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.
В.о. Голови
Правлiння

Хейло Г.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21570492
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 03150, м. Київ, Димитрова, 9-А
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)2054170 (044)2054180
6. Електронна поштова адреса
Bank@agrocombank.kiev.ua

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

28.04.2015
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

"Вiдомостi НКЦПФР" 81(2085)

29.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.agrocombank.com.ua/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.04.2015
(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
5. Інформація про рейтингове агентство

X

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

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

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

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. 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)

33. Примітки

3.Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб. Емiтент не брав
участi у створеннi юридичних осiб.
4.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря. Спецiальну посаду
корпоративного секретаря у товариствi не створено.
6.Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть
акцiй (розмiру часток, паїв) не надається, оскiльки засновники ПАТ
"Агрокомбанк" провели вiдчудження своїх акцiй i станом на 01.01.2015 року
не володiють акцiями ПАТ "Агрокомбанк".
10.Iнформацiя про дивiденди. Протягом 2014 року виплата дивiдендiв не
здiйснювалося.
12.2. Iнформацiя про облiгацiї емiтента. Вiдсутнi непогашенi випуски
облiгацiй.
12.3.Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом. Iншi цiннi папери
Емiтентом не випускалися.
12.4.Iнформацiя про похiднi цiннi папери. Реєстрацiя випускiв похiдних
цiнних паперiв протягом 2014 року не здiйснювалась.
12.5.Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Протягом
звiтного перiоду викуп власних акцiй не вiдбувався.
14.2.Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента.Розрахунок вартостi

чистих активiв не складається оскiльки ПАТ "Агрокомбанк" здiйснює
банкiвську дiяльнiсть.
14.4.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцiї. За звiтний перiод Банк виробництвом та реалiзацiєю продукцiї не
займався.
14.5.Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї. За звiтний перiод
Банк виробництвом та реалiзацiєю продукцiї не займався.
15.Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. Протягом
2014 року випуск боргових цiнних паперiв не вiдбувався.
пункти 18-27 не надаються, оскiльки Банк не випускав та не виступає
емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.
32. Випускiв цiльових облiгацiй не вiдбувалось, тому звiту про стан об'єкта
нерухомостi вiдсутнiй.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АВ №574822
3. Дата проведення державної реєстрації
01.02.2005
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
102453500.00
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)
197
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
..
..
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства
згiдно Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Нацiональний банк України
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32006183901
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
5) МФО банку
-

6) поточний рахунок
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 (право надання банкiвських послуг)

53

27.10.2011

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

Опис

Генеральна лiцензiя (на здiйснення валютних операцiй)

53-2

263218

АЕ №
185190

АЕ №
185191

Опис

Необмежена

19.10.2012

Нацiональнi
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

Необмежена

19.10.2012

Нацiональнi
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

Необмежена

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

Опис

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами (андеррайтинг)

20.08.2013

Нацiональнi
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

Опис

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть)

Нацiональний
Необмежена
банк України

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

Опис

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)

12.02.2015

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть, а саме Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Нацiональний
Необмежена
банк України

АЕ №
185192

19.10.2012

Нацiональнi
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

Необмежена

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

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

ТОВ «Рюрiк»

уповноважене рейтингове
агентство

03.11.2014

uaBBB, «позитивний»

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондаренко Ольга Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - Згода на розкриття паспортних даних не надано
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Акцiонерний комерцiйний iнновацiйний банк «УкрСиббанк», Начальник вiддiлення № 920,
начальник вiддiлення № 536. Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний комерцiйний банк»,
Радник Голови Спостережної ради, Заступник Голови Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.07.2013 Безстроково
9) Опис
Здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту Банку i Положення про Правлiння.
Органiзовує роботу з акцiонерами Банку.
Здiйснює загальне керiвництво ПАТ «Агрокомбанк».
Очолює Правлiння, контролює виконання його рiшень з повноваженнями, якi надано Статутом
ПАТ «Агрокомбанк» та чинним законодавством.
Розподiляє обов'язки та визначає ступiнь вiдповiдальностi мiж членами Правлiння.
Представляє Банк у взаємозв'язках з третiми особами i здiйснює юридичнi дiї вiд iменi Банку без
довiреностi.
Органiзовує та координує роботу з отримання Банком дозволiв та лiцензiй.
Здiйснює контроль за дотриманням вимог бухгалтерського облiку.
Здiйснює контроль за органiзацiєю роботи з питань охорони працi та гiгiєни працi, протипожежної
безпеки.
Надає доручення, накази, розпорядження, обов’язковi до виконання першим заступником,
заступникам Голови Правлiння, членами Правлiння, працiвниками Банку.

Контролює дотримання вимог нормативних документiв України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України при здiйсненнi операцiй з вiдкриття (закриття) поточних,
депозитних та iнших спецiальних рахункiв Клiєнтам Банку в нацiональнiй та iноземнiй валютi.
Забезпечує i несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог Нацiонального банку України,
мiжнародних платiжних систем, процесингового центру та iнших контролюючих органiв щодо
здiйснення операцiй з використанням платiжних карток.
Вiдповiдає за отримання Банком прибутку шляхом реалiзацiї банкiвських послуг у нацiональнiй та
iноземнiй валютi для юридичних та фiзичних осiб.
Очолює i вiдповiдає за розробку проектiв i програм, направлених на розвиток клiєнтського бiзнесу
Банку.
Забезпечує оптимiзацiю бiзнес-процесiв, якi пов’язанi iз залученням, обслуговуванням клiєнтiв.
Контролює роботу, спрямовану на збiльшення обсягiв продаж банкiвських продуктiв клiєнтам
Банку.
Забезпечує розробку нового та вдосконалення iснуючого продуктового ряду за результатами
аналiзу попиту клiєнтiв, конкурентного середовища та позицiї Банку в ньому.
Супроводжує та забезпечує поповнення iснуючої бази клiєнтiв, проводить консультацiї щодо умов
обслуговування та впровадження нових продуктiв, органiзовує перiодичне опитування клiєнтiв з
метою виявлення їх потреб в послугах Банку, визначення якостi обслуговування, проблемних
питань та коригування взаємовiдносин Банку з клiєнтом.
Управляє процесами зi стабiлiзацiї коливань ресурсної бази за рахунок постiйної роботи з
iснуючими клiєнтами, покращення якостi їх обслуговування та збiльшення перелiку послуг, якi
надаються, диверсифiкацiї джерел притокiв та вiдтокiв коштiв, рацiональної сегментацiї
клiєнтської бази за напрямками дiяльностi.
Забезпечує розширення та органiзацiю ефективної роботи мережi вiддiлень (фiлiй) Банку в м.
Києвi та регiонах.
Вiдповiдає за оптимiзацiю структури бiзнесу Банку, який обслуговує клiєнтiв, зважаючи на
показники його ефективностi.
Органiзовує та вiдповiдає за операцiйну роботу Банку по здiйсненню вiдкриття (закриття)
поточних, депозитних та iнших спецiальних рахункiв клiєнтам Банку в нацiональнiй та iноземних
валютах, перевiрку наданих документiв, їх погодження з вiдповiдними службами Банку,
формування юридичних справ.
Контролює та несе вiдповiдальнiсть за проведення зовнiшньоекономiчних операцiй клiєнтiв Банку
вiдповiдно до чинного законодавства України, в тому числi з дотриманням законодавчо
встановлених термiнiв розрахункiв за експортно-iмпортними операцiями.
Контролює та несе вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть та правильнiсть оформлення звiтностi.
Забезпечує розгляд та прийняття рiшень з питань, якi пов'язано з емiсiєю i обслуговуванням
платiжних карток.
Органiзовує i несе вiдповiдальнiсть за проектування iнфраструктури i стратегiї розвитку бiзнесу
платiжних карток.
Вiдповiдає за спiвпрацю Банку iз процесинговим центром.
Здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення ефективної роботи Банку згiдно з чинним
законодавством, внутрiшнiми документами Банку та за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв,
Спостережної ради або Правлiння Банку.
Голова Правлiння здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю, повсякденний контроль та
забезпечує ефективну роботу таких пiдроздiлiв:
- групи радникiв;
- управлiння правового забезпечення;
- управлiння аналiзу та контролю за ризиками;
- управлiння iнвестицiйного бiзнесу;
- управлiння банкiвської безпеки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник сектору
ВIП-менеджменту, в.о. начальника вiддiлу ВIП-менеджменту, начальник вiддiлу ВIП-

менеджменту. Акцiонерний комерцiйний iнновацiйний банк «УкрСиббанк», Начальник вiддiлення
№ 920, начальник вiддiлення № 536. Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний комерцiйний
банк», Радник Голови Спостережної ради.
Змiни в персональному складi не вiдбулися.
Загальний стаж роботи 6 рокiв.
* 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 - начальник казначейства, член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколовський Сергiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - Згода на розкриття паспортних даних не надано
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ «Євробанк» директор казначейства.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.01.2013 Безстроково
9) Опис
Представляє iнтереси Банку з питань проведення конверсiйних угод в нацiональнiй валютi СКВ та
ОКВ та угод з наданням МБК/МБД в нацiональнiй валютi та iноземнiй валютi.
Забезпечує проведення системного аналiзу щодо власних позицiй Банку.
Забезпечує постiйний контроль за фiнансовим станом Банку.
Проводить економiчний аналiз дiяльностi банку, ефективностi використання ресурсiв банку
рiзними напрямками бiзнесу та надає пропозицiї Головi Правлiння Банку щодо збiльшення
ефективностi їх використання.
Забезпечує формування стратегiчного плану, бюджету Банку та планування фiнансових
показникiв Банку.
Контролює виконання планового бюджету Банку.
Забезпечує управлiння лiквiднiстю , зокрема, аналiзує поточний та перспективний стан лiквiдностi
Банку, термiнових розривiв лiквiдностi та надає пропозицiї щодо їх збалансування.
Забезпечує контроль за дотриманням встановлених економiчних нормативiв Банку.
Заступник Голови Правлiння здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю, повсякденний
контроль та забезпечує ефективну роботу казначейства.
Заступник Голови Правлiння – начальник казначейства, здiйснює керiвництво оперативною
дiяльнiстю, повсякденний контроль та забезпечує ефективну роботу таких пiдроздiлiв:
- казначейство;
- вiддiл консолiдованої позицiї та роботи на ринках;

- планово-фiнансовий вiддiл.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «Аграрний
комерцiйний банк» (ВАТ «Аграрний комерцiйний банк») в.о. заступника Голови Правлiння,
заступник Голови Правлiння-начальник казначейства; ПАТ КБ «Євробанк» директор
казначейства.
Винагорода не передбачена.
Змiни в персональному складi не вiдбулися.
Загальний стаж роботи 18 рокiв.
* 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
Перший заступник Голови Правлiння, член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антипенко Вадим Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - Згода на розкриття паспортних даних не надано
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ Промiнвестбанк - заступник директора департаменту пiдприємств АПК, харчової, легкої
промисловостi, торгiвлi та сфери послуг.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.10.2011 Безстроково
9) Опис
Є вiдповiдальним працiвником Банку з питань внутрiшньобанкiвської системи запобiгання
легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, виконує функцiї вiдповiдно до
законодавства України, правил внутрiшнього фiнансового монiторингу, програм здiйснення
фiнансового монiторингу та окремої посадової iнструкцiї, а саме:
- приймає рiшення про повiдомлення уповноваженого органу та iнформування правоохоронних
органiв про фiнансовi операцiї, щодо яких є мотивованi пiдозри;
- здiйснює контроль за дотриманням процедури проведення внутрiшнього фiнансового
монiторингу, iдентифiкацiї осiб, якi здiйснюють фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому
монiторингу; процедури визначення фiнансових операцiй такими, що можуть бути пов'язанi з
легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв; за реєстрацiєю фiнансових операцiй, якi пiдлягають
фiнансовому монiторингу; за поданням iнформацiї до уповноваженого органу щодо осiб та
операцiй.
- здiйснює заходи щодо запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом, або фiнансування тероризму.

