. Примiтка 35 «Управлiння капiталом»).
Як зазначено у Примiтцi 41 «Подiї пiсля дати балансу», з метою приведення розмiру капiталу у вiдповiднiсть до вимог
Нацiонального банку України, в листопадi 2016 року загальними зборами акцiонерiв Банку було прийнято рiшення
про збiльшення розмiру статутного капiталу за рахунок додаткових внескiв на 45 000 тис. грн. шляхом приватного
розмiщення 45 000 штук простих iменних акцiй. У березнi 2017 року на рахунок Банку були здiйсненi внески за
незареєстрованим статутним капiталом акцiонерами на суму 45 000 тис. грн.
стосовно ведення бухгалтерського облiку
Система бухгалтерського облiку Банку вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв НБУ та облiковiй полiтицi
Банку.
Генеральний директор Олександр Почкун
Аудитор Гагiк Нерсесян

(Сертифiкат аудитора банкiв № 0171, виданий Аудиторською палатою України 22.12.2011 року, термiн чинностi
сертифiката продовжено до 22.12.2021 року)
14 квiтня 2017 року м.Київ, Україна
Реєстрацiйний №17-056

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

2

1

2

2015

4

3

3

2014

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): На останнiх загальних зборах реєстрацiю акцiонерiв для участi в
загальних зборах здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, яка була призначеня
рiшенням наглядової ради.

Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останього разу вiдбувалося бюлетенями для голосування. Форма та текст
бюлетенiв для голосування затверджувалась рiшенням наглядової ради банку.

Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Виконання постанови НБУ вiд 06 серпня 2014 року за N 464
"Про приведення статутного капiталу банкiв у вiдповiднiсть до мiнiмально
встановленого розмiру"

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада не проводила
самооцiнку.

Наглядова рада не проводила самооцiнку.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

40

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування

Ні
X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради iнших
комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради iнших
комiтетiв не створено.

Оцiнка роботи не проводилась.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Голова та члени наглядової ради
отрумують винагороду у виглядi
заробiтної плати працюючи на
основнiй посадi в банку згiдно
штатного розкладу.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Бездоганна дiлова репутацiя

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради

Ні

X
X

ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

На загальних зборах 06.11.2015
було обрано новий склад
наглядової ради

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Дивiдендна полiтика
Iнформацiйна полiтик, Кодекс
корпоративного управлiння
Положення про корпоративного
секретаря

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

осіб акціонерного товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні

X
Рiшення про затвердження
зовнiшнього аудитора приймала
на своєму засiданнi наглядова
рада банку.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

X
Нова аудиторська компанiя бiльш
вiдома.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант

X
X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Перевiрку фiнансовогосподавської дiяльностi у
звiтному роцi проводила служба
внутрiшнього аудиту банку згiдно
посадових обов'язкiв.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя проводила
перевiрку останнього разу з
власної iнiциативи для пiдготовки
звiту на рiчнi загальнi збори у
2015р..

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

Інше (запишіть): Залучення депозитiв.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 26.06.2015 ; яким органом управління прийнятий:
Кодекс корпоративного управлiння затверджений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс корпоративного управлiння оприлюднено на власному веб-сайтi Банку:
http://concord.ua/
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Протягом року не було вiдхилень вiд дотримання Кодексу корпоративного управлiння Банку,
розмiщенного на власному веб-сайтi: http://concord.ua/

ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2016 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

39971

52581

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України

6

0

0

0

0

АКТИВИ

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток
Кошти в інших банках

7

647

0

Кредити та заборгованість клієнтів

8

192593

188048

0

0

84083

8020

0

0

2811

2978

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

431

0

Відстрочений податковий актив

200

44

0

0

Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення

9

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість

10

Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи

11

42034

34590

Інші фінансові активи

12

14372

19407

Інші активи

13

4014

10021

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття

14

3359

0

0

0

384515

315689

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів:
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

15

0

25207

Кошти клієнтів

16

191588

119698

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

17

26

0

Боргові цінні папери, емітовані банком

18

19070

2061

Інші залучені кошти

0

0

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

959

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

Резерви за зобов’язаннями

19

2478

475

Інші фінансові зобов’язання

20

1206

1169

Інші зобов'язання

21

3128

1259

Субординований борг

0

0

Зобов'язання групи вибуття

0

0

0

0

217496

150828

155000

155000

Емісійні різниці

0

0

Незареєстрований статутний капітал

0

0

Інший додатковий капітал

0

0

9861

8505

0

0

2158

1356

Власний капітал – усього за додатковими статтями

0

0

Неконтрольована частка

0

0

Усього власного капіталу

167019

164861

Усього зобов'язань та власного капіталу

384515

315689

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань:
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

22

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників

Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з готiвки в касi Банку, операцiйних касах вiддiлень,
банкоматах та в дорозi, коштiв на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України
(за винятком обов’язкових резервiв), коштiв на коррахунках в iнших банках (за винятком
залишкiв, що резервуються), коштiв банкiв в розрахунках (за винятком залишкiв, що
резервуються), депозитiв овернайт, що розмiщенi в iнших банках, кредитiв овернайт, що наданi
iншим банкам - та облiковуються за амортизованою вартiстю. Грошовi кошти та їх еквiваленти
представляють собою активи, якi можуть бути легко конвертованi в грошовi кошти в найкоротшi
термiни,
i
мають
мiнiмальний
ризик
змiни
вартостi.
Залишки грошових коштiв обов’язкового резерву в Нацiональному банку України облiковуються
за амортизованою вартiстю i не можуть бути використанi для фiнансування повсякденних
операцiй Банку i, вiдповiдно, не вважаються компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для
цiлей
складання
звiту
про
рух
грошових
коштiв.
Кошти в iнших банках (заборгованiсть iнших банкiв) облiковуються за амортизованою вартiстю.
Заборгованiсть iнших банкiв виникає тодi, коли Банк надає банкам – контрагентам грошовi кошти,
якi пiдлягають погашенню на встановлену дату; при цьому Банк не має намiру здiйснювати
торговi операцiї з дебiторською заборгованiстю, що виникає в результатi. Ця дебiторська
заборгованiсть не пов’язана з похiдними фiнансовими iнструментами та не має ринкових
котирувань. Кошти в iнших банках складаються з кредитiв та депозитiв, наданих iншим банкам
(крiм депозитiв/кредитiв «овернайт», що включенi до грошових коштiв та їх еквiвалентiв),
залишкiв коштiв на кореспондентських рахунках, при наявностi ризику, щодо повернення коштiв.
Кредитним боргом Банк визнає актив, що виникає в результатi надання грошових коштiв або
iнших активiв боржнику в обмiн на зобов’язання з їх повернення Банку в обумовлений термiн або
на
вимогу.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв є непохiдними фiнансовими iнструментами, якi не
котируються на активному ринку, й якi не призначенi для продажу негайно або в найближчий час
та
не
класифiкованi
як
доступнi
для
продажу.

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Банк визнає пiд час надання коштiв на певний строк та на
визначених умовах для отримання грошових потокiв за контрактом у певнi дати, якi є лише
погашенням основної суми та сплатою процентiв на непогашену основну суму.
Проценти – це компенсацiя часової вартостi грошей i кредитного ризику, пов’язаного з
непогашенням
протягом
певного
часу
основної
суми
боргу.
Виданi кредити визнаються в момент їх надання та вiдображаються за первiсною вартiстю
наданих коштiв, що дорiвнює справедливiй вартостi наданих кредитiв. В первiсну вартiсть
включаються
також
прямi
витрати
по
здiйсненню
операцiї.
Пiсля первiсного визнання кредити та заборгованiсть клiєнтiв облiковуються за амортизованою
вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням резерву пiд знецiнення.
У портфелi до погашення облiковуються придбанi борговi цiннi папери з фiксованими платежами
або з платежами, що можна визначити, а також з фiксованим строком погашення. Борговi цiннi
папери вiдносяться до портфеля до погашення, якщо Банк має намiр та змогу утримувати їх до
строку погашення з метою отримання процентного доходу. Борговi цiннi папери обертаються на
активному
ринку.
При первiсному визнаннi цiннi папери, що утримуються до погашення, оцiнюються за вартiстю
придбання,
враховуючи
витрати
за
операцiєю
придбання
цiнних
паперiв.
Пiсля первiсного визнання борговi цiннi папери в портфелi до погашення на дату балансу
вiдображаються
за
їх
амортизованою
собiвартiстю
Iнвестицiйна нерухомiсть – нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або їх поєднання),
утримувана (власником або орендарем згiдно з угодою про фiнансову оренду) з
метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох
цiлей,
а
не
для:
- використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для
адмiнiстративних
цiлей,
або
продажу
в
звичайному
ходi
дiяльностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається в якостi активу тiльки якщо є впевненiсть, що у майбутньому
така iнвестицiйна нерухомiсть принесе економiчну користь, та – вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi
може
бути
вiрогiдно
оцiнена.
До iнвестицiйної нерухомостi належить будiвля, яка є власнiстю Банку та надана в оренду бiльш
нiж 20% загальної площi згiдно з однiєю чи кiлькома угодами про операцiйну оренду.
На звiтну дату Банк має iнвестицiйну нерухомiсть (адмiнiстративну будiвлю) утримувану на
правах власностi з метою отримання орендних платежiв (прибутку). Первiсно iнвестицiйну
нерухомiсть Банк оцiнює за первiсною вартiстю (собiвартiстю). У подальшому iнвестицiйна
нерухомiсть оцiнюється по собiвартостi за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та
будь
–
яких
збиткiв
вiд
знецiнення.
Визнання доходiв за операцiями з iнвестицiйною нерухомiстю здiйснюється щомiсячно за
принципом
нарахування
та
вiдповiдностi.
Об’єкт основних засобiв Банк визнає активом, якщо є ймовiрнiсть, що Банк отримає пов’язанi з
об’єктом майбутнi економiчнi вигоди та собiвартiсть об’єкта можна достовiрно оцiнити.
Придбанi (створенi) основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати,
що пов'язанi з придбанням (створенням), доставкою, установкою, доведенням до стану,
придатного
до
використання,
i
введенням
їх
в
експлуатацiю.
Послiдуюча оцiнка об’єктiв основних засобiв здiйснюється за моделлю собiвартостi, тобто
подальший облiк ведеться за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi.
Витрати по модернiзацiї, реконструкцiї та полiпшенню основних засобiв, у результатi чого
збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкта,
включаються до їх балансової вартостi в момент їх фактичного здiйснення. Вартiсть поточного
ремонту, що здiйснюється в Банку для пiдтримання об'єктiв основних засобiв у придатному для
використання станi, включається до складу витрат звiтного перiоду i не впливає на його
залишкову
вартiсть.
До основних засобiв протягом звiтного року вiдносилися матерiальнi активи, вартiсть яких бiльше

