“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Голова Ревізійної комісії
ВАТ “Агрокомбанк”
Вольшев О.В.
___________ 2009 року

ВИСНОВОК
РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК”
ПО РІЧНОМУ ЗВІТУ ТА БАЛАНСУ ЗА 2008 РІК

Ревізійна комісія ВАТ “Агрокомбанк” у складі:
Голова комісії – Вольшев О.В.
Члени комісії - Темненко О.І.
Коваль В.В.
Проаналізувавши річний звіт та баланс за 2008 фінансовий рік, констатує наступне:
За підсумками роботи в 2008 році банк отримав дохід у сумі 87 133 110,41 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

67 147 945,26
21 657 993,97
32 722 389,36
10 370 416,76
2 397 145,17

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

13 082 412,29
273 141,76
12 809 270,53

Доходи від торговельних операцій

6 403 036,35

Інші операційні доходи

464 256,26

Інші доходи

35 460,25

Витрати банку за 2008 рік складають – 84 034 708,85 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 установ
- витрати за операціями з небанківськими фінансовими
установами

41 241 208,69
226 027,40
13 780 131,45
9 730 299,23
14 425 647,88
591 143,27
465 750,56

Комісійні витрати

4 078 540,09

Інші банківські операційні витрати

3 172 488,30

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

21 990 263,25
15 391 969,54
930 813,35
2 608 828,75

Відрахування в резерви

12 209 873,45

Податок на прибуток

1 342 335,07

2 022 208,90

927500,94
581 762,12
851 242,74
698 145,81

Прибуток банку за 2008 рік складає 3 098 401,56 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 2008 рік.

