Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова Правлiння

Жабська Iрина Миколаївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2012

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
21570492
1.4. Місцезнаходження емітента
М.Київ, Голосiївський, 03150, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 9-а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 205-41-80 (044) 205-41-80
1.6. Електронна поштова адреса емітента
bank@agrocombank.kiev.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована
у

2.3. Річна інформація розміщена на
сторінці

"Вiдомостi ДКЦПФР" №81(1334)

28.04.2012

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.
agrocombank.kiev.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

27.04.2012
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

X

є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

X

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до
Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

1.є) Iнформацiя про органи управлiння емiтента. Не заповнюють емiтенти акцiонернi товариства, згiдно з Положенням про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв. 2.Iнформацiя про засновникiв та / або учасникiв
емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiр часток, паїв) не надається,
оскiльки засновники ПАТ "Агрокомбанк" провели вiдчудження своїх акцiй i
станом на 01.01.2012 року не володiють акцiями ПАТ "Агрокомбанк" . 9.б)

Iнформацiя про облiгацiї емiтента. Протягом 2011 року Банк не здiйснював
випуску облiгацiй. 9.в) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi
емiтентом. Iнших цiнних паперiв в 2011 роцi Банк не випускав. 9.г)
Iнформацiя про похiднi цiннi папери. Похiдних цiнних паперiв в Банку немає.
9.?) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Викуп
власних акцiй протягом звiтного перiоду Банком не здiйснювався. 11.б)
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента. Розрахунок вартостi
чистих активiв не складається оскiльки ПАТ "Агрокомбанк" здiйснює
банкiвську дiяльнiсть. 11.г) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї
основних видiв продукцiї. За звiтний перiод Банк виробництвом та
реалiзацiєю продукцiї не займався. 11.?) iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї. За звiтний перiод Банк виробництвом та реалiзацiєю
продукцiї не займався. 12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним
випуском боргових цiнних паперiв. Банк в 2011 роцi не випускав боргових
цiнних паперiв. пункти 15-24 не надаються, оскiльки Банк не випускав та не
виступає емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та
сертифiкатiв ФОН. 26. Копiя Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Банку за
2011 рiк додаються на паперовому носiї. 27. Аудиторський висновок за 2011
рiк додається на паперовому носiї. 28. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалася. 29. Випуску
цiльових облiгацiй не було, тому звiту про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Агрокомбанк"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
03150
3.1.5. Область, район
М.Київ, Голосiївський
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Димитрова, буд. 9-а
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 365617
3.2.2. Дата державної реєстрації
24.12.1993
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Голосiївська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
93112000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
93112000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ГУ НБУ в м. Києвi та Київськiй обл.
3.3.2. МФО банку
321024
3.3.3. Поточний рахунок
32006183901
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
.
3.3.5. МФО банку
.
3.3.6. Поточний рахунок
.
3.4. Основні види діяльності
iнше грошове посередництво

65.12.0

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвська лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiї

53

27.10.2011

Нацiональний
банк України

-

Опис

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй

надана безстроково (на право здiйснення операцiй,
визначених Додатком до Генеральної лiцензiї, який
мiстить перелiк валютних операцiй).

53

27.10.2011

Нацiональний
банк України

-

надана безстроково (на право здiйснювати банкiвськi
Опис операцiї, визначенi частиною третьою статтi 47 Закону
України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть")

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування
об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Асоцiацiя "Фондове
партнерство"

01133, м. Київ, вул. Щорса, 31

Опис

Публiчне акцiонерне
товариство "Фондова
бiржа ПФТС"
Опис

Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних
паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами, депозитарну дiяльнiсть зберiгача,
дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами. Метою Асоцiацiї є сприяння розвитку
вiдкритого i рiвнодоступного ринку цiнних паперiв в Українi шляхом розробки,
впровадження i забезпечення виконання Членами Асоцiацiї єдиних обов'язкових правил,
вимог i стандартiв дiяльностi. 21.05.2007р. банк вступив до Асоцiацiї

01601, м. Київ, вул.. Шовковична, буд.42/44
Фондова бiржа ПФТС здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку
цiнних паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Державною комiсiєю з цiнних паперiв
та фондового ринку України. Фондова бiржа ПФТС є органiзатором торгiвлi на ринку
цiнних паперiв України; пiдтримує мiжрегiональну систему електронних торгiв цiнними

паперами в режимi реального часу. Банк став членом 04.07.2007 року.

Асоцiацiя "Українськi
Фондовi Торговцi"

Опис

ПрАТ "Українська
мiжбанкiвська валютна
бiржа"

Опис

ПрАТ "Українська
Мiжнародна Фондова
Бiржа"
Опис

Фонд гарантування
вкладiв фiзичних осiб
Опис

Асоцiацiя українських
банкiв

Опис

Український кредитнобанкiвський союз
Опис

49000, м.Днiпропетровськ, вулЛенiна, 30
Саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв - Асоцiацiя "Українськi Фондовi
Торговцi" (до 17.03.2009р. - Асоцiацiя "Регiональний Фондовий Союз") була заснована 14
грудня 2004 року та здiйснює свою дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв на пiдставi
Cвiдоцтва про реєстрацiю об'єднання як саморегулiвної органiзацiї, що видано ДКЦПФР
14 червня 2005 року № 16 Мета та завдання Асоцiацiї: забезпечення високого
професiйного рiвня провадження дiяльностi учасникiв на ринку цiнних паперiв, захист
прав та законних iнтересiв членiв СРО, професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв,
посилення дiєвостi саморегулювання на фондовому ринку шляхом розширення
повноважень та функцiй саморегулiвної органiзацiї. 03.07.2008р банк набув статусу
учасника СРО

04070, м. Київ, вул. Межигiрська, 1
Мета дiяльностi - сприяння створенню на Українi цивiлiзованих засад функцiонування
бiржового ринку й формування сучасної ринкової iнфраструктури як невiд'ємної
складової економiчної полiтики країни, з метою надання суспiльству iндикаторiв стану та
тенденцiй на фiнансовому на товарних ринках i дiєвих ринкових механiзмiв регулювання
Уряду

01033, м. Київ, вул. Саксаганського 36В (3-й поверх)
ПрАТ "Українська мiжнародна бiржа" є органiзатором торгiвлi на ринку цiнних паперiв
України. 20.05.2009р. банк набув статусу члена бiржi

01034, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, 32-А..
(свiдоцтво № 3 вiд 03.06.2010р.) Фонд є державною спецiалiзованою установою, яка
виконує функцiї державного управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб.
Фонд заснований з метою забезпечення захисту iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв
банкiв. Дата реєстрацiї у бiржi 02.09.1999 року.

02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 15.
Асоцiацiя українських банкiв створена як всеукраїнська недержавна, незалежна,
добровiльна, некомерцiйна органiзацiя. АУБ об'єднує дiючi в Українi комерцiйнi банки та
представляє їх системнi iнтереси у вiдносинах з Нацiональним банком, Верховною Радою,
Адмiнiстрацiєю Президента, Кабiнетом Мiнiстрiв, Державною податковою
адмiнiстрацiєю, Верховним судом України, iншими державними та недержавними
установами та органiзацiями. Призначення АУБ полягає у сприяннi розвитку банкiвської
системи України. Призначення (мiсiя) Асоцiацiї українських банкiв полягає у сприяннi
розвитковi нацiональної банкiвської системи. Банк став членом з 14.03.1995 року.

01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/2.
До основних завдань Українського Кредитно-Банкiвського Союзу належать: захист прав
та законних iнтересiв членiв Українського Кредитно-Банкiвського Союзу; об'єднання й
координацiя зусиль фiнансово-кредитних установ у впровадженнi спiльних програм по

розвитку банкiвських послуг; органiзацiя професiйних зустрiчей, зборiв, семiнарiв,
конгресiв, а також пiдготовка спецiалiстiв рiзних рiвнiв квалiфiкацiї для банкiвських та
iнших фiнансово-кредитних установ, проведення дискусiй, сприяння розробцi галузевих
програм полiпшення стану безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища;
налагодження тiсного спiвробiтництва з органами державної влади та управлiння,
представництво iнтересiв його членiв у цих органах; розробка пропозицiй та участь в
пiдготовцi та реалiзацiї нацiональних, регiональних i галузевих програм розвитку;
здiйснення спiвробiтництва з iншими фiнансово-кредитними установами, в т.ч.
закордонними та їх об'єднаннями. Банк є членом УКБС

ПрАТ "Перше
всеукраїнське бюро
кредитних iсторiй"
Опис

02260, м. Київ, вул. М. Раскової, 11
ПВБКI є нацiональною iнституцiєю, мiсiя якої полягає у створеннi систем управлiння
кредитними ризиками для банкiв та небанкiвських органiзацiй i сприяннi розширенню
доступу до кредитiв широких верств населення України. Банк є учасником ПВБКI. Банк
став членом 02.06.2005 року.

Асоцiацiя "УкрСВIФТ"

Опис

Мiжнародна платiжна
органiзацiя Visa
International Service
Association
Опис

04053, м. Київ вул. Обсерваторна, 21-А.
Цiлi Асоцiацiї · Iнформування членiв та користувачiв СВIФТ про тенденцiї розвитку
фiнансових технологiй та комунiкацiй · Формулювання та впровадження полiтики
розвитку мiжнародних телекомунiкацiйних систем на Українi · Представлення iнтересiв
українських фiнансових органiзацiй, що є членами та користувачами СВIФТ в органах
державної влади та законодавчих органах · Координацiя фiнансових установ у вирiшеннi
проблемних питань, пов'язаних з роботою у СВIФТ · Спiвробiтництво з Радою директорiв
СВIФТ · Прийняття участi у розробцi нових фiнансових стандартiв · Iнформування
фiнансових органiзацiй - членiв СВIФТ щодо рiшень державних органiв, якi стосуються
передачi фiнансової iнформацiї · Органiзацiя навчання та проведення обмiну досвiдом
роботи у СВIФТ · Органiзацiйне та юридичне забезпечення ефективної роботи
нацiональних груп членiв та користувачiв СВIФТ на Українi · Органiзацiя процедур
ввозу-вивозу, замiни та консультацiї щодо необхiдного обладнання Банк є членом.

USA, California, San Francisco, Financial district, market street, 595
Членство у VISA Int. дозволяє банкам емiтувати платiжнi картки зазначенної системи.
Також VISA Int. авторизує та маршрутизує всi платежi, якi проходять по картам,
проводить мiжбанкiвськi операцiї по вiдшкодуванню та списанню коштiв, здiйснює
загальний контроль по операцiям з використанням платiжних карток.

Професiйна асоцiацiя
Реєстраторiв та
Депозитарiїв

Опис

01133, м. Київ, вул. Щорса, 32 б, прим.61.
Банк є членом Професiйної асоцiацiї Реєстраторiв та Депозитарiїв з 26 квiтня 2005 року.
Основнi напрямки дiяльностi: виконання функцiй соморегулювання, сприяння створенню
i розвитку iнфраструктури ринку цiнних паперiв в Українi, iнформацiйна, методична i
технiчна пiдтримка членiв ПАРД, сприяння пiдвищенню квалiфiкацiї i професiоналiзму
персоналу, що здiйснює реєстраторську та депозитарну дiяльнiсть.

3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової оцінки
емітента або цінних паперів

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

емітента
1

2

3

4

ТОВ НРА "Рюрiк"

уповноважене рейтингове
агентство

20.12.2011

uaBBB

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Iнформацiя за звiтний перiод стосовно: середньооблiкова чисельнiсь штатних працiвникiв
облiкового складу (осiб) - 212 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 1 особа, особи,
якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1 особа, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах
неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 1 особа. Фонд оплати працi за 2011 рiк = 18 612,6
тис. грн. фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 4 225,9 тис.грн. Кадрову
програму емiтента спрямовано на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним
потребам емiтента. Щорiчно Банк здiйснює пiдготовку працiвникiв та пiдвищення їх квалiфiкацiї
через участь у короткострокових та сердньострокових навчальних програмах, семiнарах i
тренiнгах, якi проходять в Українi. Також працiвники приймають участь у мiжнародних програмах
пiдвищення квалiфiкацiї. За напрямками дiяльностi, яка вимагає вiд спецiалiстiв Банку особливих
знань, якi пiдтверджуються вiдповiдними квалiфiкацiйними свiдоцтвами та сертифiкатами,
постiйно проводиться належна пiдготовка та участь у таких навчальних програмах. Значна група
спецiалiстiв здобуває вищу освiту чи другу вищу освiту за економiчним або фiнансовим
напрямком.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жабська Iрина Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 729330 19.02.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Освiта повна вища, квалiфiкацiя- економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Родовiд банк", перший заступник Голови Правлiння
6.1.8. Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа
призначена на посаду Голови Правлiння Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ
"Агрокомбанк" вiд 25.06.2011 року. Повноваження та обов'язки: Здiйснює свої повноваження
вiдповiдно до Статуту Банку i Положення про Правлiння. Органiзовує роботу з акцiонерами
Банку. Здiйснює загальне керiвництво ПАТ ''Агрокомбанк''. Очолює Правлiння, контролює
виконання його рiшень з повноваженнями, якi надано Статутом ПАТ ''Агрокомбанк'' та чинним

законодавством. Розподiляє обов'язки та визначає ступiнь вiдповiдальностi мiж членами
Правлiння. Представляє Банк у взаємозв'язках з третiми особами i здiйснює юридичнi дiї вiд iменi
Банку без довiреностi. Органiзовує та координує роботу з отримання Банком дозволiв та лiцензiй.
Здiйснює контроль за дотриманням вимог бухгалтерського облiку. Здiйснює контроль за
органiзацiєю роботи з питань охорони працi та гiгiєни працi, протипожежної безпеки. Надає
доручення, накази, розпорядження, обов'язковi до виконання першим заступником, заступникам
Голови Правлiння, членами Правлiння, працiвниками Банку. Здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi
для забезпечення ефективної роботи Банку згiдно з чинним законодавством, внутрiшнiми
документами Банку та за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережної ради або
Правлiння Банку. Голова Правлiння спрямовує, координує i контролює роботу: - групи радникiв; управлiння правового забезпечення; - управлiння аналiзу та контролю за ризиками; - управлiння
iнформацiйних технологiй; - управлiння роботи з персоналом; - адмiнiстративного управлiння; вiддiлу внутрiшньої безпеки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Перший заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антипенко Вадим Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 283523 20.08.1998 Виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1970
6.1.5. Освіта**
Освiта повна вища, квалiфiкацiя -магiстр державного управлiння
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Промiнвестбанк", заступник директора департаменту пiдприємств АПК, харчової, легкої
промисловостi та сфери послуг
6.1.8. Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу
призначено на посаду Першого заступника Голови Правлiння наказом Голови Правлiння № 196-ос
вiд 03.10.2011 року. Повноваження та обов'язки: є вiдповiдальним працiвником Банку з питань
внутрiшньобанкiвської системи запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних
злочинним шляхом, виконує функцiї вiдповiдно до законодавства України, правил внутрiшнього
фiнансового монiторингу, програм здiйснення фiнансового монiторингу та окремої посадової
iнструкцiї, а саме: - приймає рiшення про повiдомлення уповноваженого органу та iнформування
правоохоронних органiв про фiнансовi операцiї, щодо яких є мотивованi пiдозри; - здiйснює
контроль за дотриманням процедури проведення внутрiшнього фiнансового монiторингу,
iдентифiкацiї осiб, якi здiйснюють фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу;
процедури визначення фiнансових операцiй такими, що можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю
(вiдмиванням) доходiв; за реєстрацiєю фiнансових операцiй, якi пiдлягають фiнансовому
монiторингу; за поданням iнформацiї до уповноваженого органу щодо осiб та операцiй. - здiйснює