6
тис.
грн.
за
одиницю
та
строк
використання
бiльше
одного
року.
На кiнець кожного фiнансового року Банком переглядається лiквiдацiйна вартiсть об’єктiв
основних засобiв, строк корисної експлуатацiї. Якщо очiкування вiдрiзнятимуться вiд попереднiх
оцiнок, то змiни вiдображатимуться як змiни в облiковiй оцiнцi у вiдповiдностi з МСБО 8
«Облiковi
полiтики,
змiни
в
облiкових
оцiнках
та
помилки».
На кожну дату балансу (один раз на рiк) Банк визнає зменшення корисностi необоротних активiв,
якщо
є
свiдчення
можливої
втрати
економiчної
вигоди.
Переоцiнка первiсної вартостi основних засобiв у звiтному роцi не здiйснювалась.
Зменшення
корисностi
основних
засобiв
у
2016
роцi
не
визнавалось.
Нематерiальний актив – немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути
iдентифiкований.
Нематерiальний актив визнається Банком, якщо є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi
вигоди, якi вiдносяться до активу, будуть отриманi Банком та собiвартiсть активу можна
достовiрно оцiнити. Якщо це не так, вартiсть нематерiальних активiв вiдображається у звiтi про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за рiк, в якому вони були отриманi.
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю, скоригованою на суму
будь-яких
додаткових
витрат.
Пiсля первiсного визнання Банк вiдображає нематерiальний актив за його собiвартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Видатки на нематерiальний актив визнаються Банком як витрати звiтного перiоду у якому вони
були понесенi за винятком витрат по модернiзацiї та полiпшенню нематерiальних активiв, у
результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання
цього
об'єкта,
i
якi
складають
частину собiвартостi
нематерiального
активу.
На кiнець кожного фiнансового року Банком переглядається лiквiдацiйна вартiсть, строк корисної
експлуатацiї об’єктiв нематерiальних активiв. Змiни, якi виникнуть за результатами перегляду,
вiдображаються вiдповiдно до змiн в облiкових оцiнках згiдно МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни
в
облiкових
оцiнках
та
помилки».
Також щорiчно Банк оцiнює зменшення корисностi нематерiального активу. Якщо є ознаки збитку
вiд зменшення корисностi активу, визначається вартiсть вiдшкодування активу. Збиток вiд
зменшення корисностi, який вiдображається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд, дорiвнює рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та сумою вiдшкодування.
Банк припиняє визнання нематерiального активу в разi його вибуття або якщо вiд його
використання
не
очiкується
майбутнiх
економiчних
вигод.
У звiтному перiодi переоцiнка первiсної вартостi нематерiальних активiв не вiдбувалась.
Нематерiальнi активи у 2016 роцi переглядались на зменшення корисностi, зменшення корисностi
не
визнане.
Оренда – це угода, згiдно з якою орендодавець передає орендаревi в обмiн на платiж або ряд
платежiв право користування активом протягом погодженого перiоду часу. Операцiйна оренда –
оренда, яка не передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння.
У звiтному перiодi Банк виступав лiзингодавцем (здача в оперативний лiзинг iнвестицiйної
нерухомостi)
та
лiзингоодержувачем.
Визнанi Банком витрати за оперативним лiзингом вiдображалися у бухгалтерському облiку iз
застосуванням принципу нарахування та вiдповiдностi згiдно з прийнятою Банком облiковою
полiтикою. Щомiсячно, на пiдставi укладених договорiв, нараховувалися лiзинговi (оренднi)
платежi.
Доходи за оперативним лiзингом визнавалися у складi iнших операцiйних доходiв Банку. Витрати
по оперативному лiзингу визнавалися у складi iнших операцiйних витрат Банку.
Банк класифiкує необоротнi активи, утримуванi для продажу в якостi призначених для продажу,
якщо їх балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не
поточного використання. В цьому разi необоротнi активи, утримуванi для продажу, повиннi бути
доступнi для негайного продажу в їх теперiшньому станi на тих умовах, якi є звичайними та
продаж має характеризуватися високим ступенем ймовiрностi. Для пiдвищення ймовiрностi
продажу в Банку складений та затверджений план продажу необоротних активiв, утримуваних для

продажу
та
розпочата
програма
активних
дiй
з
пошуку
покупця.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу вiдображенi за меншою з вартостi придбання та
справедливої
вартостi
за
вирахуванням
витрат
на
реалiзацiю.
Амортизацiя - це систематичний розподiл суми активу, що амортизується, протягом строку його
корисної
експлуатацiї.
Нарахування амортизацiї основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється iз
застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається розподiлом їх
вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв не припиняється на перiод їх реконструкцiї, модернiзацiї, добудови,
дообладнання та консервацiї. Нарахування амортизацiї припиняється на одну з двох дат, що настає
ранiше: на дату переведення активiв до категорiї необоротних активiв, утримуваних для продажу,
або
на
дату
припинення
визнання
активiв.
Похiднi фiнансовi iнструменти, що включають валютнi свопи та форварднi контракти,
облiковуються за справедливою вартiстю. Всi похiднi фiнансовi iнструменти показуються як
активи, коли їхня справедлива вартiсть позитивна, й як зобов’язання, коли їхня справедлива
вартiсть негативна. Змiна справедливої вартостi похiдних фiнансових iнструментiв включається до
складу
прибуткiв
за
вирахуванням
збиткiв
вiд
операцiй
з
похiдними
фiнансовими iнструментами у складi прибутку або збитку. Банк не застосовує облiк хеджування.
До складу залучених коштiв входять: кошти банкiв, кошти клiєнтiв, борговi цiннi папери,
емiтованi банком. Заборгованiсть перед iншими банками облiковується з моменту надання Банку
грошових
коштiв
або
iнших
активiв
банками
–
контрагентами.
Кошти клiєнтiв складаються з коштiв на вимогу юридичних та фiзичних осiб та строкових коштiв
юридичних та фiзичних осiб. Кошти на вимогу юридичних та фiзичних осiб визнаються Банком
пiд час їх залучення вiд клiєнтiв – власникiв грошових коштiв та облiковуються за амортизованою
вартiстю. Витрати за коштами на вимогу визнаються щомiсячно i вiдображаються в
бухгалтерському облiку за принципом нарахування i визнаються у тому звiтному перiодi, до якого
вони належать. Строковi кошти клiєнтiв юридичних та фiзичних осiб первiсно визнаються за
справедливою вартiстю, в подальшому - за амортизованою вартiстю. Витрати визначаються за
методом нарахування iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка та визнаються у тому
звiтному
перiодi,
до
якого
вони
належать.
Борговi цiннi папери, емiтованi банком складаються з короткострокових та довгострокових
депозитних сертифiкатiв. Випущенi власнi борговi цiннi папери спочатку визнаються за вартiстю
випуску, включаючи витрати на проведення операцiй, а в подальшому оцiнюються за
амортизованою вартiстю. Витрати визначаються за методом нарахування iз застосуванням методу
ефективної ставки вiдсотка та визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать.
Банк бере на себе зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, у тому числi зобов’язання з надання
кредитiв,
акредитиви
та
фiнансовi
гарантiї.
Фiнансовi гарантiї – це безвiдкличнi гарантiї здiйснити платежi у випадку, коли клiєнт виявиться
неспроможним виконати свої зобов’язання перед третiми сторонами. Фiнансовим гарантiям
притаманний той самий ризик, що й кредитам. Фiнансовi гарантiї та зобов’язання надати кредит
спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює сумi отриманої комiсiї. Ця
сума амортизується прямолiнiйним методом протягом строку iснування зобов’язання, крiм
зобов’язань надати кредити, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Банк укладе конкретну кредитну
угоду i не очiкує реалiзувати вiдповiдний кредит протягом короткого строку пiсля його надання.
Така комiсiя за надання кредиту вiдноситься на майбутнi перiоди та включається до складу
балансової вартостi кредиту при первiсному визнаннi. На кожну звiтну дату зобов’язання,
пов’язанi з кредитуванням, оцiнюються Банком за найбiльшою з двох сум: неамортизованого
залишку вiдповiдної суми при первiсному визнаннi, та оцiночних витрат, необхiдних для
погашення
зобов’язань
на
звiтну
дату.
Резерви за зобов’язаннями Банк визнає, коли має юридичне чи конструктивне зобов’язання
внаслiдок минулої подiї, за якою ймовiрно вибуття ресурсiв та можна достовiрно оцiнити суму
зобов’язання.
Розмiр резерву, визнаний у Звiтi про фiнансовий стан, представляє найкращу оцiнку суми,

необхiдної для погашення зобов’язання, визначену на звiтну дату з урахуванням
iснуючих ризикiв та невизначеностей, суми отриманої винагороди та вартостi отриманого
забезпечення
за
наданим
зобов’язанням.
На кiнець кожного звiтного перiоду резерв за зобов’язаннями переглядається й у разi вiдсутностi
ймовiрного вибуття ресурсiв вiн коригується. Використовується резерв лише за тими видатками,
для
яких
вiн
був
створений.
Резерви за зобов’язаннями визнаються у Звiтi про фiнансовий стан окремо
Витрати або дохiд за поточним та вiдстроченим податком на прибуток визнаються у складi
прибутку або збитку за винятком випадку, коли вони визнаються у складi iншого сукупного
доходу або безпосередньо у власному капiталi, оскiльки стосуються операцiй, якi також
визнаються в тому ж самому або iншому перiодi, у складi iншого сукупного доходу або
безпосередньо
власному
капiталi.
Поточний податок – це сума що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або
вiдшкодована ними стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку в поточний та попереднi
перiоди. Поточний податок на прибуток розраховувався та сплачувався Банком згiдно з дiючим
податковим
законодавством
за
ставкою
18%
у
2015
2016
роках.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань стосовно
податкових збиткiв, перенесених на наступнi перiоди, та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової
звiтностi. Згiдно з виключенням при первiсному визнаннi, вiдстрочений податок не розраховується
стосовно тимчасових рiзниць при первiсному визнаннi активу чи зобов’язання щодо iншої, нiж
об’єднання компанiй, операцiї, якщо операцiя, при її первiсному визнаннi, не впливає анi на
фiнансовий,
анi
на
оподатковуваний
прибуток.
Вiдстрочений податок розраховано за ставками оподаткування, за якими має бути використано
вiдстрочений податковий актив та погашено вiдстрочене податкове зобов’язання.
Банк
не
має
податкових
збиткiв
i
невикористаних
податкових
пiльг.
Банк
не
має
дочiрнiх
та
асоцiйованих
компанiй.
Впродовж звiтного 2016 року та станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року будь-яка дiяльнiсть
Банку не була припинена, тому вiдсутня сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов’язаних з
прибутком
(збитком)
вiд
дiяльностi,
що
припинена.
Статутний капiтал Банку сформовано вiдповiдно до вимог Закону України «Про банки i
банкiвську дiяльнiсть» з грошових коштiв акцiонерiв, внесених внаслiдок придбання ними
простих
iменних
акцiй
за
номiнальною
вартiстю.
Акцiї надають їх власникам право на отримання частини прибутку Банку у виглядi дивiдендiв, на
участь в управлiннi Банком, на отримання частини майна Банку в разi його лiквiдацiї та iншi
права, передбаченi законом, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення
акцiонерних товариств з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про банки i
банкiвську дiяльнiсть». Простi акцiї надають їх власникам однаковi права. Простi iменнi акцiї не
пiдлягають конвертацiї у привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери банку.
Статутний капiтал Банку складається з 155 тисяч акцiй номiнальною вартiстю 1 тис. грн. Станом
на кiнець звiтного року зареєстрований i повнiстю сплачений статутний капiтал Банку складає 155
000
тис.
грн.
Протягом 2016 року Банк не здiйснював викупу власних акцiй та не оголошував виплату
дивiдендiв. Прибуток, отриманий за результатами 2015 року, Загальними зборами акцiонерiв в
повному
розмiрi
було
направлено
до
резервного
фонду
Банку.

