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ВИСНОВОК
РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК”
ПО РІЧНОМУ ЗВІТУ ТА БАЛАНСУ ЗА 2013РІК

Ревізійна комісія ПАТ “Агрокомбанк” у складі:
Голова комісії – Дробот А.І.
Члени комісії - Рєзнік Л.О.
Проаналізувавши річний звіт та баланс за 2013 фінансовий рік, констатує наступне:
За підсумками роботи в 2013 році банк отримав дохід у сумі 77 727 333,80 грн., у т.ч.:
Процентні доходи
48 488 778,63
- процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному
43 235,02
банку України
- доходи за коштами, розміщеними в інших банках
2 596 319,84
- доходи за кредитами суб’єктів господарської діяльності
40 891 762,01
- доходи за кредитами фізичним особам
3 151 411,65
- процентні доходи за цінними паперами
1 795 688,80
- інші процентні доходи
10 361,31
Комісійні доходи
12 059 766,54
- комісійні доходи за операціями з банками
1 693 550,13
- комісійні доходи за операціями з клієнтами
10 366 216,41
Доходи від торговельних операцій

18 965 692,41

Інші операційні доходи

- 3 636 181,45

Інші доходи

1 849 277,67

Витрати банку за 2013 рік складають – 76 607 594,14 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

37 815 993,28
136 884,51
4 567 668,82
3 453 155,08
18 180 334,70
17 646,11
6 047 122,88

Комісійні витрати

1 653 149,57

Інші банківські операційні витрати

9 788 416,29

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

28 797 500,95
22 630 614,90
1 239 900,24
2 670 381,80

Відрахування в резерви

-1 876 102,95

Податок на прибуток

428 637,00

4 351 058,63
1 062 122,55

1 255 126,58
623 040,28
69 434,76
309 002,39

Фінансовий прибуток банку за 2013 рік складає 1 119 739,66 гривень.
На підставі Рішення загальних зборів акціонерів від .04.2013р., одержані збитки за
підсумками діяльності ПАТ «Агрокомбанк» у 2012 році у розмірі 1 765 250,14 грн. було
покрито за рахунок резервного фонду.
Ревізійна комісія Банку рекомендує Загальним зборам акціонерів ПАТ «Агрокомбанк»:
- затвердити річний звіт ПАТ «Агрокомбанк» за 2013 рік,
- прибуток отриманий ПАТ «Агрокомбанк» у 2013 році у повному обсязі та
залишок нерозподіленого прибутку за 2010 рік направити до резервного фонду.