Здiйснює дiї, пов’язанi iз накладанням та/або зняттям заборони вiдчуження рухомого та/або
нерухомого майна, а також дiї пов’язанi iз реєстрацiєю/припиненням реєстрацiї обтяжень
рухомого та нерухомого майна.
Приймає участь вiд iменi Банку в засiданнях вищих органiв управлiння (в тому числi, засiданнях
установчих, загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв засновникiв), в засiданнях зборiв засновникiв
(учасникiв) тощо) пiдприємств, установ, органiзацiй, асоцiацiй, спiлок, тощо, в яких Банк є
акцiонером (учасником, засновником, членом).
Забезпечує розробку та вiдповiдає за реалiзацiю кредитної полiтики банку.
Здiйснює керiвництво проектами i програмами, якi направленi на розвиток кредитного бiзнесу
Банку.
Органiзовує ефективну роботу щодо залучення клiєнтiв по кредитуванню.
Органiзовує та контролює роботу щодо повного забезпечення потреб клiєнтiв з урахуванням
iнтересiв Банку.
Перший заступник Голови Правлiння здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю,
повсякденний контроль та забезпечує ефективну роботу таких пiдроздiлiв:
- управлiнням iнформацiйних технологiй;
- вiддiлом фiнансового монiторингу.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ Промiнвестбанк
заступник директора департаменту пiдприємств АПК, харчової, легкої промисловостi, торгiвлi та
сфери послуг.
Винагорода не передбачена.
Змiни в персональному складi не вiдбулися.
Загальний стаж роботи 17 рокiв.
* 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
Гловний бухгалтер, член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сєдих Свiтлана Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - Згода на розкриття паспортних даних не надано
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Акцiонерний банк «Старокиївський банк»: в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.11.2013 Безстроково
9) Опис

Вiдповiдає за формування повної i достовiрної iнформацiї про бухгалтерський облiк та фiнансовогосподарську дiяльнiсть Банку, її результати, використання цих даних для оперативного
керiвництва i складання звiтностi.
Забезпечує своєчасне та достовiрне складання бухгалтерської та статистичної звiтностi та подання
її у встановленi термiни до Нацiонального банку України, органiв статистичного Управлiння та
органiв Державної податкової адмiнiстрацiї.
Контролює правильнiсть виконання банкiвських операцiй i вiдображення їх в бухгалтерських
документах.
Забезпечує повний облiк надходжень грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та
основних засобiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних
з їх рухом.
Забезпечує складання достовiрної бухгалтерської i фiнансової звiтностi на пiдставi первинних
документiв i бухгалтерських записiв, подання її у встановленi строки до вiдповiдних органiв.
Несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть i повноту бухгалтерської звiтностi.
Забезпечує i вiдповiдає за дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв
адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законнiсть списання з рахункiв бухгалтерського
облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв.
Головний бухгалтер здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю, повсякденний контроль та
забезпечує ефективну роботу таких пiдроздiлiв:
- управлiння фiнансового та податкового облiку;
- управлiння бек офiсу;
- управлiння звiтностi;
- вiддiл касових операцiй.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Акцiонерний банк
«Старокиївський банк»: в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер.
Винагорода не передбачена.
Змiни в персональному складi не вiдбулися.
Загальний стаж роботи 21 рiк.
* 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
Начальник управлiння iнвестицiйного бiзнесу, член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чiрiкова Iрина Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - Згода на розкриття паспортних даних не надано
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Київського фiлiалу ПГ "Iнтерпайп".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.10.2007 Безстроково
9) Опис
Забезпечує i несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог Нацiонального банку України,
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, фондових бiрж, депозитарiїв,
торговельно-iнформацiйних систем, саморегулiвних органiзацiй щодо здiйснення операцiй з
цiнними паперами;
Забезпечує реалiзацiю iнвестицiйної полiтики щодо розвитку операцiй з цiнними паперами, сприяє
адаптацiї операцiй до мiжнародних стандартiв;
Забезпечує дотримання Банком лiцензiйних вимог професiйного учасника фондового ринку;
Координує дiяльнiсть пiдроздiлiв Банку щодо операцiй з цiнними паперами та їх похiдними,
регулює вiдносини, що виникають пiд час розмiщення, обiгу ЦП i провадження професiйної
дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами та депозитарної дiяльностi з метою забезпечення
вiдкритостi та ефективностi функцiонування мiж учасниками фондового ринку;
Забезпечує заходи щодо запобiгання порушень законодавства на ринку цiнних паперiв,
Здiйснює контроль дотримання вимог Нацiонального банку України та Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринка за випуском i обiгом власних цiнних паперiв;
Забезпечує оформлення та супроводження операцiй, пов’язаних з акцiонерним капiталом Банку, в
т.ч. розмiщення цiнних паперiв Банку серед iнвесторiв;
Забезпечує дотримання правил проведення операцiй з цiнними паперами на органiзацiйно
оформленому та позабiржовому ринках;
Забезпечує отримання Банком Лiцензiй на провадження професiйної дiяльностi на ринку цiнних
паперiв;
Контролює дотримання вимог, порядку та стандартiв щодо обов'язкового розкриття iнформацiї
Банком-емiтентом як особи, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв та
забезпечує порядок складання адмiнiстративних даних, подання особливої iнформацiї, розкриття
iнсайдерської iнформацiї у вiдповiдностi до законодавства;
Контролює вiдсутнiсть в Банку операцiй з ознаками фiктивностi.
Начальник управлiння iнвестицiйного бiзнесу, член Правлiння здiйснює керiвництво оперативною
дiяльнiстю, повсякденний контроль та забезпечує ефективну роботу таких пiдроздiлiв:
- вiддiл фондових операцiй;
- вiддiл депозитарних операцiй;
- вiддiл роботи з акцiонерами.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник
управлiння iнвестицiйного бiзнесу ПАТ "Агрокомбанк".
Винагорода не передбачена.
Змiни в персональному складi не вiдбулися.
Загальний стаж роботи 17 рокiв.
* 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, член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хейло Галина Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - Згода на розкриття паспортних даних не надано

4) рік народження**
1977
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Грiн Банк», В.о. заступника Голови Правлiння, заступник Голови Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.05.2014 Безстроково
9) Опис
Здiйснює дiї, пов’язанi iз накладанням та/або зняттям заборони вiдчуження рухомого та/або
нерухомого майна, а також дiї пов’язанi iз реєстрацiєю/припиненням реєстрацiї обтяжень
рухомого та нерухомого майна.
Приймає участь вiд iменi Банку в засiданнях вищих органiв управлiння (в тому числi, засiданнях
установчих, загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв засновникiв), в засiданнях зборiв засновникiв
(учасникiв) тощо) пiдприємств, установ, органiзацiй, асоцiацiй, спiлок, тощо, в яких Банк є
акцiонером (учасником, засновником, членом).
Забезпечує розробку та вiдповiдає за реалiзацiю кредитної полiтики банку.
Здiйснює керiвництво проектами i програмами, якi направленi на розвиток кредитного бiзнесу
Банку.
Координує та органiзовує роботи щодо стягнення проблемної заборгованостi.
Органiзовує ефективну роботу щодо залучення клiєнтiв по кредитуванню.
Органiзовує та контролює роботу щодо повного забезпечення потреб клiєнтiв з урахуванням
iнтересiв Банку.
Очолює i вiдповiдає за розробку проектiв i програм, направлених на розвиток клiєнтського бiзнесу
Банку.
Забезпечує оптимiзацiю бiзнес-процесiв, якi пов’язанi iз залученням, обслуговуванням клiєнтiв.
Контролює роботу, спрямовану на збiльшення обсягiв продаж банкiвських продуктiв клiєнтам
Банку.
Забезпечує розробку нового та вдосконалення iснуючого продуктового ряду за результатами
аналiзу попиту клiєнтiв, конкурентного середовища та позицiї Банку в ньому.
Супроводжує та забезпечує поповнення iснуючої бази клiєнтiв, проводить консультацiї щодо умов
обслуговування та впровадження нових продуктiв, органiзовує перiодичне опитування клiєнтiв з
метою виявлення їх потреб в послугах Банку, визначення якостi обслуговування, проблемних
питань та коригування взаємовiдносин Банку з клiєнтом.
Управляє процесами зi стабiлiзацiї коливань ресурсної бази за рахунок постiйної роботи з
iснуючими клiєнтами, покращення якостi їх обслуговування та збiльшення перелiку послуг, якi
надаються, диверсифiкацiї джерел притокiв та вiдтокiв коштiв, рацiональної сегментацiї
клiєнтської бази за напрямками дiяльностi.
Забезпечує розширення та органiзацiю ефективної роботи мережi вiддiлень (фiлiй) Банку в м.
Києвi та регiонах.
Вiдповiдає за оптимiзацiю структури бiзнесу Банку, який обслуговує клiєнтiв, зважаючи на
показники його ефективностi.
Органiзовує та вiдповiдає за операцiйну роботу Банку по здiйсненню вiдкриття (закриття)
поточних, депозитних та iнших спецiальних рахункiв клiєнтам Банку в нацiональнiй та iноземних
валютах, перевiрку наданих документiв, їх погодження з вiдповiдними службами Банку,
формування юридичних справ.