Затверджено до випуску та підписано
15.03.2017

року

Голова правління

Острiнiна Олена Петрiвна
(підпис, ініціали, прізвище)

Колосенко К.А.,(0562) 31-04-31

Головний бухгалтер Хоторнiчан Людмила Якiвна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2016 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

24

65696

50307

Процентні витрати

24

-15729

-5632

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

24

49967

44675

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

7

29791

-23835

79758

20840

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
після створення резерву під знецінення кредитів та
заборгованості клієнтів, коштів в інших банках
Комісійні доходи

25

15083

11907

Комісійні витрати

25

-2584

-1343

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток

28

-479

-2596

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

0

-89

Результат від операцій з іноземною валютою

5148

8848

Результат від переоцінки іноземної валюти

-1257

3496

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою
або нижчою, ніж ринкова

0

0

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

-4582

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

112

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

12

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

19

-2003

-483

Інші операційні доходи

26

805

186

Адміністративні та інші операційні витрати

27

-86891

-37782

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

0

0

Прибуток/(збиток) до оподаткування

2998

3096

Витрати на податок на прибуток

-840

-1740

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

0

0

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

0

0

2158

1356

0

0

0

0

0

0

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток
чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у
прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи
збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію за рік

Визнання доходiв i витрат Базовими принципами для облiку доходiв i витрат є принципи
нарахування i вiдповiдностi, а саме: - доходи та витрати облiковуються у тому перiодi, до
якого вони вiдносяться; - нарахування доходiв i витрат здiйснюється щомiсяця або вiдповiдно
до умов, що зазначенi в укладених угодах за кожною операцiєю (договором) окремо; амортизацiя дисконту (премiї) здiйснюється не рiдше одного разу на мiсяць з вiдображенням
за вiдповiдними рахунками процентних доходiв (витрат), i обачностi. Принцип нарахування
не застосовується при визнаннi доходiв та витрат за одноразовими послугами та масовими
операцiями, коли сплата (отримання) доходiв та витрат здiйснюється в день здiйснення
операцiї. Доходи визнаються в тому перiодi, коли пов'язана з ними операцiя мала мiсце, а не
тодi, коли грошi фактично отриманi. У результатi дiяльностi в Банку виникають процентнi,
комiсiйнi доходи та витрати, доходи вiд операцiй з цiнними паперами, доходи i витрати вiд
операцiй з iноземною валютою та похiдними фiнансовими iнструментами, iншi операцiйнi
доходи i витрати, витрати на формування спецiальних резервiв Банку, загальнi
адмiнiстративнi витрати, податок на прибуток. Процентнi доходи (витрати) за фiнансовими
активами (зобов’язаннями) вiдображаються у складi прибутку або збитку з використанням

методу ефективної ставки вiдсотка. Цей метод включає до складу процентних доходiв i
витрат i розподiляє протягом всього перiоду дiї усi комiсiї, якi виплачують або отримують
сторони договору i якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, витрати за
угодою, а також усi iншi премiї та дисконти. Процентний дохiд за фiнансовими активами, за
якими визнано зменшення корисностi, визнається на балансову вартiсть такого активу з
використанням ефективної ставки вiдсотка, що Банк застосовує для дисконтування оцiнених
очiкуваних грошових потокiв пiд час визначення зменшення корисностi фiнансового активу.
Комiсiйнi доходи i витрати, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка по
фiнансовому активу або зобов'язанню включенi у вимiрi ефективної ставки вiдсотка. Якщо за
фiнансовим iнструментом (наприклад, кредити у формi овердрафт, лiнiї) ефективна ставка
вiдсотка не розраховується, отриманi комiсiї прямолiнiйно амортизуються протягом
очiкуваного термiну дiї iнструменту на процентнi доходи (витрати). Iншi комiсiйнi доходи
(витрати) вiдносяться в основному до угод i плати за послуги, якi вiдносяться на доходи
(витрати) по мiрi надання (отримання) послуги. Торговельний дохiд за операцiями з
iноземною валютою визначається як рiзниця мiж вартiстю купiвлi або продажу валюти за
угодою та вартiстю такої валюти за офiцiйним курсом на дату їх визнання. Доходи (витрати),
нарахованi (отриманi/сплаченi) в iноземнiй валютi, визнаються в грошовiй одиницi України
за офiцiйними курсами гривнi до iноземних валют на дату їх визнання. Переоцiнка iноземної
валюти Функцiональною валютою Банку та валютою подання фiнансової звiтностi є
нацiональна валюта - гривня, яка виступає валютою основного економiчного середовища у
якому Банк здiйснює свою дiяльнiсть. Монетарнi активи та зобов’язання в iноземнiй валютi
первiсно визнаються на дату операцiї за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют,
встановленим Нацiональним банком України, i надалi переоцiнюються пiд час кожної змiни
офiцiйного курсу. Рiзницi, якi виникають пiд час здiйснення розрахункiв за курсом операцiї
вiдмiнним вiд встановленого офiцiйного курсу, визнаються у звiтi про прибутки i збитки та
iнший сукупний дохiд i розкритi за статтею «Результат вiд операцiй з iноземною валютою».
Курсовi рiзницi вiд переоцiнки грошових активiв та зобов’язань, пов’язанi зi змiною
офiцiйного курсу, визнаються у прибутку або збитку i наведенi у статтi «Результат вiд
переоцiнки iноземної валюти» звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Немонетарнi статтi облiковуються за iсторичною вартiстю (станом на кiнець дня 31 грудня
2016 року у Банку немонетарнi статтi вiдсутнi). Доходи i витрати в iноземнiй валютi
вiдображенi у звiтi про прибутки i збитки за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на
дату їх визнання.
Затверджено до випуску та
підписано
15.03.2017

року

Голова правління

Острiнiна Олена Петрiвна
(підпис, ініціали, прізвище)

Колосенко К.А.,(0562) 31-04-31
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Хоторнiчан Людмила
Якiвна
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2016 рік
Належить власникам материнської компанії
Найменування
Примітки статутний
статті
капітал

1

3

4

5

6

7

8

130000

0

0

7779

0

726

Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та вплив
переходу на нові
та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду

0

0

0

0

0

0

прибуток/(збиток)
за рік

0

0

0

0

0

1356

інший сукупний
дохід

0

0

0

0

0

1356

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

0

0

0

726

0

-726

Незареєстрований

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)

2

емісійні
різниці та незареєстрований резервні
резерви нерозподілений дода
інший
статутний
та інші
переоцінки
прибуток
ст
додатковий
капітал
фонди
капітал

Усього сукупного
доходу:

статутний капітал
Операції з
акціонерами

0

0

0

0

0

0

25000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

анулювання

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

155000

0

0

8505

0

1356

прибуток/(збиток)
за рік

0

0

0

0

0

2158

інший сукупний
дохід

0

0

0

0

0

2158

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

0

0

0

1356

0

-1356

Незареєстрований
статутний капітал

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонерами

0

0

0

0

0

0

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід

22

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

Залишок на
кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу:

Емісія акцій:

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

анулювання

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155000

0

0

9861

0

2158

Додаткові статті –
опис статей та
вміст показників
Додаткові статті –
усього за
додатковими
статтями
Залишок на
кінець звітного
періоду

Статутний капiтал Банку сформовано вiдповiдно до вимог Закону України «Про банки i
банкiвську дiяльнiсть» з грошових коштiв акцiонерiв, внесених внаслiдок придбання ними
простих
iменних
акцiй
за
номiнальною
вартiстю.
Акцiї надають їх власникам право на отримання частини прибутку Банку у виглядi
дивiдендiв, на участь в управлiннi Банком, на отримання частини майна Банку в разi його
лiквiдацiї та iншi права, передбаченi законом, що регулює питання створення, дiяльностi та
припинення акцiонерних товариств з урахуванням особливостей, визначених Законом
України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть». Простi акцiї надають їх власникам однаковi
права. Простi iменнi акцiї не пiдлягають конвертацiї у привiлейованi акцiї або iншi цiннi
папери
банку.
Статутний капiтал Банку складається з 155 тисяч акцiй номiнальною вартiстю 1 тис. грн.
Станом на кiнець звiтного року зареєстрований i повнiстю сплачений статутний капiтал
Банку
складає
155
000
тис.
грн.
Протягом 2016 року Банк не здiйснював викупу власних акцiй та не оголошував виплату
дивiдендiв. Прибуток, отриманий за результатами 2015 року, Загальними зборами акцiонерiв
в
повному
розмiрi
було
направлено
до
резервного
фонду
Банку
18 листопада 2016 року було об’явлено Банком додатковий випуск акцiй на 45 млн. грн.
шляхом приватного розмiщення 45 тис. штук простих iменних акцiй у бездокументарнiй
формi
iснування,
номiнальною
вартiстю
1
тис.
грн.
Фактичне
розмiщення
акцiй
за
звiтний
перiод
не
здiйснювалося.
Випуск акцiй за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу, за звiтний перiод не здiйснювалося.
Затверджено до випуску та
підписано
15.03.2017

року

Голова правління

Острiнiна Олена Петрiвна
(підпис, ініціали, прізвище)

Колосенко К.А.,(0562) 31-04-31

Головний

Хоторнiчан Людмила

бухгалтер
(прізвище виконавця, номер телефону)

Якiвна
(підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2016 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

0

0

Процентні витрати, що сплачені

0

0

Комісійні доходи, що отримані

0

0

Комісійні витрати, що сплачені

0

0

Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

Інші отримані операційні доходи

0

0

Виплати на утримання персоналу, сплачені

0

0

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

0

0

Податок на прибуток, сплачений

0

0

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
операційної діяльності

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

0

0

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

0

0

Придбання основних засобів

0

0

Надходження від реалізації основних засобів

0

0

Придбання нематеріальних активів

0

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності

0

0

Емісія простих акцій

0

0

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

0

0

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дивіденди, що виплачені

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності

0

0

Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

0

0

Банк надає Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом
Затверджено до випуску та
підписано
15.03.2017
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ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2016 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

2998

3096

5333

3415

-25296

8465

2115

460

Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

2242

-2297

(Нараховані доходи)

-1096

512

Нараховані витрати

1991

1066

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

100

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

-2478

-365

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях

-14191

13532

0

0

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у
Національному банку України

-5439

-2983

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів

0

0

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах

0

39

-653

0

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості
клієнтів

24574

-19026

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів

495

-18136

Чисте зменшення (збільшення) інших активів

2611

-5953

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів
Амортизація дисконту/(премії)