заходи щодо запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або
фiнансування тероризму. Здiйснює дiї, пов?язанi iз накладанням та/або зняттям заборони
вiдчуження рухомого та/або нерухомого майна, а також дiї пов'язанi iз реєстрацiєю/припиненням
реєстрацiї обтяжень рухомого та нерухомого майна. Приймає участь вiд iменi Банку в засiданнях
вищих органiв управлiння (в тому числi, засiданнях установчих, загальних зборiв акцiонерiв
(учасникiв засновникiв), в засiданнях зборiв засновникiв (учасникiв) тощо) пiдприємств, установ,
органiзацiй, асоцiацiй, спiлок, тощо, в яких Банк є акцiонером (учасником, засновником, членом).
Забезпечує розробку та вiдповiдає за реалiзацiю кредитної та iнвестицiйної полiтики банку.
Здiйснює керiвництво проектами i програмами, якi направленi на розвиток кредитного бiзнесу
Банку. Органiзовує ефективну роботу щодо залучення клiєнтiв по кредитуванню. Органiзовує та
контролює роботу щодо повного забезпечення потреб клiєнтiв з урахуванням iнтересiв Банку.
Перший заступник Голови Правлiння здiйснює керiвництво такими пiдроздiлами: - управлiнням
iнвестицiйного бiзнесу; - управлiнням кредитування; - вiддiлом монiторингу фiнансових операцiй.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння - головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малiновська Валентина Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 916316 11.07.2002 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Освiта повна вища, квалiфiкацiя - економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiлiя "Центральне вiддiлення" АКБ "Надра", головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом
звiтного року посадова особа не переобиралась. Повноваження: Вiдповiдає за формування повної i
достовiрної iнформацiї про бухгалтерський облiк та фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, її
результати, використання цих даних для оперативного керiвництва i складання звiтностi.
Забезпечує своєчасне та достовiрне складання бухгалтерської та статистичної звiтностi та подання
її у встановленi термiни до Нацiонального банку України, органiв статистичного Управлiння та
органiв Державної податкової адмiнiстрацiї. Контролює правильнiсть виконання банкiвських
операцiй i вiдображення їх в бухгалтерських документах. Забезпечує повний облiк надходжень
грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, а також своєчасне
вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Забезпечує складання
достовiрної бухгалтерської i фiнансової звiтностi на пiдставi первинних документiв i
бухгалтерських записiв, подання її у встановленi строки до вiдповiдних органiв. Несе персональну
вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть i повноту бухгалтерської звiтностi. Забезпечує i вiдповiдає за
дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських

та iнших витрат, законнiсть списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської
заборгованостi та iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв. Головний бухгалтер
органiзовує та забезпечує повсякденний контроль за дiяльнiстю пiдроздiлiв, якi йому
пiдпорядковано, а саме: - управлiння фiнансового та податкового облiку; - управлiння бек офiсу; управлiння звiтностi
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння - начальник управлiння iнвестицiйного бiзнесу
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чiрiкова Iрина Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 225973 17.06.1996 Павлоградським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Освiта повна вища, квалiфiкацiя - магiстр з банкiвського менеджменту
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Київського фiлiалу ПГ "Iнтерпайп"
6.1.8. Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом
звiтного року посадова особа не переобиралась. Повноваження: Забезпечує i несе вiдповiдальнiсть
за дотримання вимог Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку, фондових бiрж, депозитарiїв, торговельно-iнформацiйних систем,
саморегулiвних органiзацiй щодо здiйснення операцiй з цiнними паперами; Забезпечує реалiзацiю
iнвестицiйної полiтики щодо розвитку операцiй з цiнними паперами, сприяє адаптацiї операцiй до
мiжнародних стандартiв; Забезпечує дотримання Банком лiцензiйних вимог професiйного
учасника фондового ринку; Координує дiяльнiсть пiдроздiлiв Банку щодо операцiй з цiнними
паперами та їх похiдними, регулює вiдносини, що виникають пiд час розмiщення, обiгу ЦП i
провадження професiйної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами та депозитарної дiяльностi з
метою забезпечення вiдкритостi та ефективностi функцiонування мiж учасниками фондового
ринку; Забезпечує заходи щодо запобiгання порушень законодавства на ринку цiнних паперiв,
Здiйснює контроль дотримання вимог Нацiонального банку України та Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринка за випуском i обiгом власних цiнних паперiв; Забезпечує
оформлення та супроводження операцiй, пов'язаних з акцiонерним капiталом Банку, в т.ч.
розмiщення цiнних паперiв Банку серед iнвесторiв; Забезпечує дотримання правил проведення
операцiй з цiнними паперами на органiзацiйно оформленому та позабiржовому ринках; Забезпечує
отримання Банком Лiцензiй на провадження професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв;
Контролює дотримання вимог, порядку та стандартiв щодо обов'язкового розкриття iнформацiї
Банком-емiтентом як особи, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв та
забезпечує порядок складання адмiнiстративних даних, подання особливої iнформацiї, розкриття
iнсайдерської iнформацiї у вiдповiдностi до законодавства; Контролює вiдсутнiсть в Банку

операцiй з ознаками фiктивностi. Начальник управлiння iнвестицiйного бiзнесу, член Правлiння
органiзовує та забезпечує повсякденний контроль за дiяльнiстю пiдроздiлiв, якi йому
пiдпорядковано, а саме: - Вiддiл фондових операцiй; - Вiддiл депозитарних операцiй; - Сектор
роботи з акцiонерами.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Радзiєвська Олена Євгенiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 040597 19.08.1995 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
Освiта повна вища, квалiфiкацiя -правознавство
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Мiжнародний комерцiйний банк", юристконсульт
6.1.8. Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом
звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Забезпечує правильне застосування
законодавства в Банку. Здiйснює методичне та органiзацiйне керiвництво правовою роботою,
надає правову допомогу структурним пiдроздiлам. Бере участь у пiдготовцi проектiв
зовнiшньоекономiчних, господарських та iнших договорiв (контрактiв), готує проекти письмових
висновкiв чи зауважень до них. Контролює та несе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть
законодавству проектiв наказiв, рiшень, положень, iнструкцiй, iнструктивних листiв та iнших
документiв правового характеру, що подаються на пiдпис керiвництву Банку. Супроводжує
виконання заходiв для захисту iнтересiв Банку у разi невиконання чи неналежного виконання
контрагентами Банку договiрних зобов'язань. Контролює застосування законодавства про працю.
Забезпечує аналiз матерiалiв, що надiйшли вiд контролюючих органiв, результатiв претензiйнопозовної роботи. Вiдповiдає за своєчасне вжиття заходiв за протестами та поданнями прокурора,
окремими ухвалами суду, рiшеннями, постановами, ухвалами арбiтражного суду, вiдповiдними
документами правоохоронних i контролюючих органiв. Органiзовує розгляд матерiалiв за
наслiдками перевiрок, ревiзiй тощо, дає правовi висновки за фактами виявлених правопорушень.
Вiдповiдає за отримання Банком дозволiв та лiцензiй. Представляє у встановленому порядку
iнтереси Банку в судових та iнших органах державної влади та управлiння. Начальник управлiння
правового забезпечення, член Правлiння органiзовує та забезпечує повсякденний контроль за
дiяльнiстю управлiння правового забезпечення.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дробот Володимир Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 789905 07.02.2002 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Освiта повна вища, квалiфiкацiя - iнженер механiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київтеплокомуненерго (майстер), Кооператив по органiзацiї працi i дозвiлля для молодi
(заступник голови), ТНВО "Аскольд" (заступник начальника комерцiйного вiддiлу), Федерацiя
судно-моделiзму i судномодельного спорту України (менеджер), ТОВ "ВФ "АгропромсервiсА"(директор), ЗАТ "Енвiл" (консультант), КП "Труханiв острiв" (директор).
6.1.8. Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано Головою
Спостережної ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.10.2011 р. Повноваження:
Визначення основних напрямкiв дiяльностi Банку, затвердження планiв та звiтiв про їх виконання.
Встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово- господарською дiяльнiстю
Банку. Обовязки: Вжиття заходiв, необхiдних для дотримання встановленого напрямку розвитку
Банку. В даний час працює в КП "Генеральна дирекцiя Київської мiської ради з обслуговування
iноземних представництв" на посадi директор дирекцiї "Труханiв острiв" (м. Київ, пр. Перемоги,
82 а). Винагорода не передбачена.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джiма Ольга Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 587852 30.09.1997 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Освiта повна вища, квалiфiкацiя - iнженер-електрик
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЧП "Фiрма Iнтерконтракт" (Зам. Директора по фiнансовим питанням), ЗАТ "Iнтеркотракт"
(Директор з фiнансiв), ТОВ "Профбуд" (Директор), ТОВ "Профбуд" (Начальник фiнансового
вiддiлу), ТОВ "НВО Техбудсервiс" (Економiст з фiнансової роботи).
6.1.8. Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано Членом
Спостережної ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.10.2011 р. В даний час
працює в ТОВ "Будресурс" економiст по фiнансовiй роботi (м. Київ, вул. Степана Сагайдака,
буд.101). Повноваження: Визначення основних напрямкiв дiяльностi Банку, затвердження планiв
та звiтiв про їх виконання. Встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Банку. Обовязки: Вжиття заходiв, необхiдних для дотримання
встановленого напрямку розвитку Банку. Винагорода не передбачена.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Захарчук Олександр Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 648067 11.12.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1974
6.1.5. Освіта**
Освiта повна вища, квалiфiкацiя - юрист правознавець
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
СП "Пейджинговi системи" (юрисконсульт), ТОВ "Ферро" (юрисконсульт), ТОВ "ВФ
"Агропромсервiс-А" (юрисконсульт), суб'єкт пiдприємницької дiяльностi
6.1.8. Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано Членом
Спостережної ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.10.2011 р. В даний час
працює юристом в ТОВ "Компанiя Енергобудлiзинг" (м. Київ, вул. Фрунзе, буд.160)
Повноваження: Визначення основних напрямкiв дiяльностi Банку, затвердження планiв та звiтiв
про їх виконання. Встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Банку. Обовязки: Вжиття заходiв, необхiдних для дотримання
встановленого напрямку розвитку Банку. Винагорода не передбачена.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дробот Анатолiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 803953 26.12.2006 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київський завод автоматики iм. Петровського - монтажник служба в рядах РА навчання в КПI
(теплоенергетичний факультет) менеджер Федерацiї судомоделiзму i судомодельного спорту
заступник директора ТОВ "ВФ "Агропромсервiс - А" директор ДП "Мiськбудiнвест" менеджер ДП
"Мiськбудiнвест" менеджер ТОВ "БК "Мiськбудiнвест"
6.1.8. Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В даний час
працює фiнансовим директором ТОВ "БК "Мiськбудiнвест", за адресою 04073, м. Київ, вул.
Фрунзе, 160 Обрано Головою ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
14.10.2011 р. Повноваження: Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв. Обов'язки: Готує
висновки за рiчними звiтами та балансами. Винагорода не передбачена.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рєзнiк Лариса Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 681870 03.04.2012 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Повна вища, квалiфiкацiя - iнженер-економiст.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Науково виролбниче об'єднання Техбудсервiс"
6.1.8. Опис

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В даний час
працює бухгалтером в ТОВ "Будресурс". Обрано Головою ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення
загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.10.2011 р. Повноваження: Розглядає звiти внутрiшнiх i
зовнiшнiх аудиторiв. Обов'язки: Готує висновки за рiчними звiтами та балансами. Винагорода не
передбачена.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
Дата
видачі, орган, який
внесення
видав)* або
до реєстру
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

1

2

3

Голова
Спостережної
ради

Дробот
Володимир
Iванович

Член
Спостережної
ради

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

4

5

6

7

8

9

10

СО 789905 07.02.2002
Оболонським РУ ГУ МВС
України в м Києвi

14.09.2006

12972528

15.74340000000

12972528

0

0

0

Джiма Ольга
Миколаївна

СН 587852 30.09.1997
Радянським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

13.08.2007

1260768

1.53010000000

1260768

0

0

0

Член
Спостережної
ради

Захарчук
Олександр
Володимирович

СН 648067 11.12.1997
Печерським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

26.08.2005

7764181

9.42250000000

7764181

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Дробот Анатолiй
Iванович

МЕ 803953 26.12.2006
Оболонським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

31.10.2008

6163019

7.47940000000

6163019

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Рєзнiк Лариса
Олександрiвна

СН 681870 30.01.1998
Харкiвським РУ ГУ МВС
України в м.Києвi

31.10.2008

1310160

1.59000000000

1310160

0

0

0

Усього 29470656

35.76540000000

29470656

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

фiзична особа

14.09.2006

12972528

15.74340000000

12972528

0

0

0

фiзична особа

26.12.2007

11003668

13.35400000000

11003668

0

0

0

Усього 23976196

29.09740000000

23976196

0

0

0

Найменування
юридичної особи
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
Кількість за видами акцій
прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
19.04.2011
72.728900000000
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про затвердження звiту i висновку
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Агрокомбанк" за 2010 рiк та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. 3.
Про затвердження рiчного звiту ПАТ "Агрокомбанк" за 2010 рiк. 4. Про затвердження звiту
Правлiння ПАТ "Агрокомбанк" за 2010 рiк та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. 5. Про
затвердження звiту Спостережної ради ПАТ "Агрокомбанк" за 2010 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками їх розгляду. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв ПАТ "Агрокомбанк",
одержаного за 2010 рiк. 7. Про затвердження звiту i висновку зовнiшнього аудитора за наслiдками
аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "Агрокомбанк" за 2010 рiк. 8. Прийняття рiшення про
розподiл залишку нерозподiленого прибутку ПАТ "Агрокомбанк" за 2008, 2009 роки та прибутку
2010 року. 9. Збiльшення розмiру статутного капiталу товариства за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв
шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй. 10. Випуск акцiй шляхом збiльшення номiнальної
вартостi акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi. 11.
Затвердження змiн до Статуту ПАТ "Агрокомбанк", пов'язаних зi збiльшенням статутного капiталу
шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй. 12. Переобрання Голови Спостережної ради Банку.
13. Переобрання Членiв Спостережної ради Банку. 14. Про переобрання членiв Ревiзiйної комiсiї
Банку. 15. Затвердити типовi форми цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться вiд iменi Банку
з членами та головою Ревiзiйної комiсiї. 16. Затвердити типовi форми цивiльно-правових договорiв,
що укладатимуться вiд iменi Банку з членами та головою Спостережної ради. По першому питанню
порядку денного: ВИРIШИЛИ: 1. Обрати членiв Лiчильної комiсiї, в складi: " Степаненко Валерiй
Iванович, начальник Служби безпеки ПАТ "Агрокомбанк" - Голова Лiчильної комiсiї. " Севериненко
Анна Володимирiвна, начальник сектора по роботi з акцiонерами ПАТ "Агрокомбанк" - Член
Лiчильної комiсiї. " Василенко Наталiя Iванiвна, головний юрисконсульт вiддiлу юридичного
супроводження банкiвської дiяльностi - Член Лiчильної комiсiї. 2. Для пiдтвердження пiдсумкiв
голосування з цього питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Агрокомбанк"
уповноважити реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Агрокомбанк" пiдрахувати
голоси в бюлетенях для голосування та забезпечити оголошення результатiв голосування. 3.
Рекомендувати лiчильнiй комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Арокомбанк" прописати
результати голосування з цього питання порядку денного загальних зборiв ПАТ "Агрокомбанк" до
протоколу про пiдсумки голосування загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Агрокомбанк". По другому
питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт i висновок Ревiзiйної комiсiї публiчного
акцiонерного товариства "Аграрний комерцiйний банк" по рiчному звiту та балансу за 2010 рiк.
Прийняти рiшення за наслiдками їх розгляду про визнання фiнансового стану публiчного
акцiонерного товариства "Аграрний комерцiйний банк" за 2010 рiк задовiльним. По третьому
питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити рiчну звiтнiсть публiчного акцiонерного
товариства "Аграрний комерцiйний банк " за 2010 рiк: - Баланс ПАТ "Агрокомбанк" на кiнець дня 31
грудня 2010 року (додається); - Звiт про фiнансовi результати на кiнець дня 31 грудня 2010 року ПАТ
"Агрокомбанк" (додається); - Звiт про власний капiтал на кiнець дня 31 грудня 2010 року ПАТ
"Агрокомбанк" (додається); - Звiт про рух грошових коштiв на кiнець дня 31 грудня 2010 року ПАТ
"Агрокомбанк" (додається). 2. Затвердити прибуток, отриманий публiчним акцiонерним товариством
"Аграрний комерцiйний банк" за результатами дiяльностi у 2010 року в розмiрi 1 907 414,21 грн.
(один мiльйон дев'ятсот сiм тисяч чотириста чотирнадцять гривень 21 копiйка). По четвертому
питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: Затвердити Звiт Правлiння ПАТ "Агрокомбанк" та прийняти
рiшення за наслiдками його розгляду про визнаня роботи Правлiння ПАТ "Агрокомбанк" у 2010 роцi
задовiльною. По п'ятому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: Затвердити Звiт Спостережної ради
ПАТ "Агрокомбанк" про її дiяльнiсть та загальний стан Банку у 2010 роцi та прийняти рiшення за
наслiдками його розгляду про визнаня роботи Спостережної ради ПАТ "Агрокомбанк" у 2010 роцi
задовiльною. По шостому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято По сьомому
питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт i висновок Аудиторської фiрми "Аналiтик партнери" за наслiдками аудиту рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк (додається). По восьмому
питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: Нерозподiлений прибуток за 2008 рiк у розмiрi 1 549 200,78
грн. (один мiльйон п'ятсот cорок дев'ять тисяч двiстi гривень 78 копiйок). Нерозподiлений прибуток
за 2009 рiк у розмiрi 1 746 799,22 грн. (один мiльйон сiмсот сорок шiсть тисяч сiмсот дев'яносто

