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ВИСНОВОК
РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК”
ПО РІЧНОМУ ЗВІТУ ТА БАЛАНСУ ЗА 2007 РІК

Ревізійна комісія ВАТ “Агрокомбанк” у складі:
Голова комісії – Дробот А.І.
Члени комісії - Коваль В.В.
Бадалова Н.С.
Проаналізувавши річний звіт та баланс за 2007 фінансовий рік, констатує наступне:
За підсумками роботи в 2007 році банк отримав дохід у сумі 53 131 787,92 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

40 072 312,50
9 165 875,14
23 026 921,65
6 093 024,98
1 786 490,73

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

5 988 481,80
412 822,11
5 575 659,69

Доходи від торговельних операцій

4 745 725,90

Інші операційні доходи

2 285 973,20

Інші доходи

39 294,52

Витрати банку за 2007 рік складають – 48 500 941,57 грн., у т.ч.:
Процентні витрати
- 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 установ
- витрати за операціями з небанківськими фінансовими
установами

25 490 552,70
8 082 760,34
6 992 357,13
8 530 847,27
6 974,19
14 958,90

Комісійні витрати

2 636 019,85

Інші банківські операційні витрати

1 862 654,87

941970,24

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

13 961 276,82
10 010 495,62
429 928,16
1 933 220,79

Відрахування в резерви

4 353 088,96

Податок на прибуток

1 118 033,00

379 082,25
407 508,48
464 739,57
336 301,95

Прибуток банку за 2007 рік складає 4 630 846,35 гривень.
Згідно висновків комісії фінансовий стан ВАТ “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 ВАТ “Агрокомбанк” рекомендує Загальним зборам акціонерів
банку затвердити річний звіт банку за 2007 рік.