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках

10

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-25061

25061

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

72084

7825

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком

16781

2051

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

2003

475

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

-543

690

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

50

-2

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності до сплати податку на прибуток

72711

3573

Податок на прибуток, що сплачений

-2386

-380

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності

70325

3193

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

0

3900

-76000

-8000

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

0

0

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

0

0

-10899

-6509

0

0

-1711

-3952

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

-88610

-14561

Емісія простих акцій

0

25000

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

0

0

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

0

0

Дивіденди, що виплачені

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності

0

25000

Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти

236

2662

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

-18049

16294

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

6

49181

32887

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

31132

49181

Податок на прибуток Витрати або дохiд за поточним та вiдстроченим податком на прибуток
визнаються у складi прибутку або збитку за винятком випадку, коли вони визнаються у
складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у власному капiталi, оскiльки стосуються
операцiй, якi також визнаються в тому ж самому або iншому перiодi, у складi iншого
сукупного доходу або безпосередньо власному капiталi. Поточний податок – це сума що, як
очiкується, має бути сплачена податковим органам або вiдшкодована ними стосовно
оподатковуваного прибутку чи збитку в поточний та попереднi перiоди. Поточний податок на
прибуток розраховувався та сплачувався Банком згiдно з дiючим податковим законодавством
за ставкою 18% у 2015 - 2016 роках. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за
методом балансових зобов’язань стосовно податкових збиткiв, перенесених на наступнi
перiоди, та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань
та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Згiдно з виключенням при
первiсному визнаннi, вiдстрочений податок не розраховується стосовно тимчасових рiзниць
при первiсному визнаннi активу чи зобов’язання щодо iншої, нiж об’єднання компанiй,
операцiї, якщо операцiя, при її первiсному визнаннi, не впливає анi на фiнансовий, анi на
оподатковуваний прибуток. Вiдстрочений податок розраховано за ставками оподаткування,
за якими має бути використано вiдстрочений податковий актив та погашено вiдстрочене
податкове зобов’язання. Банк не має податкових збиткiв i невикористаних податкових пiльг.
Банк не має дочiрнiх та асоцiйованих компанiй. Впродовж звiтного 2016 року та станом на
кiнець дня 31 грудня 2016 року будь-яка дiяльнiсть Банку не була припинена, тому вiдсутня
сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов’язаних з прибутком (збитком) вiд дiяльностi,
що припинена.
Затверджено до випуску та
підписано
15.03.2017
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Примітки
до звіту
за 2016 рік
№
з/п

Текст примітки

1

Iнформацiя про банк Найменування банку: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (ПАТ «АКБ «КОНКОРД»). Дата державної реєстрацiї: 03 серпня
2006 року Мiсцезнаходження: 49000, Україна, м. Днiпро, площа Троїцька, буд. 2 Країна, у якiй
зареєстровано банк: Україна Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi: concord.ua Адреса електронної пошти:
info@concord.ua Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство Тип товариства: публiчне Дата
звiтностi: на кiнець дня 31 грудня 2016 року Звiтний перiод: 2016 рiк Валюта звiтностi: гривня Одиниця
вимiру: тисяча гривень Назва органiв управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння.
Головним напрямком дiяльностi ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (далi - Банк) є здiйснення банкiвських операцiй i
надання послуг на пiдставi лiцензiй, наданих Банку Нацiональним банком України. У 2016 роцi Банк
здiйснював свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до: банкiвської лiцензiї на право здiйснювати банкiвськi
операцiї № 230 вiд 07.11.2011 року, генеральної лiценцiї на здiйснення валютних операцiй № 230-3 вiд
26.01.2015 року та додаткiв до генеральної лiцензiї. Перелiк банкiвських послуг i операцiй, якi Банк
здiйснював у звiтному роцi: - залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i
фiзичних осiб; - вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв; - розмiщення
залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв вiд свого iменi, на власних умовах
та на власний ризик; - надання гарантiй i порук; - надання в майновий найм (оренду) iндивiдуальних
банкiвських сейфiв; - неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - операцiї з готiвковою iноземною
валютою (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах Банку; - ведення
рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв; нерезидентiв у грошовiй
одиницi України; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй
валютi; - вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними; - залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцiй з готiвковою iноземною
валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти
банкiв i агентiв); - органiзацiя iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей. Головною стратегiчною
метою Банку є пiдвищення його конкурентоспроможностi шляхом збереження його унiверсальностi,
розвитку традицiйних та iнновацiйних послуг та оптимiзацiї каналiв їх доставки клiєнтам, присутностi на
основних сегментах фiнансового ринку, впровадження нових банкiвських технологiй. В основу стратегiї
розвитку Банку покладено такi принципи, як конкурентоспроможнiсть, унiверсальнiсть, надiйнiсть,
професiоналiзм, оперативнiсть у прийняттi рiшень. Банк представлено в п’яти регiонах країни, а саме в
Днiпропетровськiй, Запорiзькiй, Львiвськiй, Одеськiй областях та в мiстi Києвi. Станом на кiнець дня 31
грудня 2016 року Банк має 9 (дев'ять) вiддiлень. Операцiї з цiнними паперами, здiйснювались Банком на
пiдставi вiдповiдних лiцензiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – НКЦПФР)
серiї АД № 034476 (брокерська дiяльнiсть), серiї АД № 034477 (дилерська дiяльнiсть) вiд 18.07.2012,
№1484 (депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи) вiд 18.09.2015 (строк дiї лiцензiй – необмежений)
На позачергових загальних зборах 18.11.2016 р. було прийнято рiшення щодо збiльшення статутного
капiталу на 45 млн. грн. шляхом приватного розмiщення у бездокументарнiй формi 45 000 шт. простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 000 грн. У звiтному роцi Банк здiйснив розмiщення на суму 24
320,05 тис. грн. за власними депозитними сертифiкатами. У 2016 роцi Банк продовжив емiсiю i
обслуговування банкiвських платiжних карток мiжнародної платiжної системи Visa International, а також
банк має статус принципового члена мiжнародної платiжної системи MasterCard International та статус
учасника Нацiональної системи масових електронних платежiв (НСМЕП). Банк з 19 вересня 2016 року
перейшов на новий процесинг вiд ТОВ «Прокард» по мiжнароднiй платiжнiй системi MasterCard. Для
здiйснення розрахункiв за мiжбанкiвськими операцiями й обслуговування зовнiшньоекономiчної дiяльностi
клiєнтiв Банком встановлюються прямi кореспондентськi вiдносини з iншими банками. Банком вiдкрито
кореспондентськi рахунки типу «ностро» у трьох банках – резидентах та у трьох банках нерезидентах.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
(свiдоцтво учасника фонду № 184, дата реєстрацiї 18.01.2007, реєстрацiйний № 193). Станом на кiнець дня
31 грудня 2016 року частка керiвництва у статутному капiталi Банку становила: Голова Наглядової ради

Сосєдка - Мiшалова О. В. – 58,0381 %; член Наглядової ради Сосєдка Ю. В. – 41,9355 %; член Наглядової
ради Маломуж Т. М. - 0,0039 %. Акцiонерами з iстотною участю в статутному капiталi Банку є Сосєдка
Юлiя Вiлiївна. та Сосєдка Олена Вiлiївна.
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Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть Свiтова економiка перебуває в зонi
високих ризикiв. Темпи її зростання уповiльнюються третiй рiк поспiль. Згiдно з прогнозом МВФ вони
зменшаться з 3,4% у 2014 роцi до 3,1% у 2016 роцi. Темпи зростання ВВП найбiльш розвинених економiк
свiту знизяться з 2,1% у 2015 роцi до 1,6% у 2016 роцi. У США вiдповiдне сповiльнення становитиме з
2,6% до 1,6%, у країнах - членах ЄС – з 2,3% до 1,9%, у Китаї – з 6,9% до 6,6%. Темпи зростання економiки
Японiї можуть утриматися на мiнiмальному рiвнi – 0,5%. У країнах-членах СНД прогнозується уповiльне
ння економiчного спаду вiд -2,8% у 2015 роцi до -0,3% у 2016 роцi, хоча в 2014 роцiтемпи приросту їх ВВП
були додатними (1,1%). Протягом 2016 року системнi ризики українського фiнансового сектору
зменшилися. Ситуацiя в банкiвському секторi стабiлiзувалася завдяки вiдновленню бази фондування,
визнанню реальної якостi активiв та виконанню програм докапiталiзацiї практично усiма великими
банками. Подолано основну масу проблем минулого, якi перешкоджали здоровому розвитку банкiвської
системи, банки мають достатньо капiталу та лiквiдностi, щоб вiдновити кредитування економiки.
Макроекономiчне середовище ззовнi та всерединi країни було сприятливим для фiнансового сектору
протягом 2016 року. Зростання ВВП вiдновилося, iнфляцiя контрольована, перебуває в межах цiльового
орiєнтиру, визначеного НБУ. У фiскальному секторi значно знижено дефiцит державних фiнансiв,
передусiм завдяки меншiй квазiфiскальнiй складовiй. Очiкується, що пiсля трьох рокiв збиткiв банкiвський
сектор у цiлому наступного року спрацює прибутково. Операцiйнi прибутки почнуть зростати завдяки
здешевленню фондування та збiльшенню банками обсягiв наданих фiнансових послуг. Вiдрахування до
резервiв скоротяться, оскiльки бiльшiсть банкiв повнiстю зарезервували неякiснi кредити. Головною
змiною в банкiвському регулюваннi наступного року стане перехiд на новi правила оцiнки кредитних
ризикiв вiдповiдно до Постанови НБУ № 351. Новий пiдхiд запроваджує оцiнку ризикiв на основi збиткiв,
очiкуваних упродовж наступних 12 мiсяцiв, а також усуває низку прогалин поточного регулювання, якi
давали банкам можливiсть уникати визнання кредитного ризику, адекватного якостi активiв. За
розрахунками НБУ, оцiнка кредитного ризику за новими правилами дасть результати, дуже близькi до
отриманих у процесi дiагностичного обстеження. Новi правила сприятимуть пiдготовцi банкiв до вчасного
та повного запровадження нового стандарту фiнансової звiтностi IFRS 9 (фiнансовi iнструменти) вiд
початку 2018 року. Керiвництво Банку з огляду на зовнiшнi та внутрiшнi чинники впливу на економiку
країни, дотримуються проведення обережної полiтики щодо залучення та розмiщення ресурсiв. Основною
валютою дiяльностi обрано нацiональну валюту. Кредити в iноземнiй валютi надаються з поглибленим
аналiзом позичальника, девальвацiя гривнi вiдносно iноземних валют може суттєво вплинути на
спроможнiсть позичальникiв обслуговувати кредити i керiвництво Банку веде дуже виважену полiтику
щодо операцiй з iноземною валютою для уникнення ризикiв втрат. Результат дiяльностi Банку за звiтний
рiк склав 2 158 тис. грн. Прибуток на акцiю, що належить власникам Банку склав 13 гривень 92 коп.
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Основи подання фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та складена за перiод, який починається 01 сiчня та
закiнчується 31 грудня 2016 року в порiвняннi з попереднiм перiодом. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на
основi принципу первiсної вартостi, за винятком фiнансових iнструментiв, якi облiковуються за
справедливою вартiстю, а також фiнансових активiв, призначених для подальшого продажу, якi
облiковуються за меншою з вартостi придбання та справедливої вартостi за вирахуванням витрат на
реалiзацiю. Функцiональною валютою та валютою подання звiтностi є нацiональна валюта - гривня, всi
суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв де зазначено iнше. Нижче наведено основнi принципи
облiкової полiтики, що використовувались пiд час складання цiєї фiнансової звiтностi. Цi принципи
облiкової полiтики застосовувалися послiдовно вiдносно всiх перiодiв, вказаних у звiтностi.
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Принципи облiкової полiтики 1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi Фiнансовi iнструменти
вiдображаються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю (собiвартiстю) залежно вiд їх
класифiкацiї. Нижче описанi цi методи оцiнки. Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана за
продаж активу або сплачена за зобов’язання при звичайнiй операцiї на активному ринку на дату оцiнки за
поточних ринкових умов (тобто вихiдна цiна), незалежно вiд того, чи спостерiгається така цiна
безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншої методики оцiнювання. Справедлива вартiсть фiнансових
iнструментiв, що торгуються на активному ринку, оцiнюється як добуток цiни котирування на ринку за
окремим активом або зобов’язанням та їх кiлькостi, що утримується Банком. Ринковою цiною котирування,
яка використовується для оцiнки фiнансових активiв, є поточна цiна попиту; а ринковою цiною
котирування, яка використовувалася для фiнансових зобов’язань – поточна цiна пропозицiї. Для iнших