Контролює та несе вiдповiдальнiсть за проведення зовнiшньоекономiчних операцiй клiєнтiв Банку
вiдповiдно до чинного законодавства України, в тому числi з дотриманням законодавчо
встановлених термiнiв розрахункiв за експортно-iмпортними операцiями.
Контролює дотримання вимог нормативних документiв України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України при здiйсненнi операцiй з вiдкриття (закриття) поточних,
депозитних та iнших спецiальних рахункiв Клiєнтам Банку в нацiональнiй та iноземнiй валютi.
Забезпечує i несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог Нацiонального банку України,
мiжнародних платiжних систем, процесингового центру та iнших контролюючих органiв щодо
здiйснення операцiй з використанням платiжних карток.
Забезпечує розгляд та прийняття рiшень з питань, якi пов'язано з емiсiєю i обслуговуванням
платiжних карток.
Органiзовує i несе вiдповiдальнiсть за проектування iнфраструктури i стратегiї розвитку бiзнесу
платiжних карток.
Заступник Голови Правлiння здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю, повсякденний
контроль та забезпечує ефективну роботу таких пiдроздiлiв:
- департамент обслуговування клiєнтiв;
- управлiння кредитування.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не передбачена.
Змiни в персональному складi вiдбулися за рiшенням Спостережної ради Банку.
Загальний стаж роботи 11 рокiв.
* 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
Голова Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дробот Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - Згода на розкриття паспортних даних не надана
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Радник з питань iнвестицiї Генеральної дирекцiї по обслуговуванню iноземних представництв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.04.2014 на три роки
9) Опис
Повноваження:
Визначення основних напрямкiв дiяльностi Банку, затвердження планiв та звiтiв про їх виконання.
Встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово- господарською дiяльнiстю

Банку.
Обовязки:
Вжиття заходiв, необхiдних для дотримання встановленого напрямку розвитку Банку.
Винагорода не передбачена
Обгрунтування змiн: рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банку, якi вiдбулися 07.04.2014 року,
переобрано склад Спостережної ради Банку, в зв’язку iз закiнченням термiну їх повноважень.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи: 33 роки
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
КП "Генеральна дирекцiя Київської мiської ради з обслуговування iноземних представництв" на
посадi директор дирекцiї "Труханiв острiв" .
* 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 Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джiма Ольга Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - Згода на розкриття паспортних даних не надана
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Будресурс" економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.04.2014 на три роки
9) Опис
Повноваження:
Визначення основних напрямкiв дiяльностi Банку, затвердження планiв та звiтiв про їх виконання.
Встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово- господарською дiяльнiстю
Банку.
Обовязки:
Вжиття заходiв, необхiдних для дотримання встановленого напрямку розвитку Банку.
Винагорода не передбачена.
Обгрунтування змiн: рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банку, якi вiдбулися 07.04.2014 року,
переобрано склад Спостережної ради Банку, в зв’язку iз закiнченням термiну їх повноважень.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи: 33 роки
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
ТОВ "НВО Техбудсервiс" економiст по фiнансовiй роботi

* 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 Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Захарчук Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - Згода на розкриття паспортних даних не надана
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Компанiя Енергобудлiзинг" юрист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.04.2014 на три роки
9) Опис
Повноваження:
Визначення основних напрямкiв дiяльностi Банку, затвердження планiв та звiтiв про їх виконання.
Встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово- господарською дiяльнiстю
Банку.
Обовязки:
Вжиття заходiв, необхiдних для дотримання встановленого напрямку розвитку Банку.
Винагорода не передбачена.
Обгрунтування змiн: рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банку, якi вiдбулися 07.04.2014 року,
переобрано склад Спостережної ради Банку, в зв’язку iз закiнченням термiну їх повноважень.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи: 23 роки
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
ТОВ "Компанiя Енергобудлiзинг" юристом
* 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
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дробот Анатолiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

- - Згода на розкриття паспортних даних не надана
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
менеджер ТОВ "БК "Мiськбудiнвест"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.04.2014 на три роки
9) Опис
Повноваження:
Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв.
Обов'язки:
Готує висновки за рiчними звiтами та балансами.
Винагорода не передбачена.
Обгрунтування змiн: рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банку, якi вiдбулися 07.04.2014 року,
переобрано склад Ревiзiйної комiсiї Банку, в зв’язку iз закiнченням термiну їх повноважень.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Загальний стаж роботи: 28 рокiв
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
ТОВ "БК "Мiськбудiнвест", менеджер
* 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 Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рєзнiк Лариса Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- - Згода на розкриття паспортних даних не надана
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Будресурс". бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.04.2014 на три роки
9) Опис
Повноваження:
Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв.
Обов'язки:
Готує висновки за рiчними звiтами та балансами.
Винагорода не передбачена.
Обгрунтування змiн: рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банку, якi вiдбулися 07.04.2014 року,
переобрано склад Ревiзiйної комiсiї Банку, в зв’язку iз закiнченням термiну їх повноважень.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи: 28 рокiв
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
В ТОВ "Будресурс", бухгалтером
* 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

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
Спостережної
ради

Дробот Володимир
Iванович

СО 789905 07.02.2002
Оболонським РУ ГУ МВС
України в м Києвi

13088791

15.0749

13088791

0

0

0

Член
Спостережної
ради

Джiма Ольга Миколаївна

СН 587852 30.09.1997
Радянським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

1260768

1.4521

1260768

0

0

0

Член
Спостережної
ради

Захарчук Олександр
Володимирович

СН 648067 11.02.1997
Печерським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

8639148

9.9501

8639148

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Дробот Анатолiй Iванович

МЕ 803953 26.12.2006
Оболонським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

6527987

7.5186

6527987

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Рєзнiк Лариса
Олександрiвна

СН 681870 30.01.1998
Харкiвським РУ ГУ МВС
України в м.Києвi

1310160

1.5090

1310160

0

0

0

30826854

35.5047

30826854

0

0

0

Усього

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

Кількість за видами акцій

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

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

Дробот Володимир
Iванович

СО 789905 07.02.2002 Оболонським РУ ГУ
МВС України в м Києвi

13088791

Дробот Анатолiй
Iванович

МЕ 803953 26.12.2006 Оболонським РУ ГУ
МВС України в м. Києвi

Етенко Тетяна
Анатолiївна

МЕ 910796 04.02.2009 Печерським РУГУ
МВСУ в м. Києвi

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

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

15.0749

13088791

0

0

0

6527987

7.5186

6527987

0

0

0

11003668

12.6734

11003668

0

0

0

30620446

35.2669

30620446

0

0

0

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

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

Опис

чергові

позачергові

X
07.04.2014
71.0170
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗЗА 07.04.2014 РОКУ :
1.Обрання членiв Лiчильної комiсiї. 2. Про затвердження рiчного звiту ПАТ «Агрокомбанк» за 2013
рiк. 3. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв ПАТ «Агрокомбанк». 4. Прийняття
рiшення про припинення повноваджень членiв Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».5. Обрання
членiв Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк», затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з ними, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з членами Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк». 6. Прийняття рiшення про
припинення повноваджень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Агрокомбанк». 7. Обрання членiв
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Агрокомбанк», затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з ними, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Агрокомбанк». 8. Про затвердження звiту
Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рiк. 9. Про затвердження звiту Правлiння ПАТ
«Агрокомбанк» за 2013 рiк. 10. Про затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Агрокомбанк» за
2013 рiк. 11. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Спостережної ради, Правлiння та
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рiк. 12. Про затвердження звiту i висновку
зовнiшнього аудитора за наслiдками аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Агрокомбанк» за 2013
рiк.
По першому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Обрати членiв Лiчильної комiсiї, в складi:
Коробко Лiлiя Вiкторiвна, начальник вiддiлу депозитарних операцiй ПАТ «Агрокомбанк» - Голова
Лiчильної комiсiї; Ораєвська Свiтлана Борисiвна, начальник сектора облуговування активiв iнститiв
спiльного iнвестування ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лiчильної комiсiї; Дяченко Ангелiна Сергiївна,
начальник сектора обслуговування активiв пенсiйних фондiв ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лiчильної
комiсiї. 2. Уповноважити Лiчильну комiсiю вести пiдрахунки голосiв за бюлетенями та забезпечити
оголошення результатiв голосування. Результати голосування оформити протоколом про пiдсумки
голосування Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк». По другому питанню порядку денного
ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (за МСФЗ) ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рiк. 2.
Затвердити прибуток, отриманий публiчним акцiонерним товариством «Аграрний комерцiйний банк»
за результатами дiяльностi у 2013 року в розмiрi 1 119 739,66 грн. (один мiльйон сто дев’ятнадцять
тисяч сiмсот тридцять дев’ять гривень 66 копiйок). По третьому питанню порядку денного
ВИРIШИЛИ: Прибуток на загальну суму 1 722 489,66 (один мiльйон сiмсот двадцять двi тисячi
чотириста вiсiмдесят дев’ять гривень 66 копiйок), який складається з : прибутку у розмiрi 1 119
739,66 грн. (один мiльйон сто одинадцять тисяч сiмсот тридцять дев’ять гривень 66 копiйок),
отриманого ПАТ «Агрокомбанк» за результатами дiяльностi у 2013 роцi; залишку нерозподiленого
прибутку у розмiрi 602 750,00 (шiстсот двi тисячi сiмсот п’ятдесят гривень 00 копiйок), отриманого у
2010 роцi направити до резервного фонду ПАТ «Агрокомбанк». По четвертому питанню порядку
денного ВИРIШИЛИ: Вiдкликати дiючих Членiв Спостережної ради Банку. По п’ятому питанню
порядку денного ВИРIШИЛИ: Обрати Спостережну раду у складi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три)
роки. Затвердити Членiв Спостережної ради Банку: Дробота Володимира Iвановича, Захарчука
Олександра Володимировича, Джiму Ольгу Миколаївну. Затвердити типову форму цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк».
Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «Агрокомбанк» Котенєву Ольгу Григорiвну пiдписати
цивiльно-правовi договори з членами Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк». По шостому питанню
порядку денного ВИРIШИЛИ: Вiдкликати дiючих Членiв Ревiзiйної комiсiї Банку. По сьомому
питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi 2 (двох) осiб строком на 3
(три) роки. Затвердити Членiв Ревiзiйної комiсiї Банку: Дробота Анатолiя Iвановича, Рєзнiк Ларису
Олександрiвну. Затвердити типову форму цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Агрокомбанк». Уповноважити Голову Правлiння ПАТ
«Агрокомбанк» Котенєву Ольгу Григорiвну пiдписати цивiльно-правовi договори з членами
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Агрокомбанк». По восьмому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Спостережної ради ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рiк По дев’ятому питанню порядку
денного ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Правлiння ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рiк По десятому
питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Агрокомбанк» за

2013 рiк По одинадцятому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Визнати роботу Спостережної
ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї ПАТ “Агрокомбанк” у 2013 роцi задовiльною. По дванадцятому
питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт i висновок Аудиторської фiрми у виглядi
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПКФ Аудит-фiнанси" за наслiдками аудиту рiчної
фiнансової звiтностi за 2013 рiк.

