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Обсяг огляду
Ми провели огляд відповідно до вимог Міжнародного стандарту завдань з огляду 2410
«Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором суб’єкта
господарювання». Огляд проміжної фінансової інформації полягає у здійсненні запитів
переважно особам, що відповідають за фінансові й облікові питання, а також у застосуванні
аналітичних та інших процедур огляду. Огляд значно менший за обсягом, ніж аудит, що
проводиться відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, а отже, не дає нам змоги отримати
впевненість у тому, що нам стане відомо про всі значні питання, які можна було б
ідентифікувати під час аудиту. Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку.

Висновок
На основі нашого огляду ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати,
що проміжна скорочена фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», не відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку на 30 червня 2018 року, та його фінансові
результати і грошові потоки за шість місяців, що закінчилися зазначеною датою, відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
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Наведена проміжна скорочена фінансова звітність Банку була підготовлена на основі
припущення, що Банк здатен продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
В Примітці 2 до фінансової звітності Банку, зокрема зазначено, що керівництво вважає,
що вживає належні заходи для підтримки діяльності Банку, хоча подальша нестабільність
ситуації у економічному середовищі може спричинити негативний вплив на результати
діяльності та фінансовий стан Банку, характер та наслідки якого на поточний момент
визначити неможливо.
У зв’язку з цим, на нашу думку, існує суттєва невизначеність, яка може поставити під
значний сумнів здатність Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу
думку щодо цього питання не було модифіковано.

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Статутний капітал ПАТ «АКБ «КОНКОРД» відповідає установчим документам.
На позачергових загальних зборах акціонерів (протокол №35 від 22 червня 2018 року)
було прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства Банку, про зміну
найменування Банку та внесення змін до Статуту Банку, шляхом викладення його у новій
редакції. Статут в новій редакції погоджено Національним банком України - 17.07.2018,
розмір статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" на дату реєстрації змін складає 200000000,00 грн.
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На позачергових загальних зборах акціонерів (протокол №30 від 18 листопада 2016
року) було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного
розміщення простих іменних акцій додаткового випуску в бездокументарній формі існування
в кількості 45000 штук, номінальною вартістю 1000,00 грн. на загальну номінальну вартість
45000000,00 грн.
Згідно заяви Сосєдки Олени Віліївни від 09.03.2017 на придбання акцій Банку при
реалізації переважного права акціонера додаткової емісії в кількості 22500 штук на загальну
вартість 22500000,00 грн., укладено договір №Е-07/1 від 09.03.2017 про купівлю-продаж акцій
у строк сплати не пізніше 10.03.2017. Покупцем оплата за акції була повністю здійснена
платіжним дорученням №92_1 від 09.03.2017 на загальну суму 22500000,00 грн.
Згідно заяви Сосєдки Юлії Віліївни від 09.03.2017 на придбання акцій Банку при
реалізації переважного права акціонера додаткової емісії в кількості 22500 штук на загальну
вартість 22500000,00 грн., укладено договір №Е-07/2 від 09.03.2017 про купівлю-продаж акцій
у строк сплати не пізніше 10.03.2017. Покупцем оплата за акції була повністю здійснена
платіжним дорученням №92_2 від 09.03.2017 на загальну суму 22500000,00 грн.
Звіт про результати приватного розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», зареєстровано
НКЦПРФ 08.06.2017, про що Банк отримав Свідоцтво від НКЦПРФ про реєстрацію випуску
акцій на суму 200 млн. грн.
На нашу думку, приватне розміщення додаткових акцій в кількості 45000 штук на суму
45000000,00 грн. повністю сплачено.
Нами не виявлені події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій
звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Банку.
Нам не надавалась інша фінансова звітність відповідно до законів України та
нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Нами не виявлена наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на
діяльність Банку в майбутньому.
Інформація про фінансові інвестиції в цінні папери розкрита Банком в примітці 8 до
проміжної скороченої фінансової звітності Банку. Балансова вартість цінних паперів в
портфелі Банку до погашення на звітну дату дорівнювала 47097 тис. грн. та складалася з
депозитних сертифікатів, емітованих НБУ. Ці боргові цінні папери, що знаходилися в портфелі
Банку до погашення, – непрострочені та незнецінені, резерв за ними не формувався.

Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма
«КАУПЕРВУД».
Ідентифікаційний код, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців – 20219083.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0031, видане за
рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 №98, термін дії свідоцтва продовжено
рішенням Аудиторської палати України від 30.07.2015 №313/3 до 30.07.2020.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на
проведення аудиторських перевірок банків (№0000014), видане на підставі рішення Комітету
з питань аудиту банків Національного банку України від 07.09.2017 №20/299-ПК, термін дії
свідоцтва до 07.09.2022.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (серія П №000274), видане
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Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, термін дії свідоцтва до
30.07.2020.
Аудитор, який виконував огляд фінансової звітності – Боткачик Світлана Іванівна (має
сертифікат аудитора банків №0258, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України
від 12.07.2018 №363/2, сертифікат чинний до 12.07.2023).

Місцезнаходження та фактичне місце розташування – 49044, Україна, м. Дніпро, вул.
Гоголя, 15 А.
http:// www.galasyuk.com.
Е-mail: audit@cowperwood.dnepr.net
Тел.: +38(056)370-19-76, факс: +38(056)377-33-98
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