фiнансових активiв i зобов’язань, для яких вiдсутня ринкова iнформацiя або ринковi операцiї, Банк
ґрунтується на iнформацiї, яка є вiдкритою. Якщо цiна на iдентичний фiнансовий актив або зобов’язання не
є вiдкритою, то Банк визначає справедливу вартiсть фiнансового iнструменту, застосовуючи вiдповiдний
метод оцiнювання, зокрема: посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту та/або аналiз
дисконтованих грошових коштiв та/або iншi методи, що забезпечують достовiрне визначення справедливої
вартостi фiнансових iнструментiв. Амортизована вартiсть – це вартiсть, за якою фiнансовий актив чи
зобов’язання оцiнюється при первiсному визнаннi фiнансового iнструмента, мiнус погашення основного
боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо
понесення збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за
угодою при первiсному визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використання
методу ефективної процентної ставки. Витрати на проведення операцiї – це додатковi витрати, якi прямо
вiдносяться до придбання, випуску або вибуття фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. Витрати
на проведення операцiї включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi
виступають у якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються
регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрацiї
права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими
зобов’язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на зберiгання.
Метод ефективної ставки вiдсотка – метод обчислення амортизованої вартостi фiнансового активу або
фiнансового зобов'язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов'язань) та розподiлу доходiв у
виглядi процентiв чи витрат на виплату процентiв на всi перiоди протягом строку дiї фiнансового
iнструменту. Ефективна ставка вiдсотка - ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi
або надходження грошових коштiв протягом строку дiї фiнансового iнструменту та, якщо доцiльно
протягом коротшого перiоду до чистої балансової вартостi (амортизованої вартостi) цього фiнансового
iнструменту. Бiльш детально критерiї визнання та подальшої оцiнки окремих фiнансових активiв та
зобов’язань, доходiв та витрат, наведенi у вiдповiдних примiтках до цiєї фiнансової звiтностi.
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Принципи облiкової полiтики 2. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв Фiнансовий iнструмент контракт, за яким одночасно в одного суб'єкта господарювання виникає фiнансовий актив, а в iншого фiнансове зобов'язання або iнструмент власного капiталу. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання
визнаються у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Банк стає стороною контракту про придбання
фiнансового iнструменту, або якщо вступило в законну силу вiдповiдне рiшення суду. Їх класифiкацiя за
категорiями залежить вiд намiру й мети придбання вiдповiдного фiнансового iнструменту та його
характеристик. Пiд час первiсного визнання торговi цiннi папери та похiднi фiнансовi iнструменти
визнаються за справедливою вартiстю, всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за
справедливою вартiстю плюс витрати понесенi на здiйснення операцiї. Витрати, пов’язанi з придбанням
або реалiзацiєю фiнансових iнструментiв (крiм тих фiнансових iнструментiв, якi визнаються за
справедливою вартiстю через прибутки i збитки), вiдповiдно збiльшують або зменшують справедливу
вартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов’язання при первiсному визнаннi. Витрати за
фiнансовими iнструментами, якi визнаються за справедливою вартiстю через прибутки i збитки,
безпосередньо визнаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Найкращим
пiдтвердженням справедливої вартостi при первiсному визнання є цiна угоди. У складi прибутку або
збитку рiзницi мiж справедливою вартiстю пiд час первiсного визнання i цiною угоди визнаються тiльки у
тому випадку, коли пiдтвердженням рiзниць є цiни котирувань на подiбний фiнансовий iнструмент на
активному ринку або метод оцiнювання, з використанням спостережних даних ринку. В iнших випадках
Банк визнає такi рiзницi у складi прибутку або збитку лише тою мiрою, якою вони виникають внаслiдок
змiни чинника (включаючи час), який Банк розглядав при встановленнi цiни фiнансового активу або
зобов’язання. За стандартними умовами розрахункiв купiвля або продаж активу вiдображається на дату
операцiї або дату розрахунку. Обраний метод послiдовно застосовується до всiх придбань або продажу
фiнансових активiв, якi вiднесенi до однiєї категорiї фiнансових активiв. Облiк на дату операцiї передбачає:
- визнання фiнансового активу, що належить до отримання, i фiнансового зобов’язання щодо його сплати у
день укладання угоди, та - припинення визнання активу, який продається, та визнання прибутку/збитку вiд
його продажу з визнанням дебiторської заборгованостi покупця на дату операцiї. Як правило, до дати
розрахунку (передача права власностi) проценти за активом та вiдповiдним зобов’язанням не
нараховується. Облiк на дату розрахункiв передбачає: - визнання активу на дату його отримання; припинення визнання активу i визнання прибутку/збитку вiд продажу в день його поставки. Банк будь-яку
змiну справедливої вартостi фiнансового активу, який буде одержаний мiж датою операцiї i датою
розрахунку, облiковує так само, як i придбаний актив. Для фiнансових активiв, що облiковуються за
собiвартiстю або за амортизованою вартiстю, змiна вартостi не визнається; змiна вартостi у прибутку чи

збитку визнається для активiв, класифiкованих як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; i визнають змiну вартостi в iншому сукупному
прибутку для активiв, класифiкованих, як доступнi для продажу. Фiнансовi iнструменти: грошовi кошти та
еквiваленти грошових коштiв, кошти в iнших банках, кредити та дебiторська заборгованiсть, фiнансовi
активи в портфелi банку до погашення, кошти банкiв, кошти клiєнтiв (строковi та до запитання), борговi
цiннi папери, емiтованi банком, iншi фiнансовi зобов’язання. Подальша оцiнка фiнансових активiв та
фiнансових зобов’язань Банку розкрита як у принципах облiкової полiтики Банку, так й у iнших примiтках
до фiнансової звiтностi.
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Принципи облiкової полiтики 3. Знецiнення фiнансових активiв На кожну звiтну дату Банком оцiнюється
наявнiсть об’єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв згiдно
внутрiшнiх методик розроблених в Банку вiдповiдно до вимог МСФЗ. Фiнансовi активи вважаються
знецiненими, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що у результатi однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулися
пiсля первiсного визнання фiнансового активу або групи фiнансових активiв, вiдбувся негативний вплив на
очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу чи групи фiнансових активiв, якi можливо
надiйно оцiнити. Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх
виникнення у результатi однiєї або декiлькох подiй («подiй збитку»), що вiдбулись пiсля початкового
визнання фiнансового активу i впливають на суму або строки оцiночних майбутнiх грошових потокiв, якi
пов’язанi з фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно оцiнити.
Якщо Банк визначає вiдсутнiсть об’єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого фiнансового активу
(незалежно вiд його суттєвостi), вiн вiдносить цей актив до групи фiнансових активiв, що мають схожi
характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на предмет знецiнення. Об’єктивним
свiдченням знецiнення фiнансового активу можуть бути такi подiї збитку: фiнансовi труднощi
позичальника (судовi рiшення про накладення арешту на майно, погiршення платiжної дисциплiни
контрагентiв, безпiдставнi запаси продукцiї на складi, довготермiнове використання кредитних лiнiй,
значнi збитки вiд непогашення дебiторської заборгованостi, серйознi технiчнi проблеми в виробничiй
дiяльностi); порушення умов договору (невиконання зобов’язань, прострочення сплати платежiв); надання
пiльгових умов позичальниковi, пов’язанi з фiнансовими труднощами (реструктуризацiя); ймовiрнiсть
оголошення банкрутства або фiнансової реорганiзацiї позичальника; зникнення активного ринку внаслiдок
фiнансових труднощiв (щодо вартостi застави); спостережнi данi щодо зменшення потокiв вiд групи
(негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв групи або вплив економiчних умов на невиконання
зобов’язань). Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення фiнансовi активи об’єднуються у групи
на основi схожих характеристик кредитного ризику. Цi характеристики враховуються при визначеннi
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для групи таких активiв та є iндикаторами спроможностi дебiтора
сплатити суми заборгованостi вiдповiдно до умов договору по активах, що оцiнюються. Якщо умови
знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю, переглядаються або iншим
чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи емiтента, знецiнення такого активу
оцiнюється iз використанням ефективної ставки вiдсотка, яка застосовувалася до змiни його умов. Пiсля
цього припиняється визнання фiнансового активу, умови якого було переглянуто, i визнається новий актив
за справедливою вартiстю, але тiльки якщо ризики i винагороди, пов’язанi з даним активом, суттєво
змiнились. Це, як правило, пiдтверджується значною рiзницею приведеної вартостi первинних та нових
очiкуваних потокiв грошових коштiв. Зменшення балансової вартостi фiнансових активiв, знецiнених
внаслiдок кредитних збиткiв, здiйснюється через рахунок резервiв. Змiни резерву вiдображаються у
прибутках i збитках. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок створених резервiв пiсля
завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля визначення остаточної суми
збитку.
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Принципи облiкової полiтики 4. Припинення визнання фiнансових iнструментiв Припинення визнання
фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань – це виключення ранiше визнаного фiнансового активу або
фiнансового зобов’язання зi звiту про фiнансовий стан Банку. Визнання фiнансового активу припиняється
тодi i тiльки тодi, коли: контрактнi права на грошовi потоки вiд фiнансового активу припинили дiяти, Банк
передає фiнансовий актив, i передача вiдповiдає умовам припинення визнання, чи Банк передає всi суттєвi
ризики та вигоди, пов’язанi з активом, що передається, або за рiшенням суду. У разi, якщо частина ризикiв
та вигод вiд активу зберiгається, то визнання старого активу припиняється, i окремо визнаються новi
активи чи зобов’язання, якi вiдображають ризики та вигоди вiд активу, що зберiгаються. Якщо неможливо
визначити збереження чи передачу ризикiв i вигод вiд активу, аналiзується наявнiсть контролю: якщо
контроль зберiгається – актив продовжує визнаватись, якщо втрачений – визнання припиняється. Контроль
передано, якщо: - сторона, яка отримує, має практичну можливiсть продати актив повнiстю третiй сторонi
(наприклад, актив торгується на активному ринку); - сторона, яка отримує, може реалiзувати можливiсть з