дев'ять гривень 22 копiйки). Нерозподiлений прибуток за 2010 рiк у розмiрi 1 648 000,00 грн. (один
мiльйон шiстсот сорок вiсiм тисяч 00 копiйок). Загальна сума нерозподiленого прибутку за 2008, 2009
роки та прибутку за 2010 рiк становить 4 944 000,00 грн. (чотири мiльйони дев'ятсот сорок чотири
тисячi) гривень. 4 944 000,00 грн (чотири мiльйони дев'ятсот сорок чотири тисячi) гривень направити
на дивiденди з наступною їх реiнвестицiєю на збiльшення статутного капiталу Банку. Розмiр
дивiдендiв встановити 0,06 грн. на одну акцiю. Дивiденди нараховуються особам, якi є акцiонерами
на дату початку виплати дивiдендiв. Датою початку виплати дивiдендiв вважати 19.04.2011 року. По
дев'ятому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято. По десятому питанню
порядку денного: ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято. По одинадцятому питанню порядку денного:
ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити змiни до Статуту ПАТ "Агрокомбанк", пов'язанi зi збiльшенням розмiру
статутного капiталу на 4 944 000,00 (чотири мiльйони дев'ятсот сорок чотири тисячi) гривень Пункт
5.1. Статуту викласти у наступнiй редакцiї: "5.1. Статутний (складений) капiтал Банку ("Статутний
капiтал") складає 98 056 000,00 грн. (дев'яносто вiсiм мiльйонiв п'ятдесят шiсть тисяч гривень 00
копiйок). Статутний капiтал Банку подiлений на 82 400 000 (вiсiмдесят два мiльйони чотириста тисяч)
простих iменних акцiй ("Акцiї"), що становить 100% вiд їх загальної кiлькостi, номiнальною вартiстю
акцiй 1,19 гривнi кожна." 2. Оформити змiни до Статуту ПАТ "Агрокомбанк" окремим додатком,
який є невiд'ємною частиною Статуту. 3. Доручити Головi Правлiння ПАТ "Агрокомбанк" вiд iменi
загальних зборiв акцiонерiв пiдписати зазначенi змiни до Статуту та в установленому чинним
законодавством порядку подати його на державну реєстрацiю. По дванадцятому питанню порядку
денного: ВИРIШИЛИ: Не проводити голосування з даного питання. По тринадцятому питанню
порядку денного: ВИРIШИЛИ: Не проводити голосування з даного питання. По чотирнадцятому
питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: 1. Вiдкликати дiючий склад Ревiзiйної комiсiї Банку. 2.
Затвердити новий склад Ревiзiйної комiсiї Банку строком на 3 (три) роки у кiлькостi трьох осiб з
числа акцiонерiв Банку, а саме: Дробот Анатолiй Iванович, Годяєв Дмитро Олексiйович, Рєзнiк
Лариса Олександрiвна. По п'ятнадцятому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити
типової форми цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Ревiзiйної
комiсiї ПАТ "Агрокомбанк" (додається). 2. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ "Агрокомбанк"
Новiкова Олександра Миколайовича пiдписати цивiльно-правовi договори з головою та членами
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Агрокомбанк". По шiстнадцятому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: 1.
Затвердити типової форми цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами
Спостережної ради ПАТ "Агрокомбанк" (додається). 2. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ
"Агрокомбанк" Новiкова Олександра Миколайовича пiдписати цивiльно-правовi договори з головою
та членами Спостережної ради ПАТ "Агрокомбанк".

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
25.06.2011
63.810000000000

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Затвердження порядку розподiлу
прибутку i збиткiв ПАТ "Агрокомбанк", одержаного за 2010 рiк. 3. Прийняття рiшення про розподiл
залишку нерозподiленого прибутку ПАТ "Агрокомбанк" за 2008, 2009 роки та прибутку 2010 року. 4.
Збiльшення розмiру статутного капiталу товариства за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом
збiльшення номiнальної вартостi акцiй. 5. Випуск акцiй шляхом збiльшення номiнальної вартостi
акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi. 6. Затвердження
нової редакцiї Статуту ПАТ "Агрокомбанк", у зв'язку з внесеними змiнами до Закону України "Про
акцiонернi товариства", а також, пов'язаних зi збiльшенням статутного капiталу шляхом збiльшення
номiнальної вартостi акцiй. 7. Звiльнення Голови Правлiння Банку. 8. Призначення Голови Правлiння
Банку. 9. Переобрання Голови Спостережної ради Банку. 10. Переобрання Членiв Спостережної ради
Банку. 11. Переобрання Голови Ревiзiйної комiсiї Банку. 12. Переобрання Членiв Ревiзiйної комiсiї
Банку. 13. Про затвердження Положення "Про Спостережну раду Банку". 14. Про затвердження
Положення "Про Ревiзiйну комiсiю Банку". 15. Про затвердження Положення "Про Правлiння Банку".
16. Про затвердження Положення "Про Загальнi Збори акцiонерiв Банку". 17. Про затвердження
Положення "Про фонди Банку". По першому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: 1. Обрати
членiв Лiчильної комiсiї, в складi: " Степаненко Валерiй Iванович, начальник Служби безпеки ПАТ
"Агрокомбанк" - Голова Лiчильної комiсiї. " Севериненко Анна Володимирiвна, начальник сектора по
роботi з акцiонерами ПАТ "Агрокомбанк" - Член Лiчильної комiсiї. " Василенко Наталiя Iванiвна,
головний юрисконсульт вiддiлу юридичного супроводження банкiвської дiяльностi - Член Лiчильної
комiсiї. 2. Для пiдтвердження пiдсумкiв голосування з цього питання порядку денного Загальних

Зборiв акцiонерiв ПАТ "Агрокомбанк" уповноважити реєстрацiйну комiсiю Загальних Зборiв
акцiонерiв ПАТ "Агрокомбанк" пiдрахувати голоси в бюлетенях для голосування та забезпечити
оголошення результатiв голосування. 3. Рекомендувати лiчильнiй комiсiї Загальних Зборiв акцiонерiв
ПАТ "Арокомбанк" прописати результати голосування з цього питання порядку денного загальних
Зборiв ПАТ "Агрокомбанк" до протоколу про пiдсумки голосування загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ
"Агрокомбанк". По другому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити порядок
розподiлу прибутку у розмiрi 1 907 414,21 грн. (один мiльйон дев'ятсот сiм тисяч чотириста
чотирнадцять гривень 21 копiйка) отриманого публiчним акцiонерним товариством "Аграрний
комерцiйний банк" за результатами дiяльностi у 2010 роцi наступним чином: " Згiдно зi статтею 36
Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" суму у розмiрi 259 414,21 грн. (двiстi п'ятдесят
дев'ять тисяч чотириста чотирнадцять гривень 21 копiйка) - направити до резервного фонду Банку. "
Прибуток у розмiрi 1 648 000,00 грн. (один мiльйон шiстсот сорок вiсiм тисяч 00 копiйок) розглянути в наступному питаннi порядку денного. 2. Збитки в дiяльностi ПАТ "Агрокомбанк" за
2010 рiк вiдсутнi. По третьому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято. По
четвертому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято. По п'ятому питанню
порядку денного: ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято. По шостому питанню порядку денного:
ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято. По сьомому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: Звiльнити з
посади Голови Правлiння ПАТ "Агрокомбанк" Новiкова Олександра Миколайовича 15 липня 2011
року у зв'язку з переведенням на iншу посаду в Банку. По восьмому питанню порядку денного:
ВИРIШИЛИ: Жабську Iрину Миколаївну з 18 липня 2011 року призначити на посаду Голови
Правлiння ПАТ "Агрокомбанк", за її згодою, з посадовим окладом згiдно штатного розпису. На
виконання вимог статтi 42 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" на строк до надання
письмової згоди Нацiональним банком України покласти на Жабську Iрину Миколаївну виконання
обов'язкiв Голови Правлiння ПАТ "Агрокомбанк". По дев'ятому питанню порядку денного:
ВИРIШИЛИ: 1. Вiдкликати дiючого Голову Спостережної ради Банку. 2. Затвердити Голову
Спостережної ради Банку - Дробота Володимира Iванович строком на 3 (три) роки. По десятому
питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: 1. Вiдкликати дiючих Членiв Спостережної ради Банку. 2.
Затвердити Членiв Спостережної ради Банку - Захарчука Олександра Володимировича та Джiму
Ольгу Миколаївну, строком на 3 (три) роки. По одинадцятому питанню порядку денного:
ВИРIШИЛИ: 1. Вiдкликати дiючого Голову Ревiзiйної комiсiї Банку. 2. Затвердити Голову Ревiзiйної
комiсiї Банку - Дробота Анатолiя Iванович строком на 3 (три) роки. По дванадцятому питанню
порядку денного: ВИРIШИЛИ: 1. Вiдкликати дiючих Членiв Ревiзiйної комiсiї Банку. 2. Затвердити
Члена Ревiзiйної комiсiї Банку - Рєзнiк Ларису Олександрiвну строком на 3 (три) роки. По
тринадцятому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято. По чотирнадцятому
питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято. По п'ятнадцятому питанню порядку
денного: ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято. По шiстнадцятому питанню порядку денного:
ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято. По сiмнадцятому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ:
Рiшення не прийнято.

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
14.10.2011
65.350000000000

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Переобрання Голови Спостережної ради
Банку. 3. Переобрання Членiв Спостережної ради Банку. 4. Переобрання Голови Ревiзiйної комiсiї
Банку. 5. Переобрання Членiв Ревiзiйної комiсiї Банку. 6. Збiльшення розмiру статутного капiталу
товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових
внескiв. 7. Затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй. 8. Про
закрите (приватне) розмiщення акцiй та затвердження протоколу рiшення про закрите (приватне)
розмiщення акцiй. 9. Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження
щодо: затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй,
що пропонуються до розмiщення; прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого
(приватного) розмiщення акцiй; затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй
та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй. 10. Визначення вповноважених осiб
уповноваженого органу емiтента, яким надаються повноваження: здiйснювати персональне
повiдомлення всiх акцiонерiв та iнших iнвесторiв, про прийнятi загальними зборами акцiонерiв
товариства рiшення; отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд
використання свого переважного права на придбання акцiй; проводити дiї щодо забезпечення

реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято
рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй.
По першому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: 1. Обрати членiв Лiчильної комiсiї, в складi: "
Степаненко Валерiй Iванович, начальник Служби безпеки ПАТ "Агрокомбанк" - Голова Лiчильної
комiсiї. " Рiзник Ольга Олександрiвна, заступник начальника юридичного управлiння ПАТ
"Агрокомбанк" - Член Лiчильної комiсiї. " Чiрiкова Антона Миколайовича, заступника начальника
вiддiлу фондових операцiй ПАТ "Агрокомбанк" - Член Лiчильної комiсiї. 2. Для пiдтвердження
пiдсумкiв голосування з цього питання порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ
"Агрокомбанк" уповноважити реєстрацiйну комiсiю Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ "Агрокомбанк"
пiдрахувати голоси в бюлетенях для голосування та забезпечити оголошення результатiв
голосування. 3. Рекомендувати лiчильнiй комiсiї Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ "Арокомбанк"
прописати результати голосування з цього питання порядку денного загальних Зборiв ПАТ
"Агрокомбанк" до протоколу про пiдсумки голосування загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ
"Агрокомбанк". По другому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: 1. Вiдкликати дiючого Голову
Спостережної ради Банку. 2. Затвердити Голову Спостережної ради Банку - Дробота Володимира
Iванович строком на 3 (три) роки. По третьому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: 1. Вiдкликати
дiючих Членiв Спостережної ради Банку. 2. Затвердити Членiв Спостережної ради Банку - Захарчука
Олександра Володимировича та Джiму Ольгу Миколаївну, строком на 3 (три) роки. По четвертому
питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: 1. Вiдкликати дiючого Голову Ревiзiйної комiсiї Банку. 2.
Затвердити Голову Ревiзiйної комiсiї Банку - Дробота Анатолiя Iванович строком на 3 (три) роки. По
п'ятому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: 1. Вiдкликати дiючих Членiв Ревiзiйної комiсiї
Банку. 2. Затвердити Члена Ревiзiйної комiсiї Банку - Рєзнiк Ларису Олександрiвну строком на 3 (три)
роки. По шостому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: Збiльшити статутний капiтал Публiчного
акцiонерного товариства "Аграрний комерцiйний банк" на 30 000 000,49 (Тридцять мiльйонiв гривень
49 копiйок) гривень за рахунок додаткових внескiв шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої
номiнальної вартостi. По сьомому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: Затвердити перелiк iнших
iнвесторiв, що мають право на придбання акцiй закритого розмiщення акцiй публiчного акцiонерного
товариства "Аграрний комерцiйний банк" у складi: - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ЕНВIЛ" ( код ЄДРПОУ 30550772). По восьмому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: Затвердити
рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй ПАТ "Агрокомбанк" п'ятнадцятого випуску та
оформити його Протоколом (Додаток № до протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Агрокомбанк"). По дев'ятому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: 1. Призначити Правлiння
Публiчного акцiонерного товариства "Аграрний комерцiйний банк" уповноваженим органом
Публiчного акцiонерного товариства "Аграрний комерцiйний банк", якому надаються повноваження з
ухвалення рiшення про затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на
придбання Акцiй, запропонованих до розмiщення. 2. Призначити Правлiння Публiчного акцiонерного
товариства "Аграрний комерцiйний банк" уповноваженим органом Публiчного акцiонерного
товариства "Аграрний комерцiйний банк", якому надаються повноваження щодо прийняття рiшення
про дострокове закiнчення закритого розмiщення акцiй у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде
розмiщено достроково та повнiстю сплачено. 3. Призначити Загальнi збори акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства "Аграрний комерцiйний банк" уповноваженим органом Публiчного
акцiонерного товариства "Аграрний комерцiйний банк", якому надаються повноваження щодо
затвердження результатiв закритого розмiщення акцiй та звiту про результати закритого розмiщення
акцiй. По десятому питанню порядку денного: ВИРIШИЛИ: Призначити Жабську Iрину Миколаївну
Голову Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Аграрний комерцiйний банк"
уповноваженою особою Публiчного акцiонерного товариства "Аграрний комерцiйний банк" якiй
надаються повноваження: " здiйснювати персональне повiдомлення всiх акцiонерiв про можливiсть
реалiзацiї переважного права та про прийнятi загальними зборами акцiонерiв товариства рiшення; "
проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання
акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення; " проводити дiї щодо забезпечення
закритого (приватного) розмiщення акцiй. " пiд час проведення закритого (приватного) розмiщення
акцiй Емiтента не передбачувати отримання вiд акцiонерiв письмових заяв ( пiдтверджень) про
вiдмову вiд реалiзацiї свого переважного права на придбання акцiй. Акцiонера вважати таким, що
вiдмовився вiд свого переважного права на придбання акцiй, що розмiщуються, у разi, якщо вiн не
подав заявку на придбання акцiй та/або не сплатив за них кошти вiдповiдно до умов цього
розмiщення.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

