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ВИСНОВОК
РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК”
ПО РІЧНОМУ ЗВІТУ ТА БАЛАНСУ ЗА 2012 РІК

Ревізійна комісія ПАТ “Агрокомбанк” у складі:
Голова комісії – Дробот А.І.
Члени комісії - Рєзнік Л.О.
Проаналізувавши річний звіт та баланс за 2012 фінансовий рік, констатує наступне:
За підсумками роботи в 2012 році банк отримав дохід у сумі 69 828 682,25 грн., у
т.ч.:
Процентні доходи
- процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному
банку України
- доходи за коштами, розміщеними в інших банках
- доходи за кредитами суб’єктів господарської діяльності
- доходи за кредитами фізичним особам
- процентні доходи за цінними паперами

52 760 666,39
3 895,12

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

12 278 027,45
806 390,57
11 471 636,88

Доходи від торговельних операцій

4 088 271,31

4 181 053,01
43 562 619,44
3 422 924,16
1 590 174,66

Інші операційні доходи

653 406,20

Інші доходи

480310,90

Витрати банку за 2012 рік складають – 71 593 932,39 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 кредитами, що отримані від міжнародних та інших
фінансових організацій
- витрати за операціями з небанківськими фінансовими
установами
- витрати за суббординованим боргом

37 636 152,97
2 232 277,33
6 054 406,26
3 232 486,50
13 359 210,21
140 388,57
5 612 174,04

Комісійні витрати

1 688 617,05

Інші банківські операційні витрати

7 781 919,33

Загальні адміністративні 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

29 296 413,40
22 466 586,86
737 136,05
3 220 421,02

Відрахування в резерви

-5 316 705,36

Податок на прибуток

507 535,00

5 943 065,51
1 062 144,55

1 129 385,33
632 879,33
97 583,45
1 012 421,36

Фінансовий збиток банку за 2012 рік складає 1 765 250,14 гривень.
Згідно гл. 6 розд. ІІІ ЗУ «Про банки і банківську діяльність» збитки, одержані в
процесі діяльності, покриваються за рахунок резервного фонду, сформованого на
покриття збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов’язаннях.
Станом на 01.03.2013 року резервний фонд становить 11 578 166,26 грн.
Ревізійна комісія ПАТ “Агрокомбанк” рекомендує Загальним зборам акціонерів
банку затвердити річний звіт банку за 2012 рік та покрити збитки, одержані за даними
бухгалтерського обліку ПАТ «Агрокомбанк» за результатами діяльності у 2012 році в розмірі
1 765 250 грн. 14 коп. за рахунок резервного фонду.