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
24.11.2014
61.0265

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗЗА 24.11.2014 РОКУ:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Збiльшення статутного капiталу публiчного акцiонерного
товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за
рахунок додаткових внескiв. 3. Про приватне розмiщення акцiй. Про затвердження рiшення про
приватне розмiщення акцiй i перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення. 4. Визначення
уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження щодо: залучення до розмiщення
андеррайтера; внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення
укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на
запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про
результати приватного розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi
незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке
рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення
кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством
акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному
друкованому органi; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй. 5. Визначення
уповноважених осiб емiтента, яким надаються повноваження: проводити дiї щодо забезпечення
реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення
про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у
процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у
акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм
акцiй.
По першому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Обрати членiв Лiчильної комiсiї, в складi:
Коробко Лiлiя Вiкторiвна, начальник вiддiлу депозитарних операцiй ПАТ «Агрокомбанк» - Голова
Лiчильної комiсiї; Ораєвська Свiтлана Борисiвна, начальник сектора облуговування активiв iнститiв
спiльного iнвестування ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лiчильної комiсiї; Дяченко Ангелiна Сергiївна,
начальник сектора обслуговування активiв пенсiйних фондiв ПАТ «Агрокомбанк» - Член Лiчильної
комiсiї. 2. Уповноважити Лiчильну комiсiю вести пiдрахунки голосiв за бюлетенями та забезпечити
оголошення результатiв голосування. Результати голосування оформити протоколом про пiдсумки
голосування Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк». По другому питанню порядку денного
ВИРIШИЛИ: Збiльшити статутний капiтал Публiчного акцiонерного товариства «Аграрний
комерцiйний банк» на 20 001 000,00 (двадцять мiльйонiв одна тисяча грн. 00 коп.) гривень шляхом
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових
внескiв. По третьому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Здiйснити приватне розмiщення акцiй в
кiлькостi 16 950 000 (шiстнадцять мiльйонiв дев’ятсот п’ятдесят тисяч) штук. Затвердити рiшення про
приватне розмiщення акцiй окремим додатком №1, який є невiд’ємною частиною цього протоколу.
Здiйснити приватне розмiщення акцiй серед дiйсних акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк» станом на
24.11.2014 року та стороннiх осiб, якi не є акцiонерами Товариства на дату проведення Загальних
Зборiв акцiонерiв (Бондаренка Дмитра Сергiйовича, iдентифiкацiйний код 3128520590 та Товариства
з обмеженою вiдповiдальнiстю "КТД ГРУП КОМПАНI", код ЄДРПОУ 39426552). По четвертому
питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Призначити Правлiння Публiчного акцiонерного товариства
"Аграрний комерцiйний банк" уповноваженим органом Публiчного акцiонерного товариства
"Аграрний комерцiйний банк", якому надаються повноваження щодо: внесення змiн до проспекту
емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй
укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв

укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження
результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення
акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi
законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має
переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть
реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi;
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй. По п’ятому питанню порядку денного
ВИРIШИЛИ: Призначити Бондаренко Ольгу Григорiвну Голову Правлiння Публiчного акцiонерного
товариства "Аграрний комерцiйний банк" уповноваженою особою Публiчного акцiонерного
товариства "Аграрний комерцiйний банк" якiй надаються повноваження: проводити дiї щодо
забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких
прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Аудиторська фiрма у виглядi товариства з обмеженою
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи вiдповiдальнiстю "ПКФ Аудит-фiнанси"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34619277

Місцезнаходження

01054 Україна м. Київ . м. Київ О.Гончара, 41 (лiт. «А»), 3 поверх

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво № 3886
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.10.2006

Міжміський код та телефон

(044) 501-25-31

Факс

(044) 501-25-31

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

.

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

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ . м. Київ Щорса, буд. 31

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 390872
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

05.03.1999

Міжміський код та телефон

(044) 522-88-08

Факс

(044) 522-88-08

Вид діяльності

дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)

Опис

.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

16480462

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ . м. Київ Артема ,37-41

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво № 4
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

12.04.2010

Міжміський код та телефон

(044) 383-04-76

Факс

(044) 489-87-33

Вид діяльності

Рейтингове агенство

Опис

.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство '' Страхова компанiя ''ГРАВЕ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи УКРАЇНА''
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

19243047

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ . м. Київ Хрещатик, буд. 15, кв. 124

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №584058
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiн. послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.08.2009

Міжміський код та телефон

(032) 293-55-90

Факс

(032) 293-55-90

Вид діяльності

добровiльне страхування наземного транспорту ( крiм залiзничного)

Опис

.

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

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30726778

Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ . м. Київ Межигiрська, 32-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №594410
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiн. послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.12.2011

Міжміський код та телефон

(044) 220-09-07

Факс

(044) 220-09-00

Вид діяльності

добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв

Опис

.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство “Розрахунковий центр з
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи обслуговування договорiв на фiнансових ринках”
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ . м. Київ Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ 263463
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

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-42

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова дiяльнiсть

Опис

.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ . м. Київ Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ 271467
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Адмiiнiстрацiя Державної служби спецiального зв'язку та захисту
iнформацiї України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

06.08.2012

Міжміський код та телефон

(044) 5910404

Факс

(044) 4825214

Вид діяльності

Надання послуг в галузi криптографiчного захисту iнформацiї

Опис

.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство ''Акцiонерна страхова компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ''Омега''Приватне акцiонерне товариство ''Акцiонерна страхова
компанiя ''Омега''
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21626809

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ . м. Київ Обсерваторна 17,лiт А

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ №569356
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiн. послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2011

Міжміський код та телефон

(044) 428-94-00

Факс

(044) 428-94-00

Вид діяльності

Страхування (згiдно дiючих лiцензiй страхових компанiй)

Опис

.

XI. Опис бізнесу
В 2014 роцi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в Банку не вiдбувалося.
Станом на 01.01.2015 р.
Дiяльнiсть банку забезпечують такi структурнi одиницi та пiдроздiли:
1. Правлiння
2. Група радникiв
3. Управлiння кредитування
Вiддiл кредитування юридичних осiб
Вiддiл кредитування фiзичних осiб
Вiддiл документарних операцiй
4. Вiддiл фiнансового монiторингу
5. Управлiння iнвестицiйного бiзнесу
Вiддiл фондових операцiй
Вiддiл депозитарних операцiй
Cектор обслуговування рахункiв у цiнних паперах
Сектор обслуговування активiв iнститутiв спiльного iнвестування
Сектор обслуговування активiв пенсiйних фондiв
6. Вiддiл роботи з акцiонерами
7. Управлiння методологiї та впровадження iнновацiйних продуктiв
Call-центр
8. Департамент обслуговування клiєнтiв
9. Управлiння продажу банкiвських продуктiв
10. Операцiне управлiння
Вiддiл взаємодiї з партнерами
Вiддiл iндивiдуального та корпоративного бiзнесу
Вiддiл валютного контролю та звiтностi
11. Управлiння супроводження вiддiлень
Вiддiлення
Перше Київське вiддiлення
м. Київ, вул. Павлiвська, 26/41
Житомирське вiддiлення
м. Житомир, вул. Велика Бердичiвська, 22
Третє Київське вiддiлення
м. Київ, вул. Будiндустрiї, 7
Київське вiддiлення №4
м. Київ, вул. Семена Скляренка, буд. 17
Київське вiддiлення №7
м. Київ, Бессарабська площа, 2
Бориспiльське вiддiлення №8
Київська обл., м. Бориспiль, вул. Київський шлях, 2/6
Київське вiддiлення №20
м. Київ, вул. Солом`янська, 24
Київське обласне вiддiлення №21
Київська область, Києво-Святошинський р-н, смт Чабани, вул. Кiрова, 162
Київське обласне вiддiлення №22
Київська обл, Києво-Святошинский р-н, с.Петропавлiвська Борщагiвка, вул. Велика Кiльцева, 2.
Київське вiддiлення №23
м. Київ, Днiпровська набережна, 33
Київське вiддiлення №24
м. Київ, вул. Жилянська, 107

Київське вiддiлення №25
м. Київ, вул. Горького, 176
Київське вiддiлення №26
м. Київ, Днiпровська набережна, 33
Київське вiддiлення №27
м. Київ, вул. Вербицького, 30
Київське вiддiлення №28
м. Київ, вул. Iнженерна, 1
Київське вiддiлення №29
м. Київ, Русанiвська набережна, 4
Київське вiддiлення №30
м. Київ, вул. Малишка, 3
Київське вiддiлення №31
м. Київ, бул. Дружби Народiв, 25-А
Київське вiддiлення №32
м. Київ, бул. Дружби Народiв, 30-А
Київське вiддiлення №33
м. Київ, вул. Хрещатик, 34
Київське вiддiлення №34
м. Київ, вул. Вербицького, 18
Київське вiддiлення №37
м. Київ, пр-т Московський, 34-В
Київське вiддiлення №38
м. Київ, вул. Ярославська, 56-а
Київське вiддiлення №39
м. Київ, вул. Сосюри, 3-б
Київське вiддiлення №44
м. Київ, вул. Горького, 176
Київське вiддiлення №45
м. Київ, вул. Горького, 176
Київське вiддiлення №46
м. Київ, вул. Горького, 176
Київське вiддiлення №47
м. Київ, вул. Лугова, 12
Київське вiддiлення №48
м. Київ, вул. Лугова, 12
Київське вiддiлення №49
м. Київ, вул. Iрпiнська, 76
Київське вiддiлення №50
м. Київ, вул. Борщагiвська, 154, ТРЦ „Мармелад”
Київське вiддiлення №51
м. Київ, вул. Харкiвське шосе, 168
Київське вiддiлення №52
м. Київ, вул. Магнiтогорська, 1а
Київське вiддiлення №53
м. Київ, вул. Майорова Михайла, 2, ТК «Полярний»
Київське вiддiлення №54
м. Київ, вул. Лугова, 12
Київське вiддiлення №55
м. Київ, вул. Берковецька, 6, ТЦ «Ашан»
Київське вiддiлення №56
м. Київ, вул. Миколи Лукашевича, 15-А, ТЦ „Європорт”
Київське вiддiлення №57

м. Київ, вул. Якутська, 8, примiщення магазину „Сiльпо”
Київське вiддiлення №58
м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 2-а, примiщення ТЦ „Глобал UA”
Київське вiддiлення №59
м. Київ, площа Вокзальна, 1, пiдземний перехiд мiж Центральним та Пiвденним вокзалами
Київське вiддiлення №60
м. Київ, Бессарабська площа, 2
12. Управлiння платiжних карток
Вiддiл супроводження операцiй з використання платiжних карток
Вiддiл емiсiї платiжних карток
13. Управлiння бек офiсу
Вiддiл супроводження операцiй з цiнними паперами
Вiддiл супроводження операцiй корпоративного i роздрiбного бiзнесу
Сектор супроводження мiжбанкiвських кредитiв i депозитiв
14. Управлiння фiнансового та податкового облiку
Вiддiл внутрiшньобанкiвського облiку
Вiддiл розрахункiв
15. Вiддiл касових операцiй
16. Управлiння звiтностi
17. Казначейство
Вiддiл консолiдованої позицiї та роботи на ринках
Планово-фiнансовий вiддiл
18. Управлiння аналiзу та контролю за ризиками
Вiддiл контролю за ризиками активних операцiй
Вiддiл банкiвських ризикiв
19. Управлiння iнформацiйних технологiй
Вiддiл керування проектами
Вiддiл технiчної пiдтримки користувачiв
Вiддiл супроводження iнформацiйних систем
Вiддiл пiдтримки iнфраструктури
Вiддiл iнформацiйної безпеки
20. Управлiння правового забезпечення
Вiддiл правового забезпечення банкiвської дiяльностi
Вiддiл захисту iнтересiв банку
Вiддiл супроводження заставних зобов’язань
21. Вiддiл дiловодства
22. Вiддiл матерiально-технiчного забезпечення та експлуатацiї транспортних засобiв
23. Управлiння банкiвської безпеки
- Вiддiл економiчної безпеки
- Служба охорони
- Служба перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв – 197 осiб,
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв – 4 особи,
особи, якi працюють за сумiсництвом – 2 особи,
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 1 особа.
Фонд оплати працi за 2014 рiк = 16 522,1 тис. грн.
фонд оплати працi зменшився вiдносно попереднього року на 413,9 тис. грн.
Кадрову програму емiтента спрямовано на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента.
Щорiчно Банк здiйснює пiдготовку працiвникiв та пiдвищення їх квалiфiкацiї через участь у
короткострокових та сердньострокових навчальних програмах, семiнарах i тренiнгах, якi