824088.990

0.000

0.000

0.000

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0.000

0.000

0.010

0.000

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

19.04.2012

Дата виплати
дивідендів
Опис

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Агрокомбанк" вiд
25.04.2012року, прибуток отриманий Банком в 2011 роцi в розмiрi 954754.22 грн. розподiлено
наступним чином: 130 665,23 грн., направлено до резервного фонду Банку; 824 088,99 грн.,
направити на виплату дивiдендiв.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Аудиторська фiрма у виглядi товариства з обмеженою
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи вiдповiдальнiстю "Iнтер - аудит"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30634365

Місцезнаходження

01001 М.Київ Печерський м. Київ б-р Л. Українки 10, к.61

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво № 2248
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

044) 581-28-01

Факс

(044) 425-06-42

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Аудиторська фiрма "Iнтер - аудит" надає аудиторськi послуги Банку.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Агрокомбанк"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21570492

Місцезнаходження

03150 М.Київ Голосiївський м. Київ вул. Димитрова, 9 а

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 533948
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.06.2010

Міжміський код та телефон

(044) 205-41-80

Факс

(044) 205-41-80

Вид діяльності

дiяльнiсть з ведення власного реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв

Опис

ПАТ "Агрокомбанк" мав лiцензiю на право провадження професiйної
дiяльностi на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: дiяльнiсть з
ведення власного реєстру власникiв iменних цiнних паперiв серiя АВ
за № 533948 вiд 02.06.2010 року. На загальних зборах акцiонерiв
Банку, якi вiдбулися 09.04.2010 року були прийнятi рiшення про
переведення випуску акцiй ВАТ "Агрокомбанк" з документарної
форми iснування в бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску)
та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю, а також про
визначення дати припинення ведення реєстру ВАТ "Агрокомбанк".
Пiсля переведення випуску акцiй Банку в бездокументарну форму,
Банк подав документи до ДКЦПФР на анулювання лiцензiй за
власним бажанням. 11.11.2010 р. лiцензiя щодо ведення власного
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв серiя АВ за № 533948 вiд
02.06.2010 року - анульвана.

Повне найменування юридичної особи або Закрите акцiонерне товариство "Українська екологiчна страхова
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи компанiя"
Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30729278

Місцезнаходження

03150 М.Київ Голосiївський м. Київ вул. Димитрова, 5 б

Номер ліцензії або іншого документа на цей АА № 239396
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Мiнiстерство фiнансiв України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.01.2002

Міжміський код та телефон

(044) 521-67-85

Факс

(044) 521-67-86

Вид діяльності

страховi послуги

Опис

ЗАТ "Українська екологiчна смтрахова компанiя" здiйснює
страхування транспортних засобiв ПАТ "Агрокомбанк"

Повне найменування юридичної особи або Нацiональна акцiонерна страхова компанiя "Оранта"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

02307725

Місцезнаходження

04070 М.Київ Подiльський м. Київ вул. Волоська, 55/57

Номер ліцензії або іншого документа на цей АБ № 123646
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiн. послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.01.2005

Міжміський код та телефон

(044) 428-94-00

Факс

(044) 428-94-00

Вид діяльності

страховi послуги

Опис

страхова компанiя "Оранта" здiйснює страхування нерухомого майна
ПАТ "Агрокомбанк"

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи паперiв"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 М.Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Тропiнiна, 7 г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-42

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв та надає
послуги Банку.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01133 М.Київ Голосiївський м. Київ вул. Щорса, буд. 31

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 390872
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.03.2009

Міжміський код та телефон

(044) 522-88-08

Факс

(044) 522-85-53

Вид діяльності

дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)

Опис

Фондова бiржа "ПФТС" є найбiльшим органiзатором торгiвлi на
ринку цiнних паперiв в Українi, пiдтримує регiональну систему
електронних торгiв цiнними паперами в режимi реального часу.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство ''Акцiонерна страхова компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ''Омега''
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21626809

Місцезнаходження

01001 М.Київ Шевченкiвський район мiсто Київ вул. Обсерваторна
17,лiт А

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ №569356
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiн. послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2011

Міжміський код та телефон

(044) 428-94-00

Факс

(044) 428-94-00

Вид діяльності

страховi послуги

Опис

Страхова компанiя "Омега" здiйснює страхування наземного
транспорту ПАТ "Агрокомбанк".

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство ''Страхова компанiя ''Статус''
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31201694

Місцезнаходження

02160 М.Київ Днiпровський район мiсто Київ пр.-т Возз?єднання,15

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ№429609
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiн. послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.06.2009

Міжміський код та телефон

(044) 492-80-78

Факс

(044) 492-80-72

Вид діяльності

страховi послуги

Опис

Страхова компанiя "Статус " здiйснює страхування фiнансових
ризикiв ПАТ "Агрокомбанк".

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство ''Страхове товариство ''Iллiчiвське''
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25186738

Місцезнаходження

01001 М.Київ Печерський район мiсто Київ вул..Саксаганського 38-б

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ№584094
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiн. послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.01.2008

Міжміський код та телефон

(044) 207-01-75

Факс

(044) 207-01-75

Вид діяльності

страховi послуги

Опис

Страхова компанiя " Iллiчiвське " здiйснює страхування фiнансових
ризикiв ПАТ "Агрокомбанк"

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю нацiональне рейтингове
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи агенство ''РЮРIК''
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

16480462

Місцезнаходження

01001 М.Київ Шевченкiвський район мiсто Київ вул..Артема ,52-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво № 4
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.04.2010

Міжміський код та телефон

(044) 484-00-53

Факс

(044) 484-00-53

Вид діяльності

Рейтингове агенство

Опис

Рейтингова оцiнка ПАТ ''Агрокомбанк''.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип
цінного
паперу

Форма
Номінальна
існування та вартість акцій
форма випуску
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.11.2011

518/1/11-Т

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000066153

Акції
Іменні
прості

Документарна
Іменні

1.130

26548673

30000000.490

32.219263349500

Опис

Загальними Зборами акцiонерiв вiд 14.10.2011 року було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом збiльшення кiлькостi
акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв та про закрите(приватне) розмiщення акцiй. Закрите (приватне
розмiщення) акцiй Емiтент здiйснював в перioд з 01 грудня 2011 року до 23 грудня 2011 включно. Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку
розмiщення акцiй Емiтент письмово повiдомив акцiонерiв про використання переважного права на придбання акцiй та опублiкував
повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. Переважним правом акцiонера визнається право акцiонера - власника простих акцiй
придбавати розмiщуванi простi акцiї протягом строку вiдведеного для реалiзацiї переважного права. Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє
переважне право подає Емiтенту письмову заяву на придбання Акцiй та перераховує на вiдповiдний рахунок кошти в сумi, яка дорiвнює
ринковiй вартостi Акцiй, що ним придбаваються. Строк реалiзацiї переважного права: з 24 жовтня 2011 року до 30 листопада 2011 року
включно. Протягом строку реалiзацiї переважного права акцiонери не надали заяв на придбання акцiй та коштiв на вiдповiдний рахунок не
перерахували. Загальними зборами акцiонерiв вiд 03.02.2012 року було прийнято рiшення про затвердження результатiв
закритого(приватного) розмiщення акцiй. Згiдно п.2, гл.4, р.II Положення про порядок реєстрацiї випуску акцiй, затвердженого Рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 26.04.2007 №942, Емiтент надав до реєструвального органу - Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку пакет докуменiви для реєстрацiї звiту про результати закритого(приватного) розмiщення акцiй, що
зареєстрований 20.02.2012 року пiд № 1953. Торгiвля цiнними паперами даної емiсiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринку не здiйснювалася.
Протягом звiтного перiоди вiдсутнi факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв. Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу для
виконання вимог Закону України про "Акцiонернi товариства". Спосiб розмiщення - цiннi папери даної емiсiї емiтентом не було розмiщено
серед власникiв переважного права.

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

3200

у тому числі:
- сертифікатів акцій

200

- сертифікатів облігацій
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

0

Ощадні (депозитні) сертифікати

3000

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

258

у тому числі:
- сертифікатів акцій

83

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Ощадні (депозитні) сертифікати

175

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

11

у тому числі:
- сертифікатів акцій

0

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Ощадні (депозитні) сертифікати

11

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "Агрокомбанк" здiйснює свою дiяльнiсть на ринку банкiвських послуг з 24 грудня 1993 року
i на теперiшнiй час є кредитно-фiнансовою установою, яка динамiчно розвивається. Банк надає
корпоративним та приватним клiєнтам повний пакет банкiвських послуг. Багаторiчний досвiд
роботи в ринкових умовах, квалiфiкований персонал, впровадження нових технологiй дозволяє
Банку пропонувати своїм клiєнтам оптимальнi форми спiвробiтництва. Надiйнiсть, висока якiсть
обслуговування, оперативнiсть у роботi та взаємовигiднi партнерськi вiдносини з усiма клiєнтами
стали основними принципами роботи. В 2011 роцi злиття, подiлу, приєднання, перетворення,
видiлу в Банку не вiдбувалося.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Станом на 01.01.2012 р. дiяльнiсть банку забезпечують такi структурнi одиницi та пiдроздiли: 1.
Правлiння Тарифний комiтет Комiтет по управлiнню активами та пасивами 2. Голова Правлiння
Бюджетний комiтет Кредитний комiтет 3. Перший заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
Управлiння кредитування Вiддiл кредитування юридичних осiб Вiддiл кредитування фiзичних
осiб Вiддiл документарних операцiй Сектор монiторинга кредитного портфеля Сектор
супроводження заставних зобов'язань Начальник управлiння iнвестицiйного бiзнесу, Член
Правлiння Вiддiл фондових операцiй Вiддiл депозитарної дiяльностi Сектор роботи з акцiонерами
Вiддiл монiторинку фiнансових операцiй 4. Директор департаменту обслуговування клiєнтiв операцiйний директор Управлiння продажу банкiвських продуктiв Вiддiл залучення клiєнтiв
Управлiння супроводження вiддiлень Житомирське вiддiлення, м. Житомир, вул. Шевченка, буд.
24 Перше Київське вiддiлення, м. Київ, вул. Павлiвська, буд. 36/41 Друге Київське вiддiлення, м.
Київ, вул. Леонтовича, буд. 3 Третє Київське вiддiлення, м. Київ, вул. I.Франка/Б.Хмельницького,
буд. 25/40 -А Київське вiддiлення №4, м. Київ, вул. Автозаводська,2 корп.2 Концерн "АЛКОН"
Київське вiддiлення №7, м. Київ, Бессарабська площа, 2 Бориспiльське вiддiлення №8 Київська
обл., м. Бориспiль, вул. Київський шлях, 2-/6 Київське вiддiлення №9 м. Київ, просп.
Повiтрофлотський, буд. 50/2. Київське вiддiлення №11 м. Київ, просп. Генерала Ватутiна, 2Т.Торговий центр (майновий комплекс) "Sky mall" Київське вiддiлення №12 м. Київ, вул.
О.Гончара, 96. Київське вiддiлення №14 м. Київ, вул. Кiото, 8, Київське вiддiлення №15 м. Київ,
вул. Мiшуги, 4, Київське вiддiлення №17 м. Київ, вул. Малиновського, 12 . Бориспiльське
вiддiлення №18 Київська обл., м. Бориспiль, вул. Київський шлях,79 Бориспiльське вiддiлення
№19 Київська обл., м. Бориспiль, вул. Київський шлях, 2-а Київське вiддiлення №20 м. Київ, вул.
Солом`янська, 24. Київське обласне вiддiлення №21Київська область, Києво-Святошинський р-н,
смт Чабани, вул. Кiрова, 162. Київське обласне вiддiлення №22 Київська обл, КиєвоСвятошинский р-н, с.Петропавлiвська Борщагiвка, вул. Велика Кiльцева, 2. Київське вiддiлення
№23 м. Київ, Днiпровська набережна, 33, Київське вiддiлення №24 м. Київ, вул. Жилянська, 107,
Київське вiддiлення №25 м. Київ, вул. Луначарського, 22, Київське вiддiлення №36 Київська обл.,
Києво-Святошинский р-н, с.Петропавлiвська Борщагiвка, вул. Велика Кiльцева, 4. Київське
вiддiлення №37 м. Київ, пр-т Московський, 34-В Операцiйне управлiння Вiддiл розрахункiв в
нацiональнiй валютi Вiддiл розрахункiв в iноземнiй валютi Вiддiл приватних клiєнтiв Вiддiл
валютного контролю Вiддiл касових операцiй 5. Головний бухгалтер, Член Правлiння Управлiння
бек-офiсу Вiддiл супроводження операцiй з цiнними паперами Вiддiл супроводження операцiй
корпоративного i роздрiбного бiзнесу Сектор супроводження мiжбанкiвських кредитiв i депозитiв
Управлiння фiнансового та податкового облiку Вiддiл внутрiшньо-банкiвського облiку Вiддiл
розрахункiв Управлiння звiтностi 6. Заступник голови Правлiння-фiнансовий директор, Член
Правлiння Казначейство Вiддiл консолiдованої позицiї та роботи на ринках Планово-фiнансовий
вiддiл Управлiння платiжних карток Вiддiл супроводження операцiй з використання платiжних

