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ВИСНОВОК
РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК”
ПО РІЧНОМУ ЗВІТУ ТА БАЛАНСУ ЗА 2010 РІК

Ревізійна комісія ПАТ “Агрокомбанк” у складі:
Голова комісії – Дробот А.І.
Члени комісії - Темненко О.І.
Рєзнік Л.О.
Проаналізувавши річний звіт та баланс за 2010 фінансовий рік, констатує наступне:
За підсумками роботи в 2010 році банк отримав дохід у сумі 86 692 591,57 грн., у
т.ч.:
Процентні доходи
- доходи за коштами, розміщеними в інших банках
- доходи за кредитами суб’єктів господарської діяльності
- доходи за кредитами фізичним особам
- процентні доходи за цінними паперами
- процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному
банку України

58 730 974,19
8 694 978,48
36 175 352,27
11 478 549,93
2 355 587,30
26 506,21

Комісійні доходи
- комісійні доходи за операціями з банками
- комісійні доходи за операціями з клієнтами

19 243 059,50
1 460 159,65
17 782 899,85

Доходи від торговельних операцій

7 653 425,80

Інші операційні доходи

394 191,45

Інші доходи

670 940,63

Витрати банку за 2010 рік складають – 84 785 177,36 грн., у т.ч.:
Процентні витрати
- витрати за коштами, що отримані від НБУ
- витрати за коштами, отриманими від інших банків
- витрати за операціями із суб’єктами господарювання
- витрати за операціями з фізичними особами
- витрати за цінними паперами власного боргу
- витрати за операціями з небанківськими фінансовими
установами

38 022 551,34
4 253 098,55
10 147 737,01
3 941 719,86
14 556 924,27
192 265,61
4 930 806,04

Комісійні витрати

8 250 383,32

Інші банківські операційні витрати

3 138 591,28

Інші небанківські операційні витрати
- витрати на утримання персоналу
- сплата податків та інших обов’язкових платежів
- витрати на утримання основних засобів та нематеріальних
активів
- інші експлуатаційні та господарські витрати
- витрати на телекомунікації
- інші адміністративні витрати
- інші витрати

27 669 905,13
19 559 121,76
715 727,12
3 585 511,69

Відрахування в резерви

6 810 223,69

Податок на прибуток

893 522,60

1 347 395,39
717 272,42
336 470,39
1 408 406,36

Прибуток банку за 2010 рік складає 1 907 414,21 гривень.
Згідно висновків комісії фінансовий стан ПАТ “Агрокомбанк” задовільний.
Якість активів прийнятна. Банк ліквідний.
Система управління відповідає потребам банку і спрямована на мінімізацію ризиків.
Обсяг надходжень достатній для покриття витрат та формування резервів.
Ревізійна комісія ПАТ “Агрокомбанк” рекомендує Загальним зборам акціонерів
банку затвердити річний звіт банку за 2010 рік.