проходять в Українi. Також працiвники приймають участь у мiжнародних програмах пiдвищення
квалiфiкацiї.
За напрямками дiяльностi, яка вимагає вiд спецiалiстiв Банку особливих знань, якi
пiдтверджуються вiдповiдними квалiфiкацiйними свiдоцтвами та сертифiкатами, постiйно
проводиться належна пiдготовка та участь у таких навчальних програмах.
Значна група спецiалiстiв здобуває вищу освiту чи другу вищу освiту за економiчним або
фiнансовим напрямком.
Асоцiацiя "УкрСВIФТ", 04053, м. Київ вул. Обсерваторна, 21-А.
Цiлi Асоцiацiї
• Iнформування членiв та користувачiв СВIФТ про тенденцiї розвитку фiнансових технологiй та
комунiкацiй
• Формулювання та впровадження полiтики розвитку мiжнародних телекомунiкацiйних систем на
Українi
• Представлення iнтересiв українських фiнансових органiзацiй, що є членами та користувачами
СВIФТ в органах державної влади та законодавчих органах
• Координацiя фiнансових установ у вирiшеннi проблемних питань, пов'язаних з роботою у СВIФТ
• Спiвробiтництво з Радою директорiв СВIФТ
• Прийняття участi у розробцi нових фiнансових стандартiв
• Iнформування фiнансових органiзацiй - членiв СВIФТ щодо рiшень державних органiв, якi
стосуються передачi фiнансової iнформацiї
• Органiзацiя навчання та проведення обмiну досвiдом роботи у СВIФТ
• Органiзацiйне та юридичне забезпечення ефективної роботи нацiональних груп членiв та
користувачiв СВIФТ на Українi
• Органiзацiя процедур ввозу-вивозу, замiни та консультацiї щодо необхiдного обладнання Банк є
членом.
Мiжнародна платiжна органiзацiя Visa International Service Association, USA, California, San
Francisco, Financial district, market street, 595
Членство у VISA Int. дозволяє банкам емiтувати платiжнi картки зазначенної системи. Також
VISA Int. авторизує та маршрутизує всi платежi, якi проходять по картам, проводить мiжбанкiвськi
операцiї по вiдшкодуванню та списанню коштiв, здiйснює загальний контроль по операцiям з
використанням платiжних карток.
Професiйна асоцiацiя Реєстраторiв та Депозитарiїв, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32 б, прим.61.
Банк є членом Професiйної асоцiацiї Реєстраторiв та Депозитарiїв з 26 квiтня 2005 року. Основнi
напрямки дiяльностi: виконання функцiй соморегулювання, сприяння створенню i розвитку
iнфраструктури ринку цiнних паперiв в Українi, iнформацiйна, методична i технiчна пiдтримка
членiв ПАРД, сприяння пiдвищенню квалiфiкацiї i професiоналiзму персоналу, що здiйснює
реєстраторську та депозитарну дiяльнiсть.
Українська мiжбанкiвська Асоцiацiя членiв платiжних систем «ЄМА», 01011, м. Київ, вул.
Лескова, 9
Асоцiацiя була створена 19 березня 1999 р. українськими банками, членами платiжної системи
Europay International для координацiї розвитку ринку платiжних карт Maestro i Mastercard в
Українi. 11 листопада 2004 року Асоцiацiя перейменована в Українську мiжбанкiвську асоцiацiю
членiв платiжних систем «ЄМА». Асоцiацiя ЄМА переважно взаємодiє з мiжнародними
платiжними системами й iншими системами, заснованими на використаннi платiжних карток,
електронних засобiв платежiв, електронного середовища, що працюють по загальновизнаних
мiжнародних або галузевих стандартах. Банк став членом асоцiацiї 23.05.2008 року, сертифiкат
№53.
ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа", 04070, м. Київ, вул. Межигiрська, 1.
Мета дiяльностi - сприяння створенню на Українi цивiлiзованих засад функцiонування бiржового
ринку й формування сучасної ринкової iнфраструктури як невiд'ємної складової економiчної
полiтики країни, з метою надання суспiльству iндикаторiв стану та тенденцiй на фiнансовому на

товарних ринках i дiєвих ринкових механiзмiв регулювання Уряду
Фондова бiржа ПФТС здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних
паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку України. Фондова бiржа ПФТС є органiзатором торгiвлi на ринку цiнних паперiв
України; пiдтримує мiжрегiональну систему електронних торгiв цiнними паперами в режимi
реального часу. Банк став членом фондової бiржi 04.07.2007 року.
Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi", 49000, Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30.
Саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв - Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" (до
17.03.2009р. - Асоцiацiя "Регiональний Фондовий Союз") була заснована 14 грудня 2004 року та
здiйснює свою дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв на пiдставi Cвiдоцтва про реєстрацiю
об'єднання як саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку, що видане
НКЦПФР 22 травня 2012 року № 3.
Мета та завдання Асоцiацiї: виконання функцiй та повноважень саморегулiвної органiзацiї
професiйних учасникiв фондового ринку вiдповiдно до чинного законодавства України,
представництво членiв Асоцiацiї та захист їх професiйних iнтересiв, в тому числi шляхом їx
представництва в органах державної влади, професiйна пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї
фахiвцiв членiв Асоцiацiї, iнформування членiв Асоцiацiї стосовно законодавства, яке регулює їх
професiйну дiяльнiсть, та про всi змiни, що вносяться до нього, розробка та контроль за
дотриманням норм та правил поведiнки, регламентiв, правил здiйснення операцiй з фiнансовими
iнструментами, вимог до професiйної квалiфiкацiї фахiвцiв членiв Асоцiацiї та iнших документiв,
передбачених законодавством, створення системи довiри iнвесторiв до професiйних учасникiв
фондового ринку, сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж професiйними учасниками
фондового ринку.
Банк набув статусу учасника СРО 17.06.2010 року.
ПрАТ "Українська Мiжнародна Фондова Бiржа", 01033, м. Київ, вул. Саксаганського 36В (3-й
поверх).
ПрАТ "Українська мiжнародна бiржа" є органiзатором торгiвлi на ринку цiнних паперiв України.
20.05.2009р. банк набув статусу члена бiржi
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, 01034, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, 32-А.
(свiдоцтво № 3 вiд 03.06.2010р.) Фонд є державною спецiалiзованою установою, яка виконує
функцiї державного управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Фонд заснований з
метою забезпечення захисту iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв. Дата реєстрацiї у бiржi
02.09.1999 року.
Згiдно договору вiд 12.10.2011 року № К-4622 ПАТ «Агрокомбанк» є членом Нацiональної
системи масових електронних платежiв (НСМЕП) та отримав лiцензiю на використання
торгiвельної марки НСМЕП з використанням функцiй емiтента та еквайра.
Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй", 02002, м. Київ,
вул. Марини Раскової, буд.11. Є необхiдним елементом iнфраструктури кредитного ринку. ПВБКI
створене як нацiональна iнституцiя для зниження ризикiв кредитування на фiнансовому ринку i
розширення доступу до кредитiв широких верств населення. Банк є членом ПрАТ "ПВБКI" з
23.03.2007 року. Банк вносить до ПрАТ "ПВБКI"та отримує iнформацiю щодо боржникiв та їх
кредитних iсторiй.
Спiльна дiяльнiсть не проводилась.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не було.
Облiкова полiтика ПАТ «Агрокомбанк» базується на вимогах чинного законодавства,
нормативних актiв Нацiонального банку України, основних принципах Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку та передбачає цiлiснiсть ведення бухгалтерського облiку та охоплює всi

його складовi: органiзацiйну, технiчну та методологiчну.
Облiкова полiтика Банку встановлює єдину методологiчну основу для побудови та органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi, єдине тлумачення та розумiння методiв та принципiв
вiдображення в облiку операцiй Банку для всiх його структурних пiдроздiлiв (Головний банк,
вiддiлення). Вимоги облiкової полiтики Банку є обов’язковими для виконання в Банку. Вимоги
внутрiшнiх нормативних документiв Банку щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку та
складання i подання звiтностi вiдповiдають вимогам облiкової полiтики.
Бухгалтерський облiк ПАТ«Агрокомбанк» ґрунтується на таких основних принципах:
- повне висвiтлення – усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського
облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та
потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею;
- превалювання сутностi над формою – операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi
вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою;
- автономнiсть – активи та зобов'язання банку мають бути вiдокремленi вiд активiв i зобов'язань
власникiв цього банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв'язку з цим особисте майно та
зобов'язання власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi банку. Активи – ресурси,
що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, призведе до отримання
економiчних вигод у майбутньому. Зобов'язання – заборгованiсть, що виникла внаслiдок минулих
подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що
втiлюють у собi економiчнi вигоди;
- обачнiсть – застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи
та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати – не занижуватимуться;
- безперервнiсть – оцiнка активiв Банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть
продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо банк планує скоротити масштаби своєї
дiяльностi, то це має вiдображатись у фiнансових звiтах;
- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат – для визначення фiнансового результату звiтного
перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для
отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй
звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв.
Доходи – це збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi надходження
чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення
капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. Витрати – це
зменшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї
активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є
розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал – це залишкова частина в активах банку пiсля
вирахування всiх зобов'язань;
- послiдовнiсть – постiйне (iз року в рiк) застосування банком обраної облiкової полiтики. Змiна
методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами та
нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, i потребує додаткового
обґрунтування i розкриття у фiнансових звiтах;
- iсторична (фактична) собiвартiсть – активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх
придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних
статей, мають переоцiнюватись у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату.
Метод нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв
Вартiсть необоротних активiв (матерiальних та нематерiальних) пiдлягає амортизацiї (крiм
вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй, необоротних активiв утриманих для
продажу, iнвестицiйної нерухомостi, що облiковується за справедливою вартiстю).
Амортизацiя не нараховується за об’єктами основних засобiв, що є предметами антикварiату.
Амортизацiя необоротних активiв не припиняється на перiод їх реконструкцiї, модернiзацiї,
добудови, дообладнання та консервацiї.
Нарахування амортизацiї необоротних активiв припиняється на одну з дат, що настає ранiше: на
дату переведення активiв до категорiї необоротних активiв, утримуваних для продажу, на дату
переведення активiв до категорiї iнвестицiйної нерухомостi, що облiковується за справедливою