карток Вiддiл емiсiї платiжних карток 7. Група радникiв 8. Управлiння роботи з персоналом 9.
Управлiння iнформацiйних технологiй Вiддiл керування проектами Вiддiл технiчної пiдтримки
користувачiв Вiддiл супроводження iнформацiйних систем Сектор пiдтримки автоматизованої
банкiвської системи Сектор пiдтримки iнформацiйно-платiжних систем Сектор
пiдтримкиiнтегрованих системних комплексiв Вiддiл пiдтримки iнфраструктури Сектор пiдтримки
мереж та телекомунiкацiй Сектор серверного апаратного та системного забезпечення 10.
Управлiння аналiзу та контролю за ризиками Вiддiл конторолю за ризиками активних операцiй
Вiддiл банкiвських ризикiв 11. Начальник управлiння правовго забезпечення, член Правлiння
Вiддiл правового забезпеченнябанкiвської дiяльностi Вiддiл захисту iнтересiв банку 12.
Адмiнiстративне управлiння Вiддiл дiловодства Вiддiл матерiально-технiчного забезпечення та
експлуатацiї транспортних засобiв 13. Вiддiл внутрiшньої безпеки Служба перевезення валютних
цiнностей та iнкасацiї коштiв Служба охорони Служба iнформацiйної безпеки З метою
розширення бiзнесу у регiонах, наближення до клiєнта, пiдтримання найбiльш оптимальної
системи продажу банкiвських продуктiв, розширення кола клiєнтiв у 2011 роцi вiдкрито ряд
вiддiлень: № 4, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 39. 27 вересня 2011 року Правлiнням Банку було внесено змiни до органiзацiйної структури, а
саме: управлiння кредитних операцiй перейменовано в управлiння кредитування з новими
вiддiлами: вiддiл кредитування юридичних осiб та вiддiл кредитування фiзичних осiб; вiддiл
монiторингу кредитного портфелю реорганiзовано у сектор монiторингу кредитного портфеля
управлiння кредитування; вiддiл по роботi з проблемною заборгованiстю лiквiдовано; вiддiл
супроводження заставних зобов?язань реорганiзовано у сектор супроводження заставних
зобов?язань управлiння кредитування; вiддiл корпоративного бiзнесу пiдпорядковано
новоствореному департаменту обслуговування клiєнтiв та перейменовано у вiддiл залучення
клiєнтiв; департамент розвитку бiзнесу лiквiдовано; Управлiння агентських вiдносин
департаменту розвитку бiзнесу пiдпорядковано департаменту обслуговування клiєнтiв та
перейменовано в управлiння супроводження вiддiлень; операцiйне управлiння пiдпорядковано
департаменту обслуговування клiєнтiв. сектор облiку та звiтностi вiддiлу валютного контролю та
звiтностi i сектор грошового обiгу операцiйного управлiння лiквiдовано; вiддiл касових операцiй
управлiння фiнансового та податкового облiку пiдпорядковано операцiйному управлiнню
департаменту обслуговування клiєнтiв; вiддiл аналiзу та контролю за ризиками реорганiзовано в
управлiння аналiзу та контролю за ризиками з наступними вiддiлами у складi: вiддiл контролю за
ризиками активних операцiй; вiддiл банкiвських ризикiв; управлiння iнвестицiйного бiзнесу
пiдпорядковано першому заступнику Голови Правлiння; сектор роботи з акцiонерами
пiдпорядковано управлiнню iнвестицiйного бiзнесу. Перейменовано такi управлiння, а саме:
Управлiння персоналом в управлiння роботи з персоналом; Юридичне управлiння в управлiння
правового забезпечення з такими вiддiлами: вiддiл правового забезпечення банкiвської дiяльностi;
вiддiл захисту iнтересiв банку; Управлiння справами в адмiнiстративне управлiння з такими
вiддiлами: вiддiл дiловодства, вiддiл матерiально-технiчного забезпечення та експлуатацiї
транспортних засобiв; Служба безпеки у вiддiл внутрiшньої безпеки з таким службами: служба
перевезення цiнностей та iнкасацiї коштiв; служба охорони; служба iнформацiйної безпеки.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика ПАТ "Агрокомбанк" базується на вимогах чинного законодавства, нормативних
актiв Нацiонального банку України, основних принципах мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку та охоплює всi його складовi: органiзацiйну, технiчну та методологiчну.
Облiкова полiтика банку, як сукупнiсть засобiв органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку
передбачає принципи облiку та методи оцiнки окремих статей звiтностi, а саме: - повне
висвiтлення - усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без

будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про факти та потенцiйнi
наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення , що приймаються згiдно з нею; превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi
вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту. А не лише за їх юридичною формою; автономнiсть - активи та зобов'язання банку мають бути вiдокремленi вiд активiв та зобов'язань
власникiв цього банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв'язку з цим особисте майно та
зобов'язання власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi банку. Активи - ресурси,
що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, призведе до отримання
економiчних вигiд у майбутньому. Зобов'язання, заборгованiсть, що виникла внаслiдок минулих
подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що
втiлюють у собi економiчнi вигоди; - обачнiсть- застосування в бухгалтерському облiку методiв
оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов?язання та/або
витрати не знижуватимуться; - безперервнiсть - оцiнка активiв банку здiйснюється, виходячи з
припущення, що його дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо банк
планує скоротити масштаби своєї дiяльностi, то це не має вiдображатися у фiнансових звiтах; нарахування та вiдповiднiсть доходiв та витрат для визначення фiнансового результату звiтного
перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для
отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй
звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв; послiдовнiсть постiйне (iз року в рiк) застосування банком обраної облiкової полiтики. Змiна
методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами та
нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, i потребує додаткового
обгрунтування i розкриття фiнансових звiтах; - iсторична (фактична) собiвартiсть - активи i пасиви
облiковуються прiорiтетно за вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в
iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, мають переоцiнюватись у разi змiни
офiцiйного валютного курсу на звiтну дату. Облiкова полiтика залишається незмiнною протягом
всього фiнансового року. Облiкова полiтика може змiнюватись у випадках iстотних змiн у
дiяльностi або правовiй базi. Облiкова полiтика застосовується щодо подiй та операцiй з моменту
їх виникнення, за винятком випадкiв, коли суму коригування нерозподiленого прибутку на
початок звiтного року неможливо достовiрно визначити. В такому випадку облiкова полiтика
поширюється лише на подiї та операцiї, якi вiдбулися пiсля дати змiни облiкової полiтики. Вплив
змiни облiкової полiтики на подiї та операцiї минулих перiодiв вiдображається у звiтностi шляхом
коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року та повторного надання
порiвняльної iнформацiї щодо попереднiх звiтних перiодiв. Операцiї у бухгалтерському облiку
вiдображаються в день їх здiйснення, тобто в день виникнення активiв або зобов'язань, незалежно
вiд дати руху коштiв за ними. Операцiї облiковуються вiдповiдно до їх сутi та економiчного
змiсту. Бухгалтерський облiк ведеться у вiдповiдностi до вимог МСБО, нормативних документiв
НБУ та власних методiв. Основним принципом оцiнки окремих активiв та зобов'язань є їх оцiнка
за iсторичною та ринковою вартiстю. Складанню рiчного звiту передує iнвентаризацiя активiв,
зобов'язань, резервiв, в тому числi, i на позабалансових рахунках. Фiнансова звiтнiсть складається
на основi даних бухгалтерського облiку i включає iнформацiю, яка є суттєвою та своєчасною для
користувачiв, виходячи iз принципiв безперервностi, нарахування, обачливостi, превалювання сутi
над формою та iнших принципiв мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Стратегiчною
метою дiяльностi ПАТ "Агрокомбанк" є збереження i змiцнення позицiй банку на кредитнофiнансовому ринку шляхом максимального та якiсного задоволення потреб своїх клiєнтiв та
поєднання iнтересiв корпоративних клiєнтiв, клiєнтiв фiзичних осiб та банку для спiльного
досягнення позитивних результатiв в дiяльностi кожного.
Текст аудиторського висновку
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акцiонерам Правлiнню Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Аудиторська фiрма ТОВ "Iнтер-аудит"
провела аудит Фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Аграрний комерцiйний
банк" (далi - ПАТ "Агрокомбанк'', Банк), що додається, яка включає: Баланс на 31 грудня 2011

року, Звiт про фiнансовi результати, Окремий консолiдованiй звiт про сукупнi прибутки та збитки,
Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату,
стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки (далi - Рiчна фiнансова
звiтнiсть, Фiнансовi звiти). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової
звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку,
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що
не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi
стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить
суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд
судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Банком Фiнансової
звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок,
зроблених управлiнським персоналом, та загального подання Фiнансової звiтностi. Ми вважаємо,
що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної
думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Зважаючи на позитивнi перспективи
стабiлiзацiї полiтичної ситуацiї на Українi, а також з урахуванням продовження впливу на
фiнансовий стан банкiв таких чинникiв, як вiдсутнiсть чiтких економiчно обгрунтованих прогнозiв
щодо змiн вартостi енергоносiїв, iншої продукцiї та товарiв, а також невизначенiстю з
перспективами коливань цiн на ринку нерухомостi, ми не можемо зробити висновок щодо
сукупного впливу цих обставин (окремо або разом) на фiнансовий стан Банку протягом наступних
дванадцяти мiсяцiв. Приймаючи до уваги, що вищенаведенi економiчнi фактори впливають на
ринкову вартiсть та лiквiднiсть предметiв застави, що облiковуються за роздiлом позабалансових
рахункiв 95 "Iншi зобов'язання та вимоги", зокрема позабалансових рахункiв групи 950 ''Отримана
застава'' та 952 ''Iпотека'', ми не можемо визначити суттєвiсть впливу цього фактору на обсяги
резервiв, якi сформовано Банком для покриття можливих втрат за кредитними операцiями. Слiд
зазначити, що за результатами аудиторської перевiрки встановлено необхiднiсть доформування
резервiв для покриття можливих втрат за кредитними операцiями Банку, обсяг яких є суттєвим i
становить 8 293 тис. грн.. Вказана сума доформування пов'язана з невiрною, на нашу думку,
оцiнкою фiнансового стану окремих позичальникiв, що були охопленi аудиторською вибiркою.
Крiм цього, ми не досягли єдиної думки з менеджментом Банку щодо врахування при розрахунку
чистого кредитного ризику забезпечення у виглядi застави майнових прав на надходження за
контрактами та необхiдностi вiдповiдного доформування резервiв для вiдшкодування можливих
втрат за цими кредитними операцiями. Але керiвництво Банку вважає, що впровадженi процедури
щодо контролю та оцiнки платоспроможностi позичальникiв є достатнiми для забезпечення
дiяльностi Банку на безперервнiй основi протягом наступних дванадцяти мiсяцiв. Умовнопозитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питанням, про яке йдеться у
параграфi "Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подає
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства
"Аграрний комерцiйний банк'' станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року, його фiнансовi
результати, рух власного капiталу, рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, та
вiдповiдає дiйсному фiнансовому стану Банку вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, а також вимогам законодавчих i нормативно - правових актiв України щодо органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi банкiв України. Пояснювальний параграф Арифметичнi
округлення при сумуваннi рядкiв чи колонок не є суттєвими для фiнансової звiтностi в цiлому та
не впливатимуть на прийняття рiшення користувачами фiнансової звiтностi. Додаткова iнформацiя

щодо елементiв Аудиторського висновку /звiту незалежного аудитора/ за наслiдками проведення
аудиту фiнансової звiтностi, що рекомендована Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового
ринку вiд 19.12.2006р. №1528 та у вiдповiдностi до Вимог до аудиторського висновку при
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що
затвердженi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р.
№1360, наведена в окремому роздiлi цього Звiту: ''Висновок (Звiт) щодо вимог нормативних актiв
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку''. Генеральний директор Аудиторської
фiрми ТОВ "Iнтер-аудит" Денисюк О.В. Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської
дiяльностi вiд 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд
04.11.10 р. №221/3 ? до 04.11.15р. ) Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських
фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть
на ринку цiнних паперiв вiд 01.02.07 р. Серiя АБ № 000020 дiйсний до 04.11.15р.) Сертифiкат
аудитора банкiв Аудиторської палати України №0019 (термiн чинностi продовжено Рiшенням
Аудиторської палати України вiд 29.10.2009 № 207/2 - до 01.01.15) Свiдоцтво Нацiонального
банку України на право здiйснення аудиту банкiв вiд 30.08.2007 року №0000018 (строк дiї
продовжено рiшенням Комiтету з питань аудиту банкiв 03.12.2009 р. №18 - до 01.01.15). ''11''
квiтня 2012 року м. Київ III. Висновок (Звiт) щодо вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку Цей Висновок (Звiт) є роздiлом висновку (Звiту незалежного аудитора) № 560/1
вiд ''11'' квiтня 2012 року та складений вiдповiдно до вимог законодавства України, нормативних
актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Мiжнародних стандартiв аудиту,
надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв прийнятих в якостi
Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшенням Аудиторської палати України (протокол № 122
вiд 18 квiтня 2003 р.). Питання, викладенi нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами
аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2011 рiк, на основi вибiркового тестування та принципу
суттєвостi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. За результатами виконаних нами
аудиторських процедур нами не помiчено жодних суттєвих фактiв, за виключенням вказаних у
цьому Звiтi, якi дають нам пiдстави вважати, що звiтнiсть Банку не вiдповiдала, у всiх суттєвих
аспектах, вимогам чинного законодавства України та нормативно-правових актiв Нацiонального
банку України. Застосованi нами процедури не мали за мету визначити всi недолiки або iншi
порушення i, таким чином, вони не мають розглядатись як свiдчення про вiдсутнiсть будь-яких
недолiкiв та/або порушень у Публiчному Акцiонерному товариствi ''Аграрний комерцiйний банк''.
Розкриття iнформацiї за видами активiв Активи Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року
становили 560 656 тис. грн. i в порiвняннi з даними на кiнець дня 31 грудня 2010 року зменшились
на 11,42% (або на 72 247 тис. грн. в абсолютному значеннi). Змiни в структурi активiв в порiвняннi
з минулим роком, вiдбулось в основному за рахунок : - зменшення обсягу коштiв в iнших банках
на суму 117 017 тис. грн. (або на 68,99%); - зменшення обсягу грошових коштiв та їх еквiвалентiв
на суму 35 089 тис. грн. (або на 38,02%); - зменшення обсягу цiнних паперiв в портфелi Банку на
продаж на суму 14 830 тис. грн. (або на 53,60%); - зменшення обсягу торгових цiнних паперiв на
суму 5 670 тис. грн. (або на 25,34%); - збiльшення обсягу кредитiв та заборгованостi клiєнтiв на
суму 72 980 тис. грн. (або на 29,42%); - збiльшення обсягу основних засобiв та нематерiальних
активiв на суму 31 068 тис. грн. (або на 48,32%). На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами
активiв, за виключенням зазначеного в роздiлi ''Пiдстава для висловлення умовно-позитивної
думки'' подано в фiнансовiй звiтностi Банку достовiрно та повно. Оцiнка та класифiкацiя активiв
ПАТ ''Агрокомбанк'' проводиться в цiлому у вiдповiдностi до Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку та вимог нормативних документiв Нацiонального банку України.
Розкриття iнформацiї про зобов'язання Станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року зобов'язання
ПАТ '' Агрокомбанк'' становили 433 246 тис. грн. та зменшились за рiк на 15,13% (на 77 257 тис.
грн. в абсолютному значеннi). Змiна розмiру зобов'язань в порiвняннi з минулим роком вiдбулась
в основному за рахунок: - зменшення обсягу коштiв банкiв на суму 109 928тис. грн. (або на
47,18%); - зменшення обсягу вiдстрочених податкових зобов'язань на суму 4 261 тис. грн. (або на
100,00%); - зменшення обсягу iнших фiнансових зобов'язань на суму 2 071 тис. грн. (або на
62,51%); - зменшення обсягу резервiв за зобов'язаннями на суму 1 424 тис. грн. (або на 70,99%); -