продажу активу в односторонньому порядку (без повiдомлення сторони, яка передає); - вiдсутнiсть
додаткових обмежень у ходi продажу активу третiй сторонi. Банк не припиняє визнання активу якщо у
нього залишається право викупу активу на умовах, якi забезпечують покупця активу доходом кредитора за
позикою, забезпеченою активом, що передається. Припиняється визнання фiнансового зобов’язання, коли
воно погашене, виконане, анульоване чи пiсля закiнчення строку його дiї.
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Принципи облiкової полiтики 5. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти
складаються з готiвки в касi Банку, операцiйних касах вiддiлень, банкоматах та в дорозi, коштiв на
кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України (за винятком обов’язкових резервiв), коштiв
на коррахунках в iнших банках (за винятком залишкiв, що резервуються), коштiв банкiв в розрахунках (за
винятком залишкiв, що резервуються), депозитiв овернайт, що розмiщенi в iнших банках, кредитiв
овернайт, що наданi iншим банкам - та облiковуються за амортизованою вартiстю. Грошовi кошти та їх
еквiваленти представляють собою активи, якi можуть бути легко конвертованi в грошовi кошти в
найкоротшi термiни, i мають мiнiмальний ризик змiни вартостi. Залишки грошових коштiв та їх
еквiвалентiв на початок та кiнець звiтного перiоду використовуються при складаннi звiту про рух грошових
коштiв, де приток та вiдток грошових коштiв вiдображається в розрiзi операцiйної, iнвестицiйної та
фiнансової дiяльностi.
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Принципи облiкової полiтики 7. Кошти в iнших банках Кошти в iнших банках (заборгованiсть iнших
банкiв) облiковуються за амортизованою вартiстю. Заборгованiсть iнших банкiв виникає тодi, коли Банк
надає банкам – контрагентам грошовi кошти, якi пiдлягають погашенню на встановлену дату; при цьому
Банк не має намiру здiйснювати торговi операцiї з дебiторською заборгованiстю, що виникає в результатi.
Ця дебiторська заборгованiсть не пов’язана з похiдними фiнансовими iнструментами та не має ринкових
котирувань. Кошти в iнших банках складаються з кредитiв та депозитiв, наданих iншим банкам (крiм
депозитiв/кредитiв «овернайт», що включенi до грошових коштiв та їх еквiвалентiв), залишкiв коштiв на
кореспондентських рахунках, при наявностi ризику, щодо повернення коштiв.

Принципи облiкової полiтики 8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Кредитним боргом Банк визнає актив,
що виникає в результатi надання грошових коштiв або iнших активiв боржнику в обмiн на зобов’язання з їх
повернення Банку в обумовлений термiн або на вимогу. Кредитним боргом для цiлей МСФЗ Банк визнає: кредити, що наданi клiєнтам; - мiжбанкiвськi кредити, в тому числi такi, що вiдповiдають визначенню
грошових коштiв та еквiвалентiв; - врахованi векселi; - суми, що сплаченi за банкiвськими гарантiями; операцiї зворотного РЕПО, як з банками, так i з клiєнтами; - вимоги по передплатi за борговi або дольовi
цiннi папери; - вимоги за операцiями факторингу. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (примiтка 8) є
непохiдними фiнансовими iнструментами, якi не котируються на активному ринку, й якi не призначенi для
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продажу негайно або в найближчий час та не класифiкованi як доступнi для продажу. Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв Банк визнає пiд час надання коштiв на певний строк та на визначених умовах для
отримання грошових потокiв за контрактом у певнi дати, якi є лише погашенням основної суми та сплатою
процентiв на непогашену основну суму. Проценти – це компенсацiя часової вартостi грошей i кредитного
ризику, пов’язаного з непогашенням протягом певного часу основної суми боргу. Виданi кредити
визнаються в момент їх надання та вiдображаються за первiсною вартiстю наданих коштiв, що дорiвнює
справедливiй вартостi наданих кредитiв. В первiсну вартiсть включаються також прямi витрати по
здiйсненню операцiї. Пiсля первiсного визнання кредити та заборгованiсть клiєнтiв облiковуються за
амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням резерву пiд знецiнення.
Принципи облiкової полiтики 9. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення У портфелi до погашення
облiковуються придбанi борговi цiннi папери з фiксованими платежами або з платежами, що можна
визначити, а також з фiксованим строком погашення. Борговi цiннi папери вiдносяться до портфеля до
погашення, якщо Банк має намiр та змогу утримувати їх до строку погашення з метою отримання
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процентного доходу. Борговi цiннi папери обертаються на активному ринку. При первiсному визнаннi цiннi
папери, що утримуються до погашення, оцiнюються за вартiстю придбання, враховуючи витрати за
операцiєю придбання цiнних паперiв. Пiсля первiсного визнання борговi цiннi папери в портфелi до
погашення на дату балансу вiдображаються за їх амортизованою собiвартiстю.
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Принципи облiкової полiтики 10. Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна нерухомiсть – нерухомiсть (земля
чи будiвля, або частина будiвлi, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згiдно з угодою
про фiнансову оренду) з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для
досягнення обох цiлей, а не для: - використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi
послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або - продажу в звичайному ходi дiяльностi. Iнвестицiйна
нерухомiсть визнається в якостi активу тiльки якщо є впевненiсть, що у майбутньому така iнвестицiйна

нерухомiсть принесе економiчну користь, та – вартiсть iнвестицiйної нерухомостi може бути вiрогiдно
оцiнена. До iнвестицiйної нерухомостi належить будiвля, яка є власнiстю Банку та надана в оренду бiльш
нiж 20% загальної площi згiдно з однiєю чи кiлькома угодами про операцiйну оренду. На звiтну дату Банк
має iнвестицiйну нерухомiсть (адмiнiстративну будiвлю) утримувану на правах власностi з метою
отримання орендних платежiв (прибутку). Первiсно iнвестицiйну нерухомiсть Банк оцiнює за первiсною
вартiстю (собiвартiстю). У подальшому iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється по собiвартостi за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь – яких збиткiв вiд знецiнення. Визнання доходiв
за операцiями з iнвестицiйною нерухомiстю здiйснюється щомiсячно за принципом нарахування та
вiдповiдностi. У звiтному роцi дохiд вiд отримання орендних платежiв склав 131 тис. грн.
Принципи облiкової полiтики 11. Основнi засоби Об’єкт основних засобiв Банк визнає активом, якщо є
ймовiрнiсть, що Банк отримає пов’язанi з об’єктом майбутнi економiчнi вигоди та собiвартiсть об’єкта
можна достовiрно оцiнити. Придбанi (створенi) основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка
включає усi витрати, що пов'язанi з придбанням (створенням), доставкою, установкою, доведенням до
стану, придатного до використання, i введенням їх в експлуатацiю. Послiдуюча оцiнка об’єктiв основних
засобiв здiйснюється за моделлю собiвартостi, тобто подальший облiк ведеться за його собiвартiстю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення його
корисностi. Витрати по модернiзацiї, реконструкцiї та полiпшенню основних засобiв, у результатi чого
збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкта,
включаються до їх балансової вартостi в момент їх фактичного здiйснення. Вартiсть поточного ремонту,
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що здiйснюється в Банку для пiдтримання об'єктiв основних засобiв у придатному для використання станi,
включається до складу витрат звiтного перiоду i не впливає на його залишкову вартiсть. До основних
засобiв протягом звiтного року вiдносилися матерiальнi активи, вартiсть яких бiльше 6 тис. грн. за
одиницю та строк використання бiльше одного року. На кiнець кожного фiнансового року Банком
переглядається лiквiдацiйна вартiсть об’єктiв основних засобiв, строк корисної експлуатацiї. Якщо
очiкування вiдрiзнятимуться вiд попереднiх оцiнок, то змiни вiдображатимуться як змiни в облiковiй оцiнцi
у вiдповiдностi з МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки». На кожну дату
балансу (один раз на рiк) Банк визнає зменшення корисностi необоротних активiв, якщо є свiдчення
можливої втрати економiчної вигоди. Переоцiнка первiсної вартостi основних засобiв у звiтному роцi не
здiйснювалась. Зменшення корисностi основних засобiв у 2016 роцi не визнавалось.
Принципи облiкової полiтики 12. Нематерiальнi активи Нематерiальний актив – немонетарний актив, який
не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований. Нематерiальний актив визнається Банком, якщо
є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, будуть отриманi Банком та
собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. Якщо це не так, вартiсть нематерiальних активiв
вiдображається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за рiк, в якому вони були отриманi.
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю, скоригованою на суму будьяких додаткових витрат. Пiсля первiсного визнання Банк вiдображає нематерiальний актив за його
собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Видатки на нематерiальний актив визнаються Банком як витрати звiтного перiоду у якому вони були
понесенi за винятком витрат по модернiзацiї та полiпшенню нематерiальних активiв, у результатi чого
збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкта, i якi
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складають частину собiвартостi нематерiального активу. На кiнець кожного фiнансового року Банком
переглядається лiквiдацiйна вартiсть, строк корисної експлуатацiї об’єктiв нематерiальних активiв. Змiни,
якi виникнуть за результатами перегляду, вiдображаються вiдповiдно до змiн в облiкових оцiнках згiдно
МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки». Також щорiчно Банк оцiнює
зменшення корисностi нематерiального активу. Якщо є ознаки збитку вiд зменшення корисностi активу,
визначається вартiсть вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi, який вiдображається у звiтi
про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, дорiвнює рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та
сумою вiдшкодування. Банк припиняє визнання нематерiального активу в разi його вибуття або якщо вiд
його використання не очiкується майбутнiх економiчних вигод. У звiтному перiодi переоцiнка первiсної
вартостi нематерiальних активiв не вiдбувалась. Нематерiальнi активи у 2016 роцi переглядались на
зменшення корисностi, зменшення корисностi не визнане.
Принципи облiкової полiтики 13. Оперативний лiзинг (оренда), за яким банк виступає лiзингодавцем та/або
лiзингоодержувачем Оренда – це угода, згiдно з якою орендодавець передає орендаревi в обмiн на платiж
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або ряд платежiв право користування активом протягом погодженого перiоду часу. Операцiйна оренда –
оренда, яка не передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння. У звiтному перiодi Банк
виступав лiзингодавцем (здача в оперативний лiзинг iнвестицiйної нерухомостi) та лiзингоодержувачем.

