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ВИСНОВОК
РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК”
ПО РІЧНОМУ ЗВІТУ ТА БАЛАНСУ ЗА 2011 РІК

Ревізійна комісія ПАТ “Агрокомбанк” у складі:
Голова комісії – Дробот А.І.
Члени комісії - Рєзнік Л.О.
Проаналізувавши річний звіт та баланс за 2011 фінансовий рік, констатує наступне:
За підсумками роботи в 2011 році банк отримав дохід у сумі 71 307 197,21 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

48 907 235,08
7 524 186,68
34 939 458,29
5 115 862,24
1 302 834,38
24 893,49

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

16 730 979,86
1 272 698,31
15 458 281,55

Доходи від торговельних операцій

4 892 831,48

Інші операційні доходи

613 259,72

Інші доходи

162 891,07

Витрати банку за 2011 рік складають – 70 352 442,99 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
- витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших
фінансових організацій
- інші витрати

31 392 910,08
3 201 568,70
7 611 449,72
2 514 842,13
12 398 984,26
144 525,87
5 261 944,48

Комісійні витрати

3 487 286,68

Інші банківські операційні витрати

4 893 387,99

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

32 276 755,95
25 100 440,77
931 525,78
3 753 486,77

Відрахування в резерви

-1 902 976,71

Податок на прибуток

205 079,00

172 312,44
87 282,48

974 722,68
684 807,07
192 755,60
639 017,28

Прибуток банку за 2011 рік складає 954 754,22 гривень.
Згідно висновків комісії фінансовий стан ПАТ “Агрокомбанк” задовільний.
Якість активів прийнятна.
Банк ліквідний.
Обсяг надходжень достатній для покриття витрат та формування резервів, але
витрати складають значну долю. Пропонується Правлінню Банка у 2012 році
впровадити заходи щодо зменшення витратної частини балансу.
Ревізійна комісія ПАТ “Агрокомбанк” рекомендує Загальним зборам акціонерів
банку затвердити річний звіт банку за 2011 рік.