збiльшення обсягу iнших залучених коштiв на суму 22 000 тис. грн. (або на 100,00%); - збiльшення
обсягу субординованого боргу на суму 17 087 тис. грн. (або на 100,00%); - збiльшення обсягу
коштiв клiєнтiв на суму 1 451 тис. грн. (або на 0,55%). На нашу думку, розкриття iнформацiї за
видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi Банку достовiрно та повно. Оцiнка та
класифiкацiя зобов'язань ПАТ ''Агрокомбанк'' проводиться в цiлому у вiдповiдностi до Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог нормативних документiв Нацiонального банку
України. Розкриття iнформацiї про власний капiтал Станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року
власний капiтал Банку становив 127 410 тис. грн. i збiльшився в порiвняннi з даними на кiнець
минулого року на 4,09% (або на 5 010 тис. грн. в абсолютному значеннi). Власний капiтал Банку
сформовано за рахунок статутного капiталу (у розмiрi 93 112 тис. грн.), нерозподiленого прибутку
(у розмiрi 5 899 тис. грн.), резервних та iнших фондiв Банку (у розмiрi 28 399 тис. грн.). Статутний
капiтал Банку розподiлений на 82 400 000 (Вiсiмдесят два мiльйони чотириста тисяч) штук
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,13 (Одна) гривна 13 копiйок кожна. Всi акцiї
Банку зареєстрованi, випущенi та повнiстю сплаченi. Останнi змiни в статутному капiталi Банку
вiдбувалися наступним чином: Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного
товариства ''Аграрний комерцiйний банк'', правонаступником щодо прав i зобов?язань якого стало
Публiчне акцiонерне товариство ''Аграрний комерцiйний банк'' (Протокол №3 вiд 17 листопада
2008 року) було прийняте рiшення про: - збiльшення статутного капiталу Банку до 93 112 000,00
(Дев?яносто трьох мiльйонiв сто дванадцяти тисяч) гривень 00 копiйок за рахунок реiнвестицiї
дивiдендiв у розмiрi 4 120 000,00 (Чотири мiльйони сто двадцять тисяч) гривень 00 копiйок,
шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй; - встановлення вартостi однiєї акцiї у розмiрi 1,13
(Одна) гривна 13 копiйок (станом на день проведення загальних зборiв акцiонерiв, вартiсть однiєї
акцiї дорiвнювала 1,08 (Одна) гривна 08 копiйок). Всi акцiї Банку зареєстрованi, випущенi та
повнiстю сплаченi, що пiдтверджується Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй банку №
113/1/10 (дата реєстрацiї випуску - 26 квiтня 2010 року) виданого Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку 15 липня 2010 року. Вiдповiдно до п.5.1. Статуту Публiчного
акцiонерного товариства ''Аграрний комерцiйний банк'', зареєстрованого державним реєстратором
17 травня 2010 року за №106810500100004592, Статутний капiтал Банку складає 93 112 000,00 грн.
(Дев?яносто три мiльйони сто дванадцять тисяч гривень 00 копiйок), подiлений на 82 400 000
(Вiсiмдесят два мiльйони чотириста тисяч) простих iменних акцiй, що становить 100% вiд їх
загальної кiлькостi, номiнальною вартiстю 1,13 гривнi кожна. Розмiр статутного капiталу
перевищує встановленi законодавством України вимоги щодо мiнiмального розмiру статутного
капiталу. На нашу думку, розкриття iнформацiї про власний капiтал в звiтi Банку''Баланс''
здiйснено у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Розкриття iнформацiї про
вартiсть чистих активiв Вартiсть чистих активiв на кiнець дня 31 грудня 2011 року перевищує
розмiр статутного капiталу та вiдповiдає вимогам законодавства України, зокрема п.3 ст.155
Цивiльного кодексу України. Розкриття iнформацiї про прибуток За результатами дiяльностi за
2011 фiнансовий рiк Банк отримав чистий прибуток у розмiрi 955 тис. грн. Доходи за 2011 рiк
становлять 73 515 тис. грн. та мають наступну структуру: - Процентнi доходи- 48 907 тис. грн.
(66,53% вiд загальних доходiв); - Комiсiйнi доходи - 16 731 тис. грн. (22,76% вiд загальних
доходiв); - Результат вiд торгiвлi iноземною валютою - 5 198 тис. грн. (7,07% вiд загальних
доходiв); - Резерви пiд заборгованiсть за кредитами - 479 тис. грн. (0,65% вiд загальних доходiв); Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - 258 тис. грн. (0,35% вiд
загальних доходiв); - Резерви за зобов'язаннями - 1 424 тис. грн. (1,94% вiд загальних доходiв); Iншi операцiйнi доходи - 518 тис. грн. (0,70% вiд загальних доходiв). Найбiльшу частину в
доходах складають процентнi доходи, що пов'язано з полiтикою Банку, спрямованою на
пiдвищення прибутковостi капiталу. Витрати Банку за 2011 рiк складають 72 355 тис. грн., та
мають наступну структуру: - Процентнi витрати - 31 393 тис. грн. (43,39% в структурi витрат); Комiсiйнi витрати - 3 487 тис. грн. (4,82% в структурi витрат); - Результат вiд торгових операцiй з
цiнними паперами в торговому портфелi Банку - 102 тис. грн. (0,14% в структурi витрат); Результат вiд переоцiнки iноземної валюти - 203 тис. грн. (0,28 % в структурi витрат); Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - 37 170 тис. грн. (51,37% в структурi витрат).
Найбiльшу частину у витратах складають процентi витрати, що є звичним для банкiвської

дiяльностi, а також адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати. Крiм зазначеного, на розмiр
чистого прибутку Банку мав вплив податок на прибуток в сумi 205 тис. грн. Розкриття iнформацiї
про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський
стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною
першою статтi 41 Закону України ''Про цiннi папери та фондовий ринок''. 1. Iнформацiя щодо
змiни складу посадових осiб ПАТ ''Агрокомбанк'' (Правлiння, Спостережна рада) протягом 2011
року: а) Переобрано Голову Правлiння: - Звiльнено з посади Голови Правлiння ПАТ
''Агрокомбанк'' О.М.Новiкова 15.07.2011р. (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2 вiд
25.06.2011р.), - Призначено на посаду Голови Правлiння ПАТ ''Агрокомбанк'' Жабську Iрину
Миколаївну з 18.07.2011р. (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2 вiд 25.06.2011р.). б) Змiни у
складi Правлiння: зменшено кiлькiсний склад та змiнено персональний склад Правлiння: Звiльнено за власним бажанням Члена Правлiння Володарську Наталiю Вiталiївну вiд
15.04.2011р.(протокол № 4 засiдання Спостережної ради вiд 15.04.2011р.), - Введено до складу
Членiв Правлiння заступника Голови Правлiння Молчанова Андрiя Георгiйовича (протокол № 5
засiдання Спостережної ради вiд 19.04.2011р.), - Введено до складу Членiв Правлiння заступника
Голови Правлiння Боровика Олега Миколайовича ( протокол № 15 засiдання Спостережної ради
вiд 01.06.2011р.), - Звiльнено за власним бажанням Членiв Правлiння Молчанова Андрiя
Георгiйовича та Боровика Олега Миколайовича вiд 09.06.2011р.( протокол № 16 засiдання
Спостережної ради вiд 09.06.2011р.), - Введено до складу Членiв Правлiння заступника Голови
Правлiння Антипенка Вадима Миколайовича (протокол № 21 засiдання Спостережної ради вiд
19.07.2011р.), - Введено до складу Членiв Правлiння заступника Голови Правлiння Бондаренко
Олександра Олександровича (протокол № 25 засiдання Спостережної ради вiд 04.08.2011р.), Виведено зi складу Членiв Правлiння начальника кредитного управлiння Щеглова Олега
Олександровича та начальника департаменту розвитку бiзнесу Новiкову Марiю Миколаївну
(протокол № 29 засiдання Спостережної ради вiд 26.09.2011р.), - Введено до складу Членiв
Правлiння начальника управлiння правового забезпечення Радзiєвську Олену Євгенiвну (протокол
№ 30 засiдання Спостережної ради вiд 27.09.2011р.), - Виведено зi складу Членiв Правлiння
Першого заступника Голови Правлiння Чорновола Володимира Васильовича (протокол № 32
засiдання Спостережної ради вiд 28.09.2011р.), - Виведено зi складу Членiв Правлiння заступника
Голови Правлiння Бондаренко Олександра Олександровича (протокол № 33 засiдання
Спостережної ради вiд 03.10.2011р.), - Виведено зi складу Членiв Правлiння заступника Голови
Правлiння - начальника Казначейства Соколовського Сергiя Михайловича (протокол № 36
засiдання Спостережної ради вiд 07.10.2011р.). Станом на дату складання цього аудиторського
висновку (звiту) склад Правлiння ПАТ ''Агрокомбанк'' наступний: - Жабська Iрина Миколаївна Голова Правлiння; - Антипенко Вадим Миколайович - Перший заступник Голови Правлiння; Малiновська Валентина Володимирiвна - Член Правлiння, головний бухгалтер; - Чiрiкова Iрина
Iванiвна - Член Правлiння, Начальник управлiння iнвестицiйного бiзнесу; - Радзiєвська Олена
Євгенiвна - Член Правлiння, Начальник управлiння правового забезпечення. в) змiнено склад
Спостережної ради Банку: зменшено склад на два чоловiка у зв'язку з виходом зi складу акцiонерiв
Котинкевича Василя Iвановича та Виноградова Володимира Сергiйовича ( протокол загальних
зборiв акцiонерiв № 2 вiд 25.06.2011р.). Станом на дату складання цього аудиторського висновку
(звiту) склад Спостережної Ради ПАТ ''Агрокомбанк'' наступний: - Дробот Володимир Iванович Голова Спостережної ради, - Захарчук Олександр Володимирович - Член Спостережної ради, Джiма Ольга Миколаївна - Член Спостережної ради. г) змiнено склад Ревiзiйної комiсiї Банку:
зменшено склад на одного чоловiка, у зв'язку з заявою про вихiд зi складу Ревiзiйної комiсiї
Годяєва Дмитра Олексiйовича (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2 вiд 25.06.2011р.).
Станом дату складання цього аудиторського висновку (звiту) склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ
''Агрокомбанк'' наступний: - Дробот Анатолiй Iванович - Голова Ревiзiйної комiсiї, - Рєзнiк Лариса
Олександрiвна - Член Ревiзiйної комiсiї. 2. Iнформацiя про прийняття рiшення про розмiщення
цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу: - загальними зборами
акцiонерiв вiд 14 жовтня 2011 року (Протокол №3) прийнято рiшення про збiльшення статутного
капiталу на 30 000 000,49 грн., що складає 32,22% вiд iснуючого статутного капiталу Банку Закрите (приватне розмiщення) акцiй Банк здiйснював в перiод з 01 грудня 2011 року до 23 грудня

2011 включно. Станом на 23.12.2011 року розмiщено - 0 (Нуль) штук акцiй. - 03.02.2012 року
Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про затвердження результатiв закритого
(приватного) розмiщення акцiй, розмiщено - 0 (Нуль) штук акцiй Емiтента. 3. Iнформацiя щодо
фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi: - акцiї ПАТ ''Агрокомбанк'' включенi
до бiржового списку на ПФТС. 4. Iнформацiя щодо змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: - протягом 2011 року, акцiонером Банку Новiковим О.М.,
якому належало 24,5569% акцiй, було реалiзовано свiй пакет акцiй мiж iснуючими акцiонерами.
Iнших фактiв, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв,
визначених частиною першою статтi 41 Закону України ''Про цiннi папери та фондовий ринок',
нами не встановлено. Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для
яких цi показники визначенi Комiсiєю. Для Банку Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку не встановленi вимоги щодо показникiв лiквiдностi. Забезпечення випуску
цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України (вид, розмiр та опис забезпечення за цiнними
паперами). Банк не здiйснював випуск цiнних паперiв, якi вимагають забезпечення, та не
оголошував про намiр такого випуску. Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй
даним реєстру iпотечного покриття вiдповiдно до Закону України ''Про iпотечнi облiгацiї''. ПАТ
''Агрокомбанк'' не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй та не оголошував про намiр такого
випуску. Розкриття iнформацiї стосовно стану виконання зобов'язань за борговими та iпотечними
цiнними паперами. Станом на звiтну дату 2011 року в балансi облiковуються борговi цiннi папери,
а саме розмiщенi емiтованi Банком облiгацiї в сумi 1 012 тис. грн., в тому числi: - номiнальна
вартiсть розмiщених облiгацiй - 1 000 тис. грн.; - нарахованi проценти за розмiщеними облiгацiями
- 12 тис. грн.. Банк своєчасно виконує зобов'язання за облiгацiями власного боргу у вiдповiдностi
до умов їх розмiщення. Станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року ПАТ ''Агрокомбанк'' не
здiйснював випуски iпотечних облiгацiй. Розкриття додаткової iнформацiї: 1.1. Вiдповiднiсть
вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства Вартiсть чистих активiв на кiнець дня 31
грудня 2011 року перевищує розмiр статутного капiталу та вiдповiдає вимогам законодавства
України, зокрема п. 3 ст.155 Цивiльного кодексу України. 1.2. Вiдсутнiсть суттєвих суперечностей
у представленiй аудитору iншої фiнансової iнформацiї. Нами перевiрений числовий та текстовий
матерiал, який наводиться Клiєнтом - ПАТ ''Агрокомбанк'' у Iнформацiї щодо фiнансових
показникiв дiяльностi Банку. Наш розгляд iнформацiї пiдтверджує, що iнша фiнансова iнформацiя,
яка подається до органу державного регулювання, розкрита повнiстю та вiдповiдає за обсягом,
формою подання та змiстом розкриття вимогам до такої iнформацiї, що передбаченi
законодавством. Зокрема, пiд час аудиту були отриманi докази, достатнi для пiдтвердження того,
що iншу фiнансову iнформацiю, яку Банк подає разом з фiнансовою звiтнiстю за 2011 рiк,
складено у вiдповiдностi до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. №1591 (зi змiнами). Ми ознайомилися з
вiдомостями, що лягли в основу складання вищезгаданої звiтної iнформацiї. На основi її аналiзу
ми робимо висновок про вiдсутнiсть в Iнформацiї щодо фiнансових показникiв дiяльностi Банку,
яка подається разом з фiнансовою звiтнiстю за 2011 рiк до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку пропускiв, перекручень та суттєвих суперечностей з iнформацiєю наведеною у
фiнансовiй звiтностi. 1.3. Виконання значних правочинiв Протягом звiтного перiоду Банк не
укладав значних правочинiв. 1.4. Стан корпоративного управлiння та внутрiшнього аудиту
Вiдповiдно до Статуту дiючими органами управлiння Банку є Загальнi Збори акцiонерiв,
Спостережна Рада та Правлiння Банку. Органом контролю за дiяльнiстю Банку є Ревiзiйна комiсiя
Банку та внутрiшнiй аудит Банку. Посадовими особами органiв управлiння та контролю Банку є
Голова та члени Спостережної Ради, Голова та члени Правлiння Банку, Голова та члени Ревiзiйної
комiсiї Банку, керiвник служби внутрiшнього аудиту. Для представництва iнтересiв акцiонерiв
Банку в перiод мiж проведенням Загальних Зборiв, а також контролю i регулювання дiяльностi
Правлiння Банку, створена Спостережна Рада, що дiє на пiдставi Статуту та ''Положення про
Спостережну Раду Публiчного акцiонерного товариства''Аграрний комерцiйний банк'',
затвердженого Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ ''Агрокомбанк'' 09.04.2010 (Протокол
№1). В складi Спостережної Ради дiють спецiалiзованi комiтети, що проводять перевiрки,