вартiстю, або на дату припинення визнання активiв. Амортизацiя не нараховується, якщо
балансова вартiсть необоротних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйнiй вартостi.
Банк при придбаннi основних засобiв, якi були у використаннi, визначає строк корисного
використання з дати введення в експлуатацiю даного об’єкта.
Строк корисного використання (експлуатацiї) об’єкта основних засобiв i нематерiальних активiв
переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
Амортизацiя об’єкта основних засобiв i нематерiальних активiв нараховується виходячи з нового
строку корисного використання, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем змiни строку
корисного використання.
Необоротнi активи, що повнiстю амортизованi i використовуються банком у його дiяльностi, у
бухгалтерському облiку вiдображаються за вiдповiдними рахунками з облiку первiсної
(переоцiненої) вартостi активiв та нарахованого зносу (накопиченої амортизацiї) до часу списання
їх з балансу.
Амортизацiю основних засобiв i нематерiальних активiв Банк нараховує щомiсячно iз
застосуванням прямолiнiйного методу. Нарахування амортизацiї починається з першого числа
мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об’єкт основних засобiв i нематерiальних активiв став
придатним для корисного використання та був введений у експлуатацiю, i припиняється,
починаючи з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття (припинення визнання) об’єкта
основних засобiв i нематерiальних активiв або переведення його до категорiї iнвестицiйної
нерухомостi, що облiковується за справедливою вартiстю, чи до категорiї необоротних активiв,
утримуваних для продажу.
Матерiальнi активи, строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше 1 року, а вартiсть
не перевищує 2 500 грн., вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в розмiрi 100 вiдсоткiв
вiд їх вартостi в першому мiсяцi їх використання.
Нарахування амортизацiї здiйснюється щомiсяця. Мiсячна сума амортизацiї визначається
дiленням суми амортизацiї за повний рiк корисного використання на 12.
Вiдновлення корисностi об’єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв, що облiковуються за
переоцiненою вартiстю, включається до складу доходiв звiтного перiоду з вiдображенням рiзницi
мiж сумою чергової (останньої) дооцiнки залишкової вартостi об’єкта основних засобiв i
нематерiальних активiв i сумою перевищення в складi додаткового капiталу.
Метод оцiнки вартостi запасiв
Бухгалтерський облiк запасiв здiйснюється згiдно «Iнструкцiї з бухгалтерського облiку запасiв
матерiальних цiнностей банкiв України», затвердженої постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 10.12.2004 № 625, та МСБО 2 «Запаси».
Запаси матерiальних цiнностей визнаються активом, якщо є iмовiрнiсть того, що Банк отримає в
майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, а їх вартiсть може бути достовiрно
визначена.
До складу запасiв матерiальних цiнностей включаються матерiальнi цiнностi, що призначенi для
забезпечення безперервної роботи банку, надання послуг. Запаси матерiальних цiнностей
складаються з господарських матерiалiв, що використовуються не бiльше нiж один рiк.
Придбанi матерiальнi цiнностi вiдображаються в бухгалтерському облiку Банку за балансовим
рахунком 3402 «Запаси матерiальних цiнностей у пiдзвiтних осiб» за первiсною вартiстю
(фактичною сумою коштiв, сплачених за певну одиницю запасiв матерiальних цiнностей пiд час
придбання) i не переоцiнюються на дату балансу.
Передавання матерiальних цiнностей в експлуатацiю Банк здiйснює за вартiстю, що визначається
за методом вартостi перших за часом надходження запасiв – «перше надходження – перший
видаток» (ФIФО).
Вартiсть матерiальних цiнностей, переданих в експлуатацiю та використаних для пiдтримання
об’єкта основних засобiв у робочому станi, вiдображається за рахунками витрат, а використаних
для полiпшення об’єкта основних засобiв – за рахунками капiтальних iнвестицiй.
Ювiлейнi i пам’ятнi монети карбованцевого номiналу, що не є засобом платежу, облiковуються за
балансовим рахунком 3400 за вiдпускною цiною Нацiонального банку України.

Необоротнi активи, що перейшли у власнiсть банку як заставодержателя та утримується з метою
подальшого продажу, облiковується за балансовим рахунком 3408 «Необоротнi активи,
утримуванi для продажу» за нижчою з оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за
вирахуванням витрат на продаж.
Вартiсть повнiстю втрачених (зiпсованi або тi, яких не вистачає) матерiальних цiнностей
списується на витрати звiтного перiоду. Суми витрат вiд псування цiнностей до часу встановлення
осiб, якi мають вiдшкодувати нестачi або втрати, вiдображаються за позабалансовими рахунками.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в капiталi, починаючи з
останнього дня мiсяця, у якому об'єкт iнвестування вiдповiдає критерiям асоцiйованої компанiї.
Застосування методу участi в капiталi для облiку фiнансових iнвестицiй припиняється з
останнього дня мiсяця, у якому об'єкт iнвестування не вiдповiдає критерiям асоцiйованої компанiї.
Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на суму, що є часткою
банку в чистому прибутку (збитку) асоцiйованої компанiї за звiтний перiод, з включенням цiєї
суми до складу доходу (втрат) банку вiд участi в капiталi.
Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на частку банку в сумi
змiни загальної величини власного капiталу емiтента за звiтний перiод (крiм змiн за рахунок
чистого прибутку (збитку) за звiтний перiод) з включенням (виключенням) цiєї суми до iншого
додаткового капiталу банку.
Якщо сума зменшення частки банку у власному капiталi об'єкта iнвестування бiльше залишку за
рахунком 5103 Плану рахункiв, то така рiзниця списується з рахунку 5030 або 5031.
Зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi компанiї вiдображається в
бухгалтерському облiку лише на суму, що не призводить до вiд'ємного значення вартостi
фiнансових iнвестицiй. Фiнансовi iнвестицiї, що внаслiдок зменшення їх балансової вартостi
досягають нульової вартостi, вiдображаються в бухгалтерському облiку за нульовою вартiстю.
Якщо надалi об'єкт iнвестування звiтує про чистi прибутки, то банк поновлює в бухгалтерському
облiку фiнансовi iнвестицiї в сумi, що перевищує частку ранiше не визнаних збиткiв.
Банк надає банкiвськi послуги по розмiщенню тимчасово вiльних коштiв юридичних та фiзичних
осiб у нацiональнiй та iноземнiй валютах, пропонуючи конкурентнi ставки; здiйснює
розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв;дiють кредитнi програми, розрахованi на рiзнi
потреби та можливостi клiєнтiв, зокрема пропонуємо кредити в нацiональнiй та iноземних
валютах на поповнення обiгових коштiв, на впровадження iнвестицiйних проектiв та виконання
зобов'язань за зовнiшньоекономiчними контрактами, на розширення виробництва, факторинг,
надання банкiвських гарантiй, акредитивiв, овердрафти, кредитнi лiнiї, кредит пiд депозит;
здiйснює розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв; операцiї з цiнними паперами (дилерськi
операцiї, брокерськi операцiї, андеррайтинг, операцiї з векселями, надання депозитарних послуг та
послуг з оформлення i обслуговування операцiї ОВДП, послуги зберiгача та довiрче управлiння);
проводить операцiї з платiжними картками, надає послуги iнкасацiї та перевезення валютних
цiнностей, надає послуги зберiгання цiнних речей в iндивiдуальних сейфах.
Банк надає широкий спектр послуг та впроваджує новi i постiйно вдосконалює iснуючi банкiвськi
продукти для комфортного обслуговування клiєнтiв. Активно працює над залученням нових
клiєнтiвна обслуговування, як корпоративних так i фiзичних осiб, та пiдтримує належний рiвень
спiвпрацi з iснуючими клiєнтами. Важливим моментом у процесi спiвпрацi банку з клiєнтами є
гнучкiсть та лояльнiсть при розглядi iндивiдуальних запитiв. Продаж банкiвських продуктiв не
залежить вiд сезонних змiн але iснує залежнiсть вiд внутрiшньої та зовнiшньої полiтичної та
економiчної ситуацiї в країнi.
За перiод з 2010- 2014 року Банк iнвестував кошти в сумi 33171148,00 грн. в пайову участь
будiвництва нежитлових примiщеннь для розвитку банкiвської мережi - вiдкриття вiддiлень.

Правочини з власниками iстотної участi, членами виконавчого органу та членами Спостережної
ради протягом 2014 року не вiдбувалися.
Iнформацiя про основнi засоби на 01.01.2015 р.
Основнi засоби за групами Первiсна (переоцiнена) вартiсть, тис.грн. Амортизацiя, тис.грн. Термiн
використання
Будiвлi, споруди та
передавальнi пристрої 45892 21571 150 рокiв
Машини та обладнання 4144 2367 8 рокiв
Транспортнi засоби 624 513 8 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар
(меблi) 744 413 15 рокiв
Iншi основнi засоби 436 206 15 рокiв
Разом 51840 25070
Власнi основнi засоби розмiщенi у власному примiщенi Банку (адреса: м. Київ, вул. Димитрова,
буд. 9-А) та орендованих пiд вiддiлення в( м. Києвi: по вул. Павлiвська, буд. 26/41, вул. Скляренка,
17, вул. Будiндустрiї, 7, та у м. Житомир, Київської областi по вул. Велика Бердичiвська, 22)
використовуються для основної дiяльностi.
Кiлькiсть договорiв по орендi основних засобiв складає 39 та оренда примiщень 45.
На сьогоднiшнiй день банк зустрiвся не лише з типовими проблемами, характерними для банкiв
аналогiчного рiвня, але i з нестабiльною економiчною ситуацiєю, що посилюється полiтичними
потрясiннями та зовнiшньою агресiєю.
В рамках цього важливим постає питання забезпечення безперебiйного та комфортного
обслуговування дiючих клiєнтiв. Крiм того, банк працює над вдосконаленням обслуговування
клiєнтiв шляхом впровадження новiтнiх технологiй, таких як Iнтернет-Банкiнг та Privet Banking.
Зазначенi проблеми входять до завдань стратегiчного планування банку, тому для їх вирiшення
видiляються не тiльки кошти, але розроблюються методи вирiшення.
Окрiм вищезазначених зовнiшнiх факторiв, на дiяльнiсть банку впливає також впровадженi НБУ
та дiючою владою нових нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть банкiвської системi в
цiлому, та жорстка конкуренцiя.
Хоча банк не може конкурувати з потужними українськими та iноземними банками у вартостi
ресурсiв, проте може надати клiєнтам швидке та якiсне обслуговування, iндивiдуальний пiдхiд при
наданнi банкiвських послуг.
Разом з тим банком реалiзована ефективна полiтика управлiння ризиками забезпечує надiйний та
безперервний процес виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу всiх видiв ризику на всiх
рiвнях. Крiм того, ефективне управлiння забезпечує зростання вартостi банку в умовах вiдсутностi
системи економiчних реформ в країнi, зростання iнфляцiйної загрози економiцi України та
нестабiльностi свiтових фiнансових ринкiв.
- 31.07.2014 штраф згiдно постанови №430-ЦА-УП-ДУ вiд 23.07.2014 р. - 700,00 грн.
Полiтика Банку полягає у збiльшеннi регулятивного капiталу та збiльшеннi i диверсифiкацiї
ресурсної бази.
На сьогоднiшнiй день розмiр регулятивного капiталу Банку достатнiй для забезпечення його
дiяльностi, покриття всiх наявних ризикiв i виконання вимог вiдповiдно до нормативних актiв
Нацiонального банку України. Станом на 01.01.2015 року розмiр регулятивного капiталу становив
133 751,346 тис. грн. Банк вiдноситься до категорiї добре капiталiзованих банкiв та має достатнi
резерви для збiльшення своїх активiв. Протягом 2015 року Банк планує збiльшити регулятивний