Визнанi Банком витрати за оперативним лiзингом вiдображалися у бухгалтерському облiку iз
застосуванням принципу нарахування та вiдповiдностi згiдно з прийнятою Банком облiковою полiтикою.
Щомiсячно, на пiдставi укладених договорiв, нараховувалися лiзинговi (оренднi) платежi. Доходи за
оперативним лiзингом визнавалися у складi iнших операцiйних доходiв Банку, сума та iнформацiя розкритi
у примiтцi 10. Витрати по оперативному лiзингу визнавалися у складi iнших операцiйних витрат Банку.
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Принципи облiкової полiтики 14. Необоротнi активи, утримуванi для продажу Банк класифiкує необоротнi
активи, утримуванi для продажу в якостi призначених для продажу, якщо їх балансова вартiсть буде в
основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. В цьому разi
необоротнi активи, утримуванi для продажу, повиннi бути доступнi для негайного продажу в їх
теперiшньому станi на тих умовах, якi є звичайними та продаж має характеризуватися високим ступенем
ймовiрностi. Для пiдвищення ймовiрностi продажу в Банку складений та затверджений план продажу
необоротних активiв, утримуваних для продажу та розпочата програма активних дiй з пошуку покупця.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу вiдображенi за меншою з вартостi придбання та справедливої
вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю.
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Принципи облiкової полiтики 15. Амортизацiя Амортизацiя - це систематичний розподiл суми активу, що
амортизується, протягом строку його корисної експлуатацiї. Нарахування амортизацiї основних засобiв,
iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума
амортизацiї визначається розподiлом їх вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх корисного
використання. Амортизацiя основних засобiв не припиняється на перiод їх реконструкцiї, модернiзацiї,
добудови, дообладнання та консервацiї. Нарахування амортизацiї припиняється на одну з двох дат, що
настає ранiше: на дату переведення активiв до категорiї необоротних активiв, утримуваних для продажу,
або на дату припинення визнання активiв. Дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв,
iнвестицiйної нерухомостi та рiчна норма амортизацiї: Строк корисного використання (рiк) Будiвлi 20
Транспортнi засоби 5 Машини та обладнання 5 Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi 5 -15 Вдосконалення
орендованого майна протягом строку оренди Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв
здiйснюється прямолiнiйним методом, протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкту,
який встановлюється пiд час первiсного визнання цього об'єкту активом. Строк корисного використання
(рiк) Нематерiальнi активи 1-20 Станом на кiнець звiтного перiоду (фiнансового року), комiсiєю Банку
проводиться перегляд та затвердження строкiв корисного використання та метода нарахування амортизацiї
основних засобiв та нематерiальних активiв.
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Принципи облiкової полiтики 16. Похiднi фiнансовi iнструменти Похiднi фiнансовi iнструменти, що
включають валютнi свопи та форварднi контракти, облiковуються за справедливою вартiстю. Всi похiднi
фiнансовi iнструменти показуються як активи, коли їхня справедлива вартiсть позитивна, й як
зобов’язання, коли їхня справедлива вартiсть негативна. Змiна справедливої вартостi похiдних фiнансових
iнструментiв включається до складу прибуткiв за вирахуванням збиткiв вiд операцiй з похiдними
фiнансовими iнструментами у складi прибутку або збитку. Банк не застосовує облiк хеджування.
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Принципи облiкової полiтики 17. Залученi кошти До складу залучених коштiв входять: кошти банкiв,
кошти клiєнтiв, борговi цiннi папери, емiтованi банком. Заборгованiсть перед iншими банками
облiковується з моменту надання Банку грошових коштiв або iнших активiв банками – контрагентами.
Кошти клiєнтiв складаються з коштiв на вимогу юридичних та фiзичних осiб та строкових коштiв
юридичних та фiзичних осiб. Кошти на вимогу юридичних та фiзичних осiб визнаються Банком пiд час їх
залучення вiд клiєнтiв – власникiв грошових коштiв та облiковуються за амортизованою вартiстю. Витрати
за коштами на вимогу визнаються щомiсячно i вiдображаються в бухгалтерському облiку за принципом
нарахування i визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать. Строковi кошти клiєнтiв
юридичних та фiзичних осiб первiсно визнаються за справедливою вартiстю, в подальшому - за
амортизованою вартiстю. Витрати визначаються за методом нарахування iз застосуванням методу
ефективної ставки вiдсотка та визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать. Борговi цiннi
папери, емiтованi банком складаються з короткострокових та довгострокових депозитних сертифiкатiв.
Випущенi власнi борговi цiннi папери спочатку визнаються за вартiстю випуску, включаючи витрати на
проведення операцiй, а в подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю. Витрати визначаються за
методом нарахування iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка та визнаються у тому звiтному
перiодi, до якого вони належать.
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Принципи облiкової полiтики 18. Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням Банк бере на себе зобов’язання,
пов’язанi з кредитуванням, у тому числi зобов’язання з надання кредитiв, акредитиви та фiнансовi гарантiї.
Фiнансовi гарантiї – це безвiдкличнi гарантiї здiйснити платежi у випадку, коли клiєнт виявиться

неспроможним виконати свої зобов’язання перед третiми сторонами. Фiнансовим гарантiям притаманний
той самий ризик, що й кредитам. Фiнансовi гарантiї та зобов’язання надати кредит спочатку визнаються за
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює сумi отриманої комiсiї. Ця сума амортизується
прямолiнiйним методом протягом строку iснування зобов’язання, крiм зобов’язань надати кредити, якщо
iснує iмовiрнiсть того, що Банк укладе конкретну кредитну угоду i не очiкує реалiзувати вiдповiдний
кредит протягом короткого строку пiсля його надання. Така комiсiя за надання кредиту вiдноситься на
майбутнi перiоди та включається до складу балансової вартостi кредиту при первiсному визнаннi. На
кожну звiтну дату зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, оцiнюються Банком за найбiльшою з двох сум:
неамортизованого залишку вiдповiдної суми при первiсному визнаннi, та оцiночних витрат, необхiдних для
погашення зобов’язань на звiтну дату.
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Принципи облiкової полiтики 19. Резерви за зобов’язаннями Резерви за зобов’язаннями Банк визнає, коли
має юридичне чи конструктивне зобов’язання внаслiдок минулої подiї, за якою ймовiрно вибуття ресурсiв
та можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання. Розмiр резерву, визнаний у Звiтi про фiнансовий стан,
представляє найкращу оцiнку суми, необхiдної для погашення зобов’язання, визначену на звiтну дату з
урахуванням iснуючих ризикiв та невизначеностей, суми отриманої винагороди та вартостi отриманого
забезпечення за наданим зобов’язанням. На кiнець кожного звiтного перiоду резерв за зобов’язаннями
переглядається й у разi вiдсутностi ймовiрного вибуття ресурсiв вiн коригується. Використовується резерв
лише за тими видатками, для яких вiн був створений. Резерви за зобов’язаннями визнаються у Звiтi про
фiнансовий стан окремо.

Принципи облiкової полiтики 20. Податок на прибуток Витрати або дохiд за поточним та вiдстроченим
податком на прибуток визнаються у складi прибутку або збитку за винятком випадку, коли вони
визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у власному капiталi, оскiльки стосуються
операцiй, якi також визнаються в тому ж самому або iншому перiодi, у складi iншого сукупного доходу або
безпосередньо власному капiталi. Поточний податок – це сума що, як очiкується, має бути сплачена
податковим органам або вiдшкодована ними стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку в поточний та
попереднi перiоди. Поточний податок на прибуток розраховувався та сплачувався Банком згiдно з дiючим
податковим законодавством за ставкою 18% у 2015 - 2016 роках. Вiдстрочений податок на прибуток
розраховується за методом балансових зобов’язань стосовно податкових збиткiв, перенесених на наступнi
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перiоди, та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх
балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Згiдно з виключенням при первiсному визнаннi,
вiдстрочений податок не розраховується стосовно тимчасових рiзниць при первiсному визнаннi активу чи
зобов’язання щодо iншої, нiж об’єднання компанiй, операцiї, якщо операцiя, при її первiсному визнаннi, не
впливає анi на фiнансовий, анi на оподатковуваний прибуток. Вiдстрочений податок розраховано за
ставками оподаткування, за якими має бути використано вiдстрочений податковий актив та погашено
вiдстрочене податкове зобов’язання. Банк не має податкових збиткiв i невикористаних податкових пiльг.
Банк не має дочiрнiх та асоцiйованих компанiй. Впродовж звiтного 2016 року та станом на кiнець дня 31
грудня 2016 року будь-яка дiяльнiсть Банку не була припинена, тому вiдсутня сума витрат (доходу) з
податку на прибуток, пов’язаних з прибутком (збитком) вiд дiяльностi, що припинена.
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Принципи облiкової полiтики 21. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi Статутний капiтал Банку
сформовано вiдповiдно до вимог Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» з грошових коштiв
акцiонерiв, внесених внаслiдок придбання ними простих iменних акцiй за номiнальною вартiстю. Акцiї
надають їх власникам право на отримання частини прибутку Банку у виглядi дивiдендiв, на участь в
управлiннi Банком, на отримання частини майна Банку в разi його лiквiдацiї та iншi права, передбаченi
законом, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств з урахуванням
особливостей, визначених Законом України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть». Простi акцiї надають їх
власникам однаковi права. Простi iменнi акцiї не пiдлягають конвертацiї у привiлейованi акцiї або iншi
цiннi папери банку. Статутний капiтал Банку складається з 155 тисяч акцiй номiнальною вартiстю 1 тис.
грн. Станом на кiнець звiтного року зареєстрований i повнiстю сплачений статутний капiтал Банку складає
155 000 тис. грн. Протягом 2016 року Банк не здiйснював викупу власних акцiй та не оголошував виплату
дивiдендiв. Прибуток, отриманий за результатами 2015 року, Загальними зборами акцiонерiв в повному
розмiрi було направлено до резервного фонду Банку.
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Принципи облiкової полiтики 22. Визнання доходiв i витрат Базовими принципами для облiку доходiв i
витрат є принципи нарахування i вiдповiдностi, а саме: - доходи та витрати облiковуються у тому перiодi,
до якого вони вiдносяться; - нарахування доходiв i витрат здiйснюється щомiсяця або вiдповiдно до умов,
що зазначенi в укладених угодах за кожною операцiєю (договором) окремо; - амортизацiя дисконту
(премiї) здiйснюється не рiдше одного разу на мiсяць з вiдображенням за вiдповiдними рахунками