звiтують, надають консультацiї та допомагають Спостережнiй Радi у здiйсненi її повноважень та
обов'язкiв щодо тих чи iнших питань. Повноваження комiтетiв Спостережної Ради не включають
прийняття рiшень щодо питань, що належать до компетенцiї Спостережної Ради. Дiяльнiсть
Правлiння Банку регламентується Статутом та ''Положенням про Правлiння Публiчного
акцiонерного товариства ''Аграрний комерцiйний банк'', затвердженого Рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв ВАТ ''Агрокомбанк'' 09.04.2010 (Протокол №1). Спостережна Рада та Правлiння тiсно
спiвпрацюють в iнтересах Банку. Статутом Банку передбачається такий розподiл повноважень мiж
Спостережною радою та Правлiнням, який забезпечує найкраще використання професiйного
потенцiалу менеджерiв за умови їх пiдзвiтностi акцiонерам Банку. Головною метою
запровадження системи монiторингу за дiяльнiстю Банку є захист iнвестицiй акцiонерiв та активiв
Банку. Монiторинг та контроль за дiяльнiстю Банку здiйснюється Спостережною Радою,
Ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту Банку, а також незалежною аудиторською
компанiєю. Станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року робота служби внутрiшнього аудиту
регулювалась наступними внутрiшнiми документами Банку: - Положенням про вiддiл
внутрiшнього аудиту Публiчного акцiонерного товариства ''Аграрний комерцiйний банк'',
затвердженого Рiшенням Правлiння ПАТ ''Агрокомбанк'' (протокол №19 вiд 31.05.2010 року); посадовими iнструкцiями працiвникiв служби. Положення визначає систему аудиторської
дiяльностi, порядок створення i органiзацiю роботи вiддiлу внутрiшнього аудиту. У звiтному
перiодi вiддiл внутрiшнього аудиту пiдпорядковувався безпосередньо Спостережнiй Радi ПАТ
''Агрокомбанк''. Головним завданням вiддiлу внутрiшнього аудиту є сприяння адекватностi
системи внутрiшнього контролю Банку та операцiйних процедур, а також здiйснення
неупередженої та об'єктивної оцiнки фiнансової, операцiйної, iнших систем i процедур контролю в
Банку, оцiнка та аналiз виконання посадовими особами i персоналом Банку Статуту, внутрiшнiх
положень Банку щодо проведення операцiй. Вiдповiдно до рiшення Комiсiї Нацiонального банку
України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв вiд 13.06.2008 р. №235, було
погоджено призначення Шестопала Олега Васильовича на посаду начальника вiддiлу
внутрiшнього аудиту ВАТ ''Агрокомбанк''. План роботи вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ
''Агрокомбанк'' на 2011 рiк було погоджено Головою Спостережної Ради ПАТ ''Агрокомбанк'' та
Затверджено Головою Правлiння ПАТ ''Агрокомбанк''. Графiк проведення перевiрок вiддiлу
внутрiшнього аудиту вiдповiдає затвердженому плану. Враховуючи викладене, ми вважаємо, що: процедури аудиту, якi здiйснює служба внутрiшнього аудиту, в цiлому вiдповiдають нормативноправовим актам Нацiонального банку України. - процедури внутрiшнього контролю та аудиту
протягом 2011 року в цiлому забезпечували адекватний контроль за ризиками Банку однак, однак
потребують удосконалення в частинi бiльш поглибленого аналiзу кредитних ризикiв та ризикiв
втрати лiквiдностi. 1.5. Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення у фiнансових звiтах внаслiдок
шахрайських дiй Ми розглянули отриману вiд Банку iнформацiю як у виглядi тверджень
(пояснень) керiвництва, так i у виглядi аудиторських доказiв, як того вимагають вiд аудитора
Мiжнароднi стандарти аудиту з метою попередження викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства. Вiдповiдно до отриманих пояснень, якi були розглянутi нами як того вимагають
Мiжнароднi стандарти аудиту, керiвництво не має iнформацiї про вiдомi факти шахрайства або
пiдозри у шахрайствi, що можуть вплинути на дiяльнiсть Банку. Ми також не отримали жодної
iншої iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку управлiнського персоналу, працiвникiв,
вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб. Iнформацiя вiдповiдно до вимог п. 4 ст.
75 Закону України ''Про акцiонернi товариства'': Протягом звiтного перiоду Банком були допущенi
порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi у Банку, якi не мали
суттєвого впливу на фiнансово-господарську дiяльнiсть, та у зв?язку з чим Банку були сплаченi
штрафнi санкцiї на загальну суму 279 тис. грн. Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську
фiрму): - повне найменування: Аудиторська фiрма у виглядi товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю ''Iнтер - аудит''; - номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв: Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб?єктiв аудиторської
дiяльностi вiд 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд
04.11.10 р. №221/3 - до 04.11.15р. ); - мiсцезнаходження: 01023, м. Київ, вул. П.Сагайдачного 8, оф.

41; - телефон (факс): (044) 581-28-01, тел. (044) 425-06-42; - дата i номер договору на проведення
аудиту: №559 вiд 17 жовтня 2011 року; - дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
24.10.2011 - 11.04.2012. Генеральний директор Аудиторської фiрми ТОВ ''Iнтер-аудит'' Денисюк
О.В. Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.01.2001 р. №2248
(продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.10 р. №221/3 - до 04.11.15р. )
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiд
01.02.07 р. Серiя АБ № 000020 (строком дiї до 04.11.15р.) Сертифiкат аудитора банкiв
Аудиторської палати України №0019 (термiн чинностi продовжено Рiшенням Аудиторської
палати України вiд 29.10.2009 № 207/2 - до 01.01.15) Свiдоцтво Нацiонального банку України на
право здiйснення аудиту банкiв вiд 30.08.2007 року №0000018 (строк дiї продовжено рiшенням
Комiтету з питань аудиту банкiв 03.12.2009 р. №18 - до 01.01.15). ''11'' квiтня 2012 року м. Київ
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Банк здiйснює розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв, кредитне обслуговування клiєнтiв
(овердрафти, кредитнi лiнiї, коротко-, середньо- та довгостроковi кредити в нацiональнiй та
iноземних валютах на поповнення обiгових коштiв, на виконання зобов'язань за
зовнiшньоекономiчними контрактами, на розширення виробництва, факторинг, надання
банкiвських гарантiй, тощо), здiйснює операцiї з цiнними паперами (комiсiйна та комерцiйна
дiяльнiсть з ЦП, довiрче управлiння, розрахунковi операцiї з векселями, авалювання веселiв,
послуги зберiгача, тощо), проводить операцiї з платiжними картками, надає банкiвськi послуги по
розмiщенню тимчасово вiльних коштiв юридичних та фiзичних осiб у нацiональнiй та iноземних
валютах, надає послуги iнкасацiї та перевезення цiнностей. Банк надає та вдосконалює широкий
спектр традицiйних послуг для корпоративних клiєнтiв, впроваджує новi та модифiкує iснуючi
банкiвськi продукти та технологiї, розвиває канали продажiв, здiйнює активну роботу по
залученню корпоративних клiєнтiв до взаємовигiдної працi. Банк розвиває вiдносини з
пiдприємствами малого та середнього бiзнесу, в першу чергу, на основi стандартизованих
продуктiв та процедур. Продаж банкiвських послуг та продуктiв не залежить вiд сезонних змiн.
Оновнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї
дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту Група факторiв 1. Полiтичнi Опис проблем:
Наявнiсть полiтичних ризикiв, зумовлених боротьбою мiж полiтичними партiями за сфери
державного та економiчного впливу; Рiвень довiри з боку мiжнародних фiнансових органiзацiй;
Можливi змiни законодавства, що стосуються дiяльностi банкiв та економiки країни. Змiни, що
прогнозуються, мають вплинути на пiдприємств: Змiни до нормативно-правових актiв НБУ;
Затягування полiтичної кризи; Достроковi вибори у парламент та боротьба за владу Ступiнь
впливу на дiяльнiсть - значний. 2. Фiнансово-економiчнi Опис проблем: Загострення конкуренцiї
на банкiвському ринку; Повiльнi ринковi перетворення. Змiни, що прогнозуються, мають
вплинути на пiдприємств: Вiдток депозитiв фiзичних та юридичних осiб, зменшення оборотiв та
зменшення вiльних залишкiв на поточних рахунках клiєнтiв або згортання бiзнесу клiєнтiв Банку,
погiршення якостi активiв, згортання iнвестицiйних проектiв банку, зменшення обсягу доходiв та
прибутку вцiлому Ступiнь впливу на дiяльнiсть - значний. 3. Виробничо-технологiчнi Опис
проблем: Недостатнiй рiвень розвитку iнформацiйної системи Банку, її спроможнiсть максимально
автоматизувати та забезпечувати пiдтримку прийняття управлiнських рiшень шляхом надання

своєчасної та адекватної iнформацiї. Змiни, що прогнозуються, мають вплинути на пiдприємств:
Очiкується значне полiпшення автоматизацiї банкiвських процесiв. Ступiнь впливу на дiяльнiсть незначний. 4. Соцiальнi Опис проблем: Зменшення грошових доходiв фiзичних осiб - клiєнтiв
банкiв Змiни, що прогнозуються, мають вплинути на пiдприємств: Прогнозується вiдток коштiв з
дiючих депозитiв фiзичних осiб та значне зменшення обсягу нових депозитiв; зростання
прострочки за кредитами фiзичним особам, згоратння iпотечних програм. Ступiнь впливу на
дiяльнiсть - значний. Iнформацiя про найбiльш впливових конкурентiв з основної продукцiї
Продукцiя - банкiвськi послуги. Конкуренти: Банки України, фiлiї iноземних банкiв. Ступiнь
впливу на дiяльнiсть - середнiй. Заходи щодо зменшення ризикiв З метою мiнiмiзацiї ризикiв у
Банку розроблена та дiє Стратегiя управлiння ризиками, яка базується на дотриманнi принципу
беззбитковостi дiяльностi i спрямована на забезпечення оптимального спiввiдношення мiж
прибутковiстю бiзнес-напрямiв дiяльностi банку i рiвнем прийнятих на себе ризикiв. Стратегiя
ризик-менеджменту передбачає: вiдповiднiсть стратегiчним цiлям банку, обумовлених
Спостережною радою банку; рiвнi умови для розвитку бiзнес-напрямкiв з високим рiвнем ризику,
пов'язаних з переоцiнкою активiв по ринковiй вартостi; облiк рiвня ризику при оцiнцi
ефективностi бiзнес-напрямкiв та дiяльностi бiзнес-пiдроздiлiв i перерозподiл окремих лiмiтiв
ризику вiдповiдно до фiнансових результатiв; ефективне управлiння власним капiталом з метою
пiдтримки його на достатньому рiвнi. У Банку також розроблений План дiй на випадок кризових
ситуацiй. Перспективнi плани розвитку емiтента. Основнi напрями розвитку Банку: закрiплення
iснуючої та збiльшення потенцiйної клiєнтської бази; застосування системного пiдходу для
спiвпрацi з корпоративними клiєнтами, у першу чергу з VIP клiєнтами та клiєнтами малого та
середнього бiзнесу; проведення комплексу заходiв по збiльшенню залучених на РКО клiєнтiв;
мiнiмiзацiя низько доходного портфелю боргових цiнних паперiв, що склався за наслiдками
попереднiх рокiв; змiщення прiоритетiв убiк нарощування обсягiв операцiй в нацiональнiй валютi;
вдосконалення структури Банку та скорочення адмiнiстративних витрат; активiзацiя заходiв, що
спрямованi на посилення iмiджу банку.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За перiод з 2007- 2011 року Банк iнвестував кошти в сумi 62 031 125,50 грн. в пайову участь
будiвництва нежитлових примiщеннь для розвитку банкiвської мережi - вiдкриття вiддiлень ,
також придбав нерухомiсть на суму 1 818 000,00 грн. для розширення площi для ведення основної
банкiвської дiяльностi.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Iнформацiя про основнi засоби на 01.01.2012р будiвлi та споруди: первiсна вартiсть 45892
амортизацiя 20134 термiн використання 45 рокiв офiсна та банкiвська технiка первiсна вартiсть
931 амортизацiя 342 термiн використання 15 рокiв IТ iнфраструктура первiсна вартiсть 2823
амортизацiя 1027 термiн використання 8 рокiв транспортнi засоби первiсна вартiсть 1292
амортизацiя 682 термiн використання 8 рокiв iншi первiсна вартiсть 420 амортизацiя 136 термiн
використання 15 рокiв Власнi основни засоби знаходяться в примiщеннi банка м.Київ
вул.Димитрова 9-а , та у вiддiленнях м.Київ вул.Павлiвська 26/41 , м.Київ вул..Автозаводська ,2 ,
м.Київ.вул.Будiндустрiї 7 та у м.Житомир вул. Шевченко 24- утримуються для основної
дiяльностi. Банкiвська дiяльнiсть не впливає на екологiчну ситуацiю країни. Капiтального

будiвництва не планується. Вартiсть орендованих основних засобiв складає 3 301 173,72 грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
В своїй дiяльностi банк зустрiчається з типовими проблемами, характерними для банкiв
аналогiчного рiвня. Умовно можна видiлити внутрiшнi та зовнiшнi проблеми, якi взаємопов"язанi.
Внутрiшнi проблеми породженi як розвитком банку, так i впливом зовнiшнього середовища на
дiяльнiсть банку. Збiльшення кiлькостi клiєнтiв вимагає не тiльки кiлькiсного розширення, але й
якiсних змiн в технологiї надання банкiвських послуг, iнформацiйному забезпеченнi, створення
мережi вiдокремлених пiдроздiлiв банку з метою наближення банку до клiєнтiв. Природно, що
означенi проблеми є цiлком прогнозованими i входять до завдань стратегiчного планування банку,
для їх вирiшення видiляються кошти та засоби вирiшення. Зовнiшнi фактори впливу породженi
економiчною дiяльнiстю банку в конкурентному середовищi, законодавчим та нормативним
впливом органiв влади, полiтичним, соцiальним та економiчним розвитком країни. Банк не може
конкурувати з потужними банками України та iноземними банками у вартостi ресурсiв, проте
може надати клiєнту те, що великою мiрою вiдсутнє у великих банках - швидкiсть та гнучкiсть
обслуговування, найкраще врахування iнтересiв та побажань клiєнтiв при наданнi банкiвських
послуг. Певнi ускладнення в роботi банку iнодi викликає прийняття нових нормативних вимог
Нацiональним банком України. Разом з тим в банку здiйснюється ефективна полiтика управлiння
ризиками дiяльностi, що дає змогу мiнiмiзувати наслiдки таких несподiваних рiшень НБУ. Крiм
того, ефективне управлiння забезпечує зростання вартостi банку в умовах вiдсутностi системних
економiчних реформ в країнi, зростання iнфляцiйних загроз економiцi України, нестабiльностi
свiтових фiнансових ринкiв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
ПАТ "Агрокомбанк" в 2011 роцi були сплаченi штрафи: 05.01.11 - сплачено штрафних санкцiй за
результатами планової перевiрки податкової iнспекцiї на суму 48183,30 грн, в т.ч. 315,00 грн. податок на прибуток та 47867,8 грн. - штрафнi санкцiї 14.01.11 - сплачено штраф на суму 34,00
грн. на користь Головного управлiння НБУ по м. Києву та Київськiй областi по актах
розбiжностей 11.03.11 - сплачено 165821,85 грн. добровiльного виконання наказу Господарського
суду м. Києва №25/410 вiд 18.02.11 на користь ТОВ ''Рибфлот'' 12.03.11 - сплачено штраф на суму
22346,10 до Фонду соцiального страхування, згiдно постанови №2а-14434/09/2670 вiд 15.02.11
11.04.11 - сплачено штраф на суму 1700,00 грн. на користь НБУ за порушення валютного
законодавства, згiдно постанови №4 вiд 06.04.11 28.04.11 - сплачено чотири штрафи на загальну
суму 6800,00 грн. на користь НБУ за порушення валютного законодавства 11.05.11 - сплачено 0,46
грн. пенi за електроенергiю за квiтень мiсяць 14.06.11 - сплачено фiнансовi санкцiї на суму 4346,61
грн. згiдно рiшення Фонду соцiального страхування №23-г вiд 31.05.11 11.07.11 - сплачено 1,36
грн. пенi за електроенергiю за липень мiсяць 09.08.11 - сплачено штраф на суму 30000,00 грн. за
результатами перевiрки НБУ виконання умов рефiнансування
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Полiтика банку полягає у збiльшеннi регулятивного капiталу та збiльшеннi i диверсифiкацiї
ресурсної бази. На сьогоднiшнiй день розмiр регулятивного капiталу Банку достатнiй для
забезпечення його дiяльностi, покриття всiх наявних ризикiв i виконання вимог вiдповiдно до
нормативних актiв Нацiонального банку України. Станом на 01.01.2012 року розмiр регулятивного
капiталу становив 123 757 тис. грн. Банк вiдноситься до категорiї добре капiталiзованих банкiв та
має достатнi резерви для збiльшення своїх активiв. Основним показником надiйностi банку є його
капiталiзацiя. Протягом звiтного року показник капiталiзацiї - адекватнiсть регулятивного капiталу
коливався в межах вiд 16,9 % до 21,9 %. Середнє значення нормативу за 2011 рiк склало 19,1%,
при нормативному значеннi 10 %. Банк завжди планує поточну та строкову лiквiднiсть за