капiтал за рахунок внескiв до статутного капiталу у обсязi 20 млн. грн.
Основним показником надiйностi банку є його капiталiзацiя. Протягом звiтного року показник
капiталiзацiї – адекватнiсть регулятивного капiталу коливався в межах вiд 16,82% до 22,47%.
Станом на 01.01.2015 року норматив адекватностi регулятивного капiталу Н2 становив 18,50%, що
значно перевищувало нормативний рiвень у 10%.
Банк завжди планує поточну та строкову лiквiднiсть за допомогою моделювання грошових
потокiв та екстремальних ситуацiй. При розмiщеннi ресурсiв у рiзнi фiнансовi iнструменти Банк
враховує строковiсть джерела ресурсiв та його обсяг. Банк не здiйснює iнвестицiї у паї та акцiї без
вiдповiдних фiнансово-економiчних розрахункiв для виключення iмобiлiзацiї коштiв та не
здiйснює великi капiтальнi вкладення без наявностi власних джерел коштiв. Конфлiкт мiж
лiквiднiстю та доходнiстю вирiшується на користь лiквiдностi. Завдяки цiй полiтицi управлiння
активами i пасивами Банк має достатнiй запас лiквiдностi. Показники лiквiдностi значно
перевищували встановленi мiнiмальнi нормативнi значення. Станом на 01.01.2015 року показник
миттєвої лiквiдностi становив 73,48% при нормативному значеннi не менше 20%, показник
поточної лiквiдностi становив 127,75 % при нормативному значеннi не менше 40%, а показник
короткострокової лiквiдностi становив 67,98% при нормативному значеннi не менше 60%.
Протягом звiтного року залишок коштiв на кореспондентському рахунку Банку значно
перевищував встановленi норми.
Iнформацiя про ваотiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду: 22
000,00 грн.
Очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв: 0,00 грн.
Головною стратегiчною метою Банку є проведення комплексу управлiнських, кадрових,
технологiчних та технiчних перетворень для забезпечення умов розвитку Банку як стабiльного
фiнансового iнституту, здатного посiсти та утримати провiднi позицiї серед банкiв - конкурентiв.
Основними напрямами розвитку Банку буде розвиток клiєнтської бази на основi маркетингових
технологiй та CRM – систем, збiльшення капiталу за рахунок додаткових внескiв iснуючих та
потенцiйних акцiонерiв, мiнiмiзацiя низькодоходного портфелю боргових цiнних паперiв, що
склався за наслiдками попереднiх рокiв, розробка нових продуктiв, орiєнтованих на конкретнi
потреби клiєнтiв, створення та активний розвиток каналiв продажу банкiвських продуктiв,
вдосконалення структури Банку та методологiчної бази, активiзацiя заходiв, що спрямованi на
посилення iмiджу банку.
У сферi залучення ресурсiв основним завданням на протязi 2015 року буде розширення iснуючої
бази клiєнтiв, збiльшення обсягу депозитiв юридичних та фiзичних осiб та подовження строкiв
залучень
В процесi залучення клiєнтiв на обслуговування першочерговим завданням є встановлення
стабiльних вiдношень з клiєнтами, вивчення їх бiзнесу, проблем та потреб для продажу
банкiвських продуктiв та послуг.
Одночасно Банк планує збiльшити власний капiтал за рахунок додаткових внескiв до статутного
капiталу. Протягом 2015 року планується збiльшення статутного капiталу на 20 млн. грн.
Головним завданням Банку в сферi розмiщення ресурсiв буде: збiльшення обсягiв кредитного
портфеля шляхом залучення нових платоспроможних та кредитоспроможних позичальникiв,
пiдвищення якостi i прибутковостi кредитного портфелю на основi мiнiмiзацiї i диверсифiкацiї
кредитнх ризикiв; розробка скорiнгових програм, розширення продуктового ряду кредитноiнвестицiйних послуг; покращення якостi кредитного портфеля: збiльшення частки доходних
активiв та проведення комплексу заходiв щодо зменшення питомої ваги проблемних активiв,
оптимiзацiя структури портфелю цiнних паперiв (державних, та iнших) з метою пiдвищення
прибутковостi, лiквiдностi, зниження ринкових ризикiв.
Кредитування залишатиметься прiоритетним напрямом дiяльностi Банку. Банк надає перевагу
кредитуванню позичальникiв для реалiзацiї економiчно перспективних, прибуткових проектiв,

спрямованих на економiчний розвиток країни, здiйснення структурної перебудови та модернiзацiї
промисловостi та сiльського господарства, розвиток експортного потенцiалу українських
пiдприємств.
Планується подальша спiвпраця з Державною iпотечною установою по iпотечному кредитуванню.
Перевага надаватиметься короткостроковому кредитуванню пiд забезпечення заставою.
Банк дуже зважено приймає рiшення щодо операцiй з високим ризиком навiть за умови високої
прибутковостi операцiй. При цьому Банк керується принципами обережностi та здорового глузду.
Банк удосконалить роботу щодо стягнення з позичальникiв несплаченої в строк заборгованостi з
метою зниження негативного впливу цiєї заборгованостi на фiнансовий результат дiяльностi
Банку. Отриманi кошти є ресурсною базою для проведення Банком активних операцiй.
При формуваннi стратегiї вкладень в управлiннi активами, Банк буде прагнути до пiдтримки
достатнього рiвня лiквiдностi, збалансованостi структури активiв i пасивiв по строках та валютах,
секторах економiки та клiєнтах.
Дослiдженя та розробки за звiтний рiк не проводилися.
Вiдсутнi.
Протягом 2012-2014 року валюта балансу збiльшилася на 131,4 млн. грн. та станом на 01.01.2015
року складала 694,6 млн. грн. У 2014 роцi Банком отримано прибуток 0,3 млн. грн.
Збiльшення валюти балансу вiдбулося за рахунок приросту депозитiв фiзичних осiб на 94,6 млн.
грн. i МБК та МБД на 48,7 млн. грн.
У 2013 роцi Банк достроково повернув Нацiональному банку України кредит рефiнансування у
обсязi 16,6 млн. грн. Станом на 01.01.2015 року Банк не має заборгованостi перед Нацiональним
банком України.
Статутний капiтал протягом останнiх трьох рокiв не змiнювався.
По активних операцiях: обсяг кредитного портфеля клiєнтам збiльшився на 7,2 млн. грн., при
цьому обсяг прострочених кредитiв зменшився на 1,9 млн. грн. Обсяг наданого МБК та МБД
збiльшився на 59,5 млн. грн.
Високолiквiднi активи (залишки коштiв в касi банку та на коррахунах) збiльшилися протягом
звiтного перiоду на 33,0 млн. грн. Станом на 01.01.2015 року обсяг високолiквiдних коштiв
становив 94,8 млн. грн. або 13,7% валюти балансу.
У своїй дiяльностi Банк неухильно дотримується всiх нормативних вимог, якi встановлено
Нацiональним банком України, та Законом України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть".

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

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

27318.00

26770.00

0

0

27318.00

26770.00

будівлі та споруди

24600.00

24321.00

0

0

24600.00

24321.00

машини та обладнання

1912.00

1777.00

0

0

1912.00

1777.00

транспортні засоби

188.00

111.00

0

0

188.00

111.00

інші

618.00

561.00

0

0

618.00

561.00

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

інші

0

0

0

0

0

0

27318.00

26770.00

0

0

27318.00

26770.00

Усього

Опис Основнi засоби за групами Первiсна (переоцiнена) вартiсть, тис.грн. Амортизацiя, тис.грн.
Термiн використання
Будiвлi, споруди та
передавальнi пристрої 45892 21571 150 рокiв
Машини та обладнання 4144 2367 8 рокiв
Транспортнi засоби 624 513 8 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 744 413 15 рокiв
Iншi основнi засоби 436 206 15 рокiв
Разом 51840 25070
Основнi засоби використовуються для основної дiяльностi Банка. Обмеження на
використання основних засобiв немає.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

268335

X

X

01.01.2010

268335

1

31.12.2015

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

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

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

1108

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1891

X

X

Усього зобов'язань

X

271334

X

X

Опис:

Д/Н

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

30.04.2014

30.04.2014

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 «Аудиторська фiрма
«ПКФ Аудит-фiнанси»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

34619277
вул. О.Гончара 41, мiсто Київ,
Україна, 01054

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**

3886 26.10.2006
. . 0000019 17.09.2014 до 17.09.2017

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

за 2014 рiк

Думка аудитора***

умовно-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
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**

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма
«ПКФ Аудит-фiнанси»
34619277
вул. О.Гончара 41, мiсто Київ,
Україна, 01054
3886 26.10.2006
. . 0000019 17.09.2014 до 17.09.2017

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК» (далi – «Банк»), що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан Банку
станом на 31 грудня 2014 року, звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, звiт про рух
грошових коштiв та звiт про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився зазначеною датою,
стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової
звiтностi вiдповiдно 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