процентних доходiв (витрат), i обачностi. Принцип нарахування не застосовується при визнаннi доходiв та
витрат за одноразовими послугами та масовими операцiями, коли сплата (отримання) доходiв та витрат
здiйснюється в день здiйснення операцiї. Доходи визнаються в тому перiодi, коли пов'язана з ними
операцiя мала мiсце, а не тодi, коли грошi фактично отриманi. У результатi дiяльностi в Банку виникають
процентнi, комiсiйнi доходи та витрати, доходи вiд операцiй з цiнними паперами, доходи i витрати вiд
операцiй з iноземною валютою та похiдними фiнансовими iнструментами, iншi операцiйнi доходи i
витрати, витрати на формування спецiальних резервiв Банку, загальнi адмiнiстративнi витрати, податок на
прибуток. Процентнi доходи (витрати) за фiнансовими активами (зобов’язаннями) вiдображаються у складi
прибутку або збитку з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Цей метод включає до складу
процентних доходiв i витрат i розподiляє протягом всього перiоду дiї усi комiсiї, якi виплачують або
отримують сторони договору i якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, витрати за
угодою, а також усi iншi премiї та дисконти. Процентний дохiд за фiнансовими активами, за якими визнано
зменшення корисностi, визнається на балансову вартiсть такого активу з використанням ефективної ставки
вiдсотка, що Банк застосовує для дисконтування оцiнених очiкуваних грошових потокiв пiд час визначення
зменшення корисностi фiнансового активу. Iнформацiя про процентнi доходи (витрати) розкривається у
примiтцi 24. Комiсiйнi доходи i витрати, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка по
фiнансовому активу або зобов'язанню включенi у вимiрi ефективної ставки вiдсотка. Якщо за фiнансовим
iнструментом (наприклад, кредити у формi овердрафт, лiнiї) ефективна ставка вiдсотка не розраховується,
отриманi комiсiї прямолiнiйно амортизуються протягом очiкуваного термiну дiї iнструменту на процентнi
доходи (витрати). Iншi комiсiйнi доходи (витрати) вiдносяться в основному до угод i плати за послуги, якi
вiдносяться на доходи (витрати) по мiрi надання (отримання) послуги. Iнформацiя про комiсiйнi доходи
(витрати) розкривається у примiтцi 25. Торговельний дохiд за операцiями з iноземною валютою
визначається як рiзниця мiж вартiстю купiвлi або продажу валюти за угодою та вартiстю такої валюти за
офiцiйним курсом на дату їх визнання. Доходи (витрати), нарахованi (отриманi/сплаченi) в iноземнiй
валютi, визнаються в грошовiй одиницi України за офiцiйними курсами гривнi до iноземних валют на дату
їх визнання.
Принципи облiкової полiтики 23. Переоцiнка iноземної валюти Функцiональною валютою Банку та
валютою подання фiнансової звiтностi є нацiональна валюта - гривня, яка виступає валютою основного
економiчного середовища у якому Банк здiйснює свою дiяльнiсть. Монетарнi активи та зобов’язання в
iноземнiй валютi первiсно визнаються на дату операцiї за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют,
встановленим Нацiональним банком України, i надалi переоцiнюються пiд час кожної змiни офiцiйного
курсу. Рiзницi, якi виникають пiд час здiйснення розрахункiв за курсом операцiї вiдмiнним вiд
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встановленого офiцiйного курсу, визнаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд i
розкритi за статтею «Результат вiд операцiй з iноземною валютою». Курсовi рiзницi вiд переоцiнки
грошових активiв та зобов’язань, пов’язанi зi змiною офiцiйного курсу, визнаються у прибутку або збитку i
наведенi у статтi «Результат вiд переоцiнки iноземної валюти» звiту про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд. Немонетарнi статтi облiковуються за iсторичною вартiстю (станом на кiнець дня 31 грудня
2016 року у Банку немонетарнi статтi вiдсутнi). Доходи i витрати в iноземнiй валютi вiдображенi у звiтi про
прибутки i збитки за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату їх визнання.
Принципи облiкової полiтики 24. Виплати працiвникам та пов’язанi з ними вiдрахування Cередньооблiкова
чисельнiсть персоналу ПАТ «АКБ «КОНКОРД» за 2016 рiк склала 218 чоловiк. Витрати на заробiтну
плату, внески до системи загальнообов’язкового державного соцiального страхування, оплачуванi рiчнi
вiдпустки та премiї нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвникам Банку.
Витрати, пов’язанi з нарахуванням допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, догляду за дитиною – при їх
настаннi. Банк створює резерв пiд невикористанi вiдпустки працiвникiв. Такi зобов’язання вiдображаються
у звiтi про фiнансовий стан у статтi «Iншi зобов’язання» та одночасно в звiтi про прибутки та збитки.
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Згiдно з вимогами законодавства України Банк утримує суми пенсiйних внескiв iз заробiтної плати
працiвникiв та сплачує їх до Державного пенсiйного фонду. Така пенсiйна система передбачає розрахунок
поточних внескiв роботодавцем як вiдповiдний вiдсоток вiд поточної загальної суми виплат своїм
працiвникам. Цi витрати облiковуються у тому перiодi, в якому була зароблена вiдповiдна заробiтна плата.
Пiсля виходу на пенсiю усi виплати стосовно пенсiйних зобов’язань здiйснюються iз Державного
пенсiйного фонду України. Банк не використовує жодних iнших пенсiйних схем, окрiм передбаченої
державною пенсiйною системою України.
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Принципи облiкової полiтики 25. Iнформацiя за операцiйними сегментами Операцiйний сегмент – це
компонент бiзнесу Банку, який може бути видiлений i який пов’язаний з наданням окремого продукту або
послуги (сегмент бiзнесу), зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть. Згiдно з вимогами МСФЗ 8

«Операцiйнi сегменти», операцiйний сегмент вiдображається у фiнансовiй звiтностi Банку окремо, якщо
вiдповiдає одному з таких критерiїв: - дохiд за сегментом становить не менше нiж 10% вiд загального
доходу Банку; - фiнансовий результат сегмента (прибуток/збиток) становить не менше нiж 10% бiльшої з
двох абсолютних величин - загальної суми прибутку або загальної суми збитку всiх сегментiв; - активи
сегмента становлять не менше нiж 10% вiд загальних активiв Банку. Зовнiшнiй дохiд всiх сегментiв
становить не менше нiж 75% загального доходу Банку. Для визначення сегментiв бiзнесу Банк
використовує фiнансову структуру, в якiй видiленi такi сегменти бiзнесу: - сегмент бiзнесу «Послуги
корпоративним клiєнтам» включає продукти по обслуговуванню поточних рахункiв суб’єктiв
господарювання та небанкiвських фiнансових установ, залученню депозитiв, кредитуванню, проведенню
операцiй з iноземними валютами; - сегмент бiзнесу «Послуги фiзичним особам» включає стандартнi
продукти, якi надаються згiдно затверджених тарифiв Банку клiєнтам роздрiбного бiзнесу; - сегмент
бiзнесу «Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть» включає продукти, якi зорiєнтованi на операцiї на
мiжбанкiвському ринку, операцiй з цiнними паперами. До складу нерозподiлених статей входять iншi
сегменти та операцiї. «Iншi сегменти та операцiї» - це операцiї якi вiдповiдно до внутрiшньої фiнансової
звiтностi не можна прямо або обґрунтовано розподiлити для оцiнки доходу сегмента, витрат сегмента,
активiв та зобов’язань сегмента, або питома вага цих операцiй мала i не вiдповiдає зазначеним критерiям.
До таких операцiй вiдносяться операцiї, за якими дохiд та витрати, активи та зобов’язання виникають на
рiвнi Банку i вiдносяться до Банку в цiлому. В зв’язку з тим, що основна дiяльнiсть Банку проводиться в
межах України звiтнiсть за географiчними регiонами Банком не складається.
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Принципи облiкової полiтики 26. Операцiї з пов’язаними сторонами Сторони вважаються пов’язаними,
якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем, сумiсним контролем або якщо одна з них має можливiсть
контролювати iншу, або може мати суттєвий вплив при прийняттi фiнансових та управлiнських рiшень.
Пов’язаними сторонами є: акцiонери Банку, члени Наглядової ради, провiдний управлiнський персонал та
близькi члени їх сiмей, компанiї, в яких акцiонери, провiдний управлiнський персонал або члени їх сiмей
здiйснюють контроль або мають значний вплив. Банк здiйснює операцiї зi пов’язаними особами на тих же
умовах, що i для не пов’язаних осiб. У фiнансовiй звiтностi Банк розкриває iнформацiю щодо компенсацiї
провiдному управлiнському персоналу, яка подається загальною сумою.

Принципи облiкової полiтики 27. Суттєвi облiковi судження та оцiнки, їх вплив на визнання активiв та
зобов’язань Пiд час застосування облiкових полiтик управлiнський персонал Банку здiйснює рiзнi оцiнки i
припущення, якi впливають на визнання сум активiв та зобов’язань у фiнансовiй звiтностi Банку. Судження
та заснованi на них облiковi оцiнки формуються на пiдставi власного iсторичного досвiду, практик iнших
учасникiв фiнансового середовища та iнших факторiв, якi є доречними для конкретних обставин. Судження
та облiковi оцiнки регулярно переглядаються. Змiни в облiкових оцiнках вiдображаються у тому перiодi, в
якому вони переглянутi, якщо змiни впливають тiльки на цей перiод, або у тому перiодi, до якого вони
вiдносяться, а також у майбутнiх, якщо змiни вiдносяться до майбутнiх перiодiв. Бiльш суттєвi судження та
оцiночнi значення, якi були використанi при визначеннi сум, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, наведенi
нижче: Припущення про безперервнiсть дiяльностi Керiвництво Банку оцiнило можливiсть здiйснювати
безперервну дiяльнiсть та має можливi ресурси для продовження своєї дiяльностi в осяжному
майбутньому. Банк не має намiру лiквiдувати або суттєво звужувати масштаби своєї дiяльностi. Таким
чином, фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi припущення про безперервну дiяльнiсть. Справедлива
вартiсть фiнансових iнструментiв У разi неможливостi визначити справедливу вартiсть фiнансових активiв
та фiнансових зобов’язань на пiдставi ринкових цiн або при застосуваннi моделей, якi базуються на
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спостережних даних ринку, для визначення справедливої вартостi Банком застосовуються судження.
Формуючи судження щодо визначення справедливої вартостi Банк враховує лiквiднiсть фiнансових
активiв, строки до погашення фiнансових зобов’язань, ставки дисконтування, рiвень забезпеченостi
фiнансових активiв, очiкуванi достроковi грошовi потоки за фiнансовими активами та фiнансовими
зобов’язаннями. Зменшення корисностi фiнансових активiв Позики та дебiторську заборгованiсть Банк
переглядає на кожну звiтну дату для визначення збиткiв вiд знецiнення, якi будуть вiдображенi у звiтi про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. При оцiнцi заборгованостi до уваги беруться наступнi
фактори: iсторiя погашення та своєчаснiсть, тип контрагента (банк, юридична чи фiзична особа, фiзична
особа пiдприємець), вид кредиту (поточнi потреби, споживчi потреби, iпотечнi), наявнiсть
реструктуризацiї, пов’язаної з погiршенням фiнансового стану позичальника та забезпечення по кредиту.
Всi цi фактори впливають на розмiр збиткiв вiд знецiнення активiв при розрахунку резерву. Операцiї з
пов’язаними сторонами У своїй звичайнiй дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. За
вiдсутнiстю активного ринку для визначення ринкових процентних ставок використовуються професiйнi
судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй iз непов’язаними
сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.