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про
аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв аудиту, а також з урахуванням вимог та
рекомендацiй Нацiонального банку України щодо проведення аудиторських перевiрок банкiв
України. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та 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 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 використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
2
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 на 31 грудня 2014 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився
на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на примiтки 2 та 38 до фiнансової звiтностi, в яких описується полiтична та
економiчна нестабiльнiсть, що триває в Українi i яка може чинити негативний вплив на результати
дiяльностi та фiнансовий стан як Банку, так i iнших компанiй. Наразi достовiрно неможливо оцiнити
характер та мiру такого впливу. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Нами у вiдповiдностi з вимогами ст. 69 Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», п. 3.3
«Положення про порядок подання банками до Нацiонального банку України звiту аудитора за
результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi», затвердженого Постановою Нацiонального
банку України вiд 09.09.2003 р. № 389 надається додаткова iнформацiя (оцiнка), яка стосується
рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк щодо:
вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) розподiлу активiв i пасивiв банку за строками до
погашення у формi статистичної звiтностi про структуру активiв та пасивiв за строками, що
складається банком для подання до Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного
за звiтним;
якостi управлiння активами та пасивами банку;
достатностi резервiв та капiталу банку, яка повинна визначатися на пiдставi аналiзу якостi
активiв банку, а також операцiй з iнсайдерами/пов'язаними особами 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;
адекватностi системи управлiння ризиками банку;
адекватностi бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту та заходiв контролю
банку.
Питання, якi викладенi у цьому звiтi розглядалися лише у рамках проведення аудиторської
перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк на основi вибiркового тестування та у
обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв аудиту.
Цей звiт призначено для керiвництва Банку та Нацiонального банку України. При ознайомленнi з
цим звiтом необхiдно враховувати обмежений, як зазначено вище, характер процедур з оцiнки
питань, пов’язаних з дiяльнiстю Банку та органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та
внутрiшнього контролю.
Крiм того, слiд враховувати, що критерiї оцiнки питань, пов’язаних з дiяльнiстю Банку i органiзацiєю
системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю, використовуванi нами, можуть
вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються Нацiональним банком України.
Наводимо iнформацiю та вiдповiднi оцiнки, про якi йде мова вище.
Виконуючи вимоги п. 3.3 «Положення про порядок подання банками до Нацiонального банку
України звiту аудитора за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi» щодо аналiзу
статистичної форми № 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками», затвердженої
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.03.2003 № 124, зареєстрованої в

Мiнiстерствi юстицiї України 07.05.2003 за № 353/7674 (iз змiнами), яка не є складовою частиною
комплекту рiчної фiнансової звiтностi, можна зробити наступнi висновки.
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Банком дотримано вимоги Нацiонального банку України щодо вiдповiдностi (достовiрностi
вiдображення) розподiлу активiв i пасивiв за строками до погашення у формi статистичної звiтностi
про структуру активiв та пасивiв за строками 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за
строками» що складена для подання до Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за
звiтним.
Якiсть управлiння активами i пасивами Банку, на думку аудиторiв, слiд вважати такою, що потребує
вдосконалення з огляду на поточний профiль ризикiв, на якi наражається Банк, та питання
управлiння ризиками, якi зазначенi нижче.
За станом на 31 грудня 2014 року (кiнець дня) регулятивний капiтал Банку, розрахований у
вiдповiдностi iз вимогами Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi,
затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 28 серпня 2001 року № 368, складає 133 751 тис. грн.
Величина капiталу на кiнець звiтного перiоду є достатньою для виконання операцiй, якi
передбаченi банкiвською лiцензiєю, а його абсолютний розмiр вiдповiдає нормативним вимогам
щодо його величини. В той же час, з огляду на граничнi значення капiталу та пiдвищення
регуляторних вимог до його розмiру, Банк має здiйснити заходи щодо нарощення його розмiру.
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, а їх розмiр є
достатнiм для покриття вiдповiдних ризикiв.
Ми оцiнюємо ризик за операцiями з iнсайдерами/пов'язаними особами як помiрний. В ходi
виконання аудиторської перевiрки ми не виявили порушень нормативних вимог в частинi
здiйснення операцiй з пов’язаними особами.
На думку аудиторiв, система управлiння ризиками Банку, яка пов‘язана з банкiвськими операцiями,
потребує проведення актуалiзацiї окремих полiтик та процедур з питань управлiння ризиками.
Ми не знайшли свiдчень, згiдно з якими бухгалтерський облiк Банку не можна було б визнати
таким, який вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку, окрiм питання
вiдображення в бухгалтерському облiку результатiв операцiй, якi пов’язанi з потенцiйними
рiзницями мiж ринковими та фактичними ставками фiнансових iнструментiв, величина яких
залежить вiд оцiнних суджень Банку.
На нашу думку, заходи внутрiшнього контролю та процедури внутрiшнього аудиту забезпечують
контроль за ризиками вiдповiдно до обсягу операцiй та потреб Банку.
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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

2014

2

1

2

2013

2

1

3

2012

6

5

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): .

Ні

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
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
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): .

Ні

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
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X
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): .

Ні

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

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?
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Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

комiтети в складi Наглядової ради
не створювалися

Інші (запишіть)

Д/Н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Ні

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Д/Н

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): Члени Наглядової ради повиннi вмiти працювати в командi та
мати бездоганну репутацiю.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

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
Інше (запишіть)

X
Д/Н

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:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
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
Не належить
Наглядова Виконавчий
збори
до
рада
орган
акціонерів
компетенції

жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

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

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

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

Ні

Ні

Ні

Так

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) Ні

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Ні

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення про фонди

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

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
Д/Н

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

X

Інше (запишіть)

Д/Н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

iншi вiдсутнi

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)

Д/Н

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

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

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Ні

X

Інше (запишіть): Д/Н

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

X

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
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? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Д/Н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Д/Н
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
Д/Н

Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2014
(число, місяць,
рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

94842

92195

0

2679

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Торгові цінні папери

7

43205

42327

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

8

0

0

Кошти в інших банках

9

0

3110

Кредити та заборгованість клієнтів

10

310087

303663

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

60

60

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

0

0

Інвестиційна нерухомість

14

0

0

571

97

0

38

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

91687

90917

Інші фінансові активи

17

41996

3489

Інші активи

18

7478

1643

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

0

0

589926

540218

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

20802

44804

Кошти клієнтів

21

356235

312442

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

0

0

Інші залучені кошти

23

57849

30500

0

0

1108

1989

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов’язання
Резерви за зобов’язаннями

24

0

216

Інші фінансові зобов'язання

25

7000

1021

Інші зобов'язання

26

1891

771

Субординований борг

27

17092

17092

Зобов'язання групи вибуття

19

0

0

461977

408835

Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

102453

102453

Емісійні різниці

28

0

0

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-4130

1027

Резервні та інші фонди банку

11536

9813

18090

18090

0

0

Усього власного капіталу

127949

131383

Усього зобов'язань та власного капіталу

589926

540218

Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки

Д/Н

Затверджено до випуску та підписано
10.04.2015

року

Керівник

Хейло Г.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Мошковська Т.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Сєдих С.I.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2014 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

52373

47593

Процентні витрати

31

-41219

-36920

11154

10673

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

32

18332

12060

Комісійні витрати

32

-4024

-1653

5692

14472

0

0

1306

8049

0

-4441

Результат від операцій з іноземною валютою

14238

-3507

Результат від переоцінки іноземної валюти

-1047

-49

0

0

9, 10

0

0

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

20, 21, 23

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках

9, 10

-8176

1223

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

-103

62

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

0

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

216

1276

Інші операційні доходи

33

2063

2654

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-43765

-38586

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

-4114

2233

680

-2405

-3434

-172

Результат від операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості

43

Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки через
прибутки або збитки
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку
на продаж

11

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

35

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

19

0

0

-3434

-172

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

1275

Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії

0

0

0

0

0

1275

-3434

1103

-3434

-172

0

0

-3434

1103

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-0.04

0.00

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

-0.04

0.00

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію за рік

-0.04

0.00

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік
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:

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:

Примітки

Д/Н

Затверджено до випуску та підписано

36

36

36

10.04.2015

року

Керівник

Хейор Г.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Мошковська Т.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Сєдих С.I.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2014 рік
Належить власникам банку
Усього
резервні,
Найменування
Неконтрольована
Примітки статутний емісійні інші фонди нерозподілений
власного
статті
частка
усього
капіталу
капітал різниці та резерви
прибуток
переоцінки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

102453

0

28393

-566

130280

0

130280

0

0

0

0

0

0

0

102453

0

28393

-566

130280

0

130280

0

0

1275

0

0

0

1275

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець
періоду, що
передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та
вплив
переходу на
нові та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення

5

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

Власні акції,
що викуплені
в акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

48

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

102453

0

27903

1027

131383

0

131383

Залишок на
кінець
попереднього
періоду

Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

0

0

0

0

0

0

0

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

Власні акції,
що викуплені
в акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102453

0

29626

-4130

0127949

0

0127949

Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок на
кінець
звітного
періоду

Примітки

37

Доданi до звiту строки:
Резервний фонд направлено на покриття збиткiв минулих рокiв (за звiтний
рiк): Належить власникам банку статутний капiтал - 0; емiсiйнi рiзницi - 0;
резервнi,iншi фонди та резерви переоцiнки - (1765); нерозподiлений прибуток
- 1765; усього - 0; неконтрольована частка - 0; усього власного капiталу - 0.
Прибуток/ (збиток) за попереднiй рiк: Належить власникам банку статутний
капiтал - 0; емiсiйнi рiзницi - 0; резервнi,iншi фонди та резерви переоцiнки - 0;
нерозподiлений прибуток - (172); усього - (172); неконтрольована частка - 0;
усього власного капiталу - (172).
Розподiл прибутку до резервного фонду вiдповiдно до законодавчих вимог:
Належить власникам банку статутний капiтал - 0; емiсiйнi рiзницi - 0;
резервнi,iншi фонди та резерви переоцiнки - 1723; нерозподiлений прибуток (1723); усього - 0; неконтрольована частка - 0; усього власного капiталу - 0.
Розподiл прибутку за звiтнмй рiк: Належить власникам банку статутний
капiтал - 0; емiсiйнi рiзницi - 0; резервнi,iншi фонди та резерви переоцiнки - 0;
нерозподiлений прибуток - (3434); усього - (3434); неконтрольована частка - 0;
усього власного капiталу - (3434).

Затверджено до випуску та підписано
10.04.2015

року

Керівник

Хейло Г.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Мошковська Т.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Сєдих С.I.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2014 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

33038

57146

Процентні витрати, що сплачені

-45806

-38916

Комісійні доходи, що отримані

17705

12060

Комісійні витрати, що сплачені

-4024

-1653

Результат операцій з торговими цінними паперами

5692

2896

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

391

0

Результат операцій з іноземною валютою

14238

3507

Інші отримані операційні доходи

1691

5469

Витрати на утримання персоналу, сплачені

-22513

-22645

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-20317

-14820

-274

-481

-20179

2563

0

0

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

2675

-2388

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

-878

4475

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

3110

-3306

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

-7424

-13710

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

-33507

-344

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-5835

-415

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-24002

-8639

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

53793

48456

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

0

0

-216

-1276

6164

-228

-6120

22625

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності

9, 17

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

21480

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

770

-247

14, 17

0

5162

14

0

0

14, 17

0

7

0

0

770

26402

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

27349

-21300

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

27349

-21300

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

827

-220

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

2647

30070

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

92195

62125

94842

92195

Д/Н

Затверджено до випуску та підписано
10.04.2015

року

Керівник

Хейло Г.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Мошковська Т.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Сєдих С.I.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2014 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

0

0

Знос та амортизація

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

0

0

Амортизація дисконту/(премії)

0

0

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

(Нараховані доходи)

0

0

Нараховані витрати

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

0

0

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах та 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:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

0

0

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

0

0

Податок на прибуток, що сплачений

0

0

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

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

0

0

Вплив змін офіційного валютного курсу 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

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

Д/Н

Затверджено до випуску та підписано
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Головний бухгалтер
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(підпис, ініціали, прізвище)