допомогою моделювання грошових потокiв та екстремальних ситуацiй. При розмiщеннi ресурсiв у
рiзнi фiнансовi iнструменти Банк враховує строковiсть джерела ресурсiв та його обсяг. Банк не
здiйснює iнвестицiї у паї та акцiї без вiдповiдних фiнансово-економiчних розрахункiв для
виключення iммобiлiзацiї коштiв та не здiйснює великi капiтальнi вкладення без наявностi
власних джерел коштiв. Конфлiкт мiж лiквiднiстю та доходнiстю вирiшується на користь
лiквiдностi. Завдяки цiй полiтицi управлiння активами i пасивами Банк має достатнiй запас
лiквiдностi. Показники лiквiдностi значно перевищували встановленi мiнiмальнi нормативнi
значення. Станом на 01.01.2012 року показник миттєвої лiквiдностi становив 36,55% при
нормативному значеннi не менше 20%, показник поточної лiквiдностi становив 58,72 % при
нормативному значеннi не менше 40%, а показник короткострокової лiквiдностi становив 81,82%
при нормативному значеннi не менше 60%. Протягом звiтного року залишок коштiв на
кореспондентському рахунку банку значно перевищував встановленi норми. Банк своєчасно та в
повному обсязi перераховував необхiдну суму резервiв на окремий рахунок в Нацiональному
банку України.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Iнформацiя про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду :
371 471 тис.грн.; Очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв : 31 731 тис.грн
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Головною стратегiчною метою на 2012-2014рр. є проведення комплексу управлiнських, кадрових,
технологiчних та технiчних перетворень для забезпечення умов розвитку Банку як стабiльного
фiнансового iнституту, здатного посiсти та утримати провiднi позицiї серед банкiв - конкурентiв.
Основними напрямами розвитку банку у 2012-2014рр. буде проведення комплексу заходiв по
збiльшенню залучених на РКО клiєнтiв; розробка нових програм кредитування, ретельний вiдбiр
позичальникiв, що мають високу платоспроможнiсть та надiйну репутацiю, активiзацiя роботи з
проблемною заборгованiстю; застосування системного пiдходу для спiвпрацi з корпоративними
клiєнтами, у першу чергу з VIP клiєнтами та клiєнтами малого та середнього бiзнесу. В
Стратегiчний план на 2012-2014 рр. та в Бюджет ПАТ ''Агрокомбанку'' на 2012 рiк закладене
збiльшення темпiв зростання, розширення iснуючої бази клiєнтiв, збiльшення обсягу кредитного
портфеля, розвиток фiлiальної мережi, збiльшення витрат по формуванню резервiв. У 2012-2014
рр. у сферi залучення ресурсiв головним завданням буде: збiльшення частки на ринку
обслуговування корпоративних клiєнтiв, змiцнення позицiй на ринку залучення заощаджень
громадян за рахунок надання вкладникам Банку можливостi вибору ефективних форм
заощаджень, якi, з одного боку, врахують вимоги Банку щодо лiквiдностi i надiйностi, а з iншого забезпечать прирiст i накопичення вкладених клiєнтами коштiв. В процесi залучення клiєнтiв на
обслуговування першочерговим завданням є встановлення стабiльних вiдношень з клiєнтами,
вивчення їх бiзнесу, проблем та потреб для продажу банкiвських продуктiв та послуг. У структурi
зобов'язань планується збiльшення залишкiв на поточних рахунках клiєнтiв за рахунок залучення
нових перспективних клiєнтiв. Для цього буде пiдвищена плата за вiльнi залишки на поточних
рахунках. Прiоритети будуть змiщенi на користь юридичних осiб. Планується збiльшення
залишкiв на поточних рахунках юридичних осiб на 31,98% по вiдношенню до обсягiв 2011 року,
тодi як залишки на поточних рахунках фiзичних осiб планується зменшити на 72,2%. По
строкових коштах (депозити юридичних та фiзичних осiб, кошти Державної iпотечної установи та
кошти, що залученi на умовах субординованого боргу) планується збiльшення на 35,6% по
вiдношенню до обсягу 2011 року. В першу чергу, цей прирiст буде забезпечено за рахунок
збiльшення обсягу залучених коштiв вiд Державної iпотечної установи. Головним завданням
Банку в сферi розмiщення ресурсiв у 2012-2014 рр. буде: збiльшення обсягiв кредитного портфеля
шляхом залучення нових платоспроможних та кредитоспроможних позичальникiв; пiдвищення

якостi i прибутковостi кредитного портфелю на основi мiнiмiзацiї i диверсифiкацiї кредитних
ризикiв; розширення продуктового ряду кредитних послуг; покращення якостi кредитного
портфеля: збiльшення частки доходних активiв та запобiгання збiльшенню питомої ваги
проблемних активiв. У 2012 роцi кредитування залишатиметься прiоритетним напрямом
дiяльностi банку. Планується збiльшення збiльшеннiя обсягу кредитного портфеля на 29,3% по
вiдношенню до обсягу 2011 року. Таке збiльшення буде забезпечено за рахунок коштiв ДIУ, а
також за рахунок перерозподiлу коштiв, що наданi iншим банкам, до портфелю кредитiв клiєнтам.
При цьому планується збiльшення вiдсоткової ставки по кредитному портфелю на 1,69% за
рахунок пiдвищення ставок за кредитами юридичним особам. Банк надає перевагу кредитуванню
позичальникiв для реалiзацiї економiчно перспективних, прибуткових проектiв, спрямованих на
економiчний розвиток країни, здiйснення структурної перебудови та модернiзацiї промисловостi
та сiльського господарства, розвиток експортного потенцiалу українських пiдприємств. Перевага
надаватиметься короткостроковому кредитуванню пiд забезпечення заставою. У зв'язку iз
падiнням ринку нерухомостi вводяться обмеження при наданнi iпотечних кредитiв. Банк дуже
зважено приймає рiшення щодо операцiй з високим ризиком навiть за умови високої
прибутковостi операцiй. При цьому банк керується принципами обережностi та здорового глузду.
Банк удосконалить роботу щодо стягнення з позичальникiв несплаченої в строк заборгованостi з
метою зниження негативного впливу цiєї заборгованостi на фiнансовий результат дiяльностi
Банку. Отриманi кошти є ресурсною базою для проведення Банком активних операцiй.
Передбачається збiльшення витрат на формування резервiв пiд можливi втрати вiд кредитних
операцiй. У 2012 роцi передбачається вiдрахувати до резервiв 8,9 млн. грн. У 2012 роцi не
планується збiльшення вкладень у цiннi папери, крiм ОВДП. Основнi зусилля будуть направленi
на мiнiмiзацiю низько доходного портфелю боргових цiнних паперiв, що склався за наслiдками
попереднiх рокiв. При формуваннi стратегiї вкладень в управлiннi активами, Банк буде прагнути
до пiдтримки достатнього рiвня лiквiдностi, збалансованостi структури активiв i пасивiв по
строках та валютах, секторах економiки та клiєнтах.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдженя та розробки за звiтний рiк не проводилося.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
С У Д О В I С П Р А В И де стороною виступає ПАТ "Агрокомбанк" за перiод з 01.01.2011р. по
31.12.2011р. 1. Дата звернення до суду: 22 липня 2010 р. Позивач: ПАТ "Агрокомбанк"
Вiдповiдач: ТОВ ''Подiльський гранiт'' (поручитель за кредитом Мартинюка В.М.) Змiст та розмiр
позовних вимог: Стягнення кредитної заборгованостi (як з солiдарного боржника - поручителя
Мартинюка В.М.) в межах провадження у справi про банкрутство боржника в сумi 3 632 005, 82
грн. Найменування судової iнстанцiї: Господарський суд Хмельницької областi. Поточний стан: 22
липня 2010 року заява з вимогами до боржника була подана в межах провадження у справi про
банкрутство (заборгованiсть визначена станом на день порушення провадження у справi про
банкрутство - 15 березня 2010 року). Вимоги ПАТ ''Агрокомбанк'', як кредитора, визнанi Ухвалою
суду вiд 19 листопада 2010 року та включенi до реєстру кредиторiв (3 245 889,00 грн. ? IV черга,
386 116, 82 грн. - VI черга). Наразi триває судове провадження 2. Дата звернення до суду:
29.09.2009 р Позивач: ПАТ ''Агрокомбанк''. Вiдповiдач: Кедреновський Сергiй Володимирович.
Змiст та розмiр позовних вимог: Стягнення заборгованостi за кредитним договором в сумi 1 091
764,19 грн. та 263 014,88 доларiв США. Найменування судової iнстанцiї: Обухiвський районний
суд м. Київської областi. Поточний стан: На разi триває розгляд справи. 3. Дата звернення до суду:
19 липня 2011 року Позивач: ПАТ "Агрокомбанк" Вiдповiдач: Чуфарiн Володимир Сергiйович
(поручитель ТОВ ВКФ ''Термо''), ТОВ ВКФ ''Термо''. Змiст та розмiр позовних вимог: Про
стягнення з поручителя та позичальника, як з солiдарних боржникiв за кредитним договором iз

ТОВ ВКФ ?Термо?, 683 894, 23 доларiв США та 647 885, 29 грн. Найменування судової iнстанцiї:
Печерський районний суд м. Києва. ''07'' листопада 2011 року позовнi вимоги ПАТ ''Агрокомбанк''
були задоволенi в повному обсязi (тобто прийнято рiшення про стягнення з Чуфарiна В.С. та
позичальника, як з солiдарних боржникiв за кредитним договором iз ТОВ ВКФ ''Термо'', 683
894,23 доларiв США та 647 885,29 грн). В той же час, з боку Чуфарiна В.С. було подано
апеляцiйну скаргу на рiшення Печерського районного суду м. Києва. ''29'' лютого 2012 року
Апеляцiйний суд м. Києва в задоволеннi апеляцiйної скарги Чуфарiна В.С. вiдмовив в повному
обсязi, а рiшення Печерського районного суду м. Києва вiд 01.11.2011 р. залишив без змiн. 4. Дата
звернення до суду: 19 квiтня 2011 р. Позивач: ПАТ "Агрокомбанк" Вiдповiдач: Стампер Уiльям
Гавард Змiст та розмiр позовних вимог: Про стягнення 247 187, 12 доларiв США. Найменування
судової iнстанцiї: Голосiївський районний суд м. Києва. Поточний стан: Ухвалою Голосiївського
районного суду м. Києва 19 травня 2011 року порушено провадження у справi. На разi триває
розгляд справи. 5. Дата звернення до суду: 12 травня 2011 р. Позивач: Руденко Наталiя
Анатолiївна (в особi представника Горбового В.А.) 3-особа: ПАТ "Агрокомбанк" Змiст та розмiр
позовних вимог: Про встановлення факту проживання однiєю сiм?єю без шлюбу, визнання майна
спiльною сумiсною власнiстю та його подiл, усунення вiд права спадкування, визнання права
власностi на спадкове майно. Найменування судової iнстанцiї: Києво-Святошинський районний
суд Київської областi Поточний стан: Слухання справи призначено на 26 липня 2011 року. На
пiдставi Постанови вiд 13 липня 2011 року Вищого спецiалiзованого суду провадження по справi
зупинено до вирiшення Апеляцiйним судом Київської областi справi по сутi. 6. Дата звернення до
суду: 07 червень 2011 р. Позивач: ПАТ ''Агрокомбанк'' Вiдповiдач: Зубко Г.М., Мороз Ю.С., Зубко
О.Ю. Змiст та розмiр позовних вимог: Про виселення. Найменування судової iнстанцiї:
Василькiвський мiськрайонний суд Київської областi Поточний стан: На разi триває розгляд
справи. 7. Дата звернення до суду: 14 вересня 2011 р. Позивач: ПАТ ''Агрокомбанк'' Вiдповiдач:
ДП ''Автопрокат'' та ДП ''Спецiнвест'' Змiст та розмiр позовних вимог: Стягнення заборгованостi в
сумi 6 241 526,00 грн. Найменування судової iнстанцiї: Господарський суд м. Києва Поточний
стан: В ходi судового засiданнi зi сторони ДП ''Автопрокат'' було подано зустрiчну позовну заяву
про визнання кредитного договору не дiйсним та клопотання про фiксацiю судового процесу. У
зв'язку з поданим зустрiчним позовом, суддею для з?ясування можливостi порушення
провадження по зустрiчному позову, було оголошено перерву та призначено розгляд справи на
''31'' жовтня 2011 року на 11-45. ''31'' жовтня 2011 року позовнi вимоги ПАТ ''Агрокомбанк'' до ДП
''Автопрокат'' та ДП ''Спецiнвест'' про стягнення 6 241 526,92 гривень та державного мита в сумi 25
500,00 гривень, а також витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справи в сумi
118,00 гривень задоволено повнiстю З боку ДП ''Автопрокат'' та ДП ''Спецiнвест'' було подано
апеляцiйнi скарги, i ухвалою вiд ''24'' листопада 2011 року Київським апеляцiйним господарським
судом було порушено провадження по справi. ''07'' грудня 2011 року Київським апеляцiйним
господарським судом за клопотанням представникiв ДП ''Автопрокат'' провадження у справi було
зупинено до розгляду справи судом за позовом Румянцевої до ПАТ ''Aгрокомбанк'' про визнання
кредитного договору недiйсним. 8. Дата звернення до суду: 16 вересня 2011 р. Позивач: ПАТ
''Агрокомбанк'' Вiдповiдач: Комендо К.Л., третя особа ДП ''Автопрокат'' Змiст та розмiр позовних
вимог: Стягнення заборгованостi в сумi 6 241 526,00 грн.. Найменування судової iнстанцiї:
Печерський районний суд м. Києва Поточний стан: ''30'' листопада 2011 року позовнi вимоги ПАТ
''Агрокомбанк'' до Комендо К.Л., третя особа Дочiрнє пiдприємство ''Автопрокат'' про стягнення 6
241 526,92 гривень та державного мита в сумi 1 700,00 гривень, а також витрат на iнформацiйнотехнiчне забезпечення розгляду справи в сумi 120,00 гривень, задоволено повнiстю. ''18'' сiчня
2012 року з боку Комендо К..Л. була подана апеляцiйна скарга. 9. Дата звернення до суду: 09
вересня 2011 р. Позивач: ПАТ ''Агрокомбанк'' Вiдповiдач: Румянцева О.I., третя особа ДП
''Автопрокат'' Змiст та розмiр позовних вимог: Про звернення стягнення на предмет iпотеки в
рахунок погашення заборгованостi Найменування судової iнстанцiї: Печерський районний суд м.
Києва. Поточний стан: На разi справа ще не призначена 10. Дата звернення до суду: 28 жовтня
2011 р. Позивач: Румянцева О.I., третя особа ДП ''Автопрокат'' Вiдповiдач: ПАТ ''Aгрокомбанк''
Змiст та розмiр позовних вимог: Про визнання кредитного договору та договору iпотеки
недiйсним Найменування судової iнстанцiї: Деснянський районний суд м. Києва Поточний стан:

На разi триває розгляд справи. 11. Дата звернення до суду: ''19'' вересня 2011 р. Позивач: ПАТ
''Агрокомбанк'' Вiдповiдач: Комендо К.Л. Змiст та розмiр позовних вимог: Про звернення
стягнення на предмет iпотеки в рахунок погашення заборгованостi Найменування судової
iнстанцiї: Обухiвський районний суд Київської областi. Поточний стан справи: На разi триває
розгляд справи.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Протягом 2009-2011 року валюта балансу знизилася на 1,1 млн. грн. та досягла у 2011 роцi 560,7
млн. грн., вiдповiдно прибуток, отриманий у 2011 роцi, склав 955 тис. грн. проти 2 057 тис. грн. у
2009 роцi. Кошти на поточних рахунках клiєнтiв за звiтний перiод зросли на 49,5 млн. грн.
Депозити юридичних осiб збiльшилися за звiтний перiод на 2,9 млн. грн., депозити фiзичних осiб
збiльшилися на 1,6 млн. грн., а запозичення на мiжбанкiвському ринку зменшилися за звiтний
перiод на 67,2 млн. грн. У 2012 роцi банком було залучено кошти на умовах субординованого
боргу у обсязi 17 млн. грн. Статутний капiтал протягом останнiх трьох рокiв не змiнювався та
станом на 01.01.2012 року склав 93, 112 млн. грн. Загальнi резерви, що формуються з чистого
прибутку, збiльшилися протягом останнiх трьох рокiв на 0,6 млн. грн. По активних операцiях:
кредити клiєнтам збiльшилися на 45,3 млн. грн., кошти, що розмiщенi в iнших банках зменшилися
на 16,3 млн. грн., вкладання банку в основнi засоби зросли на 32,9 млн. грн. Високолiквiднi активи
(залишки коштiв в касi банку та на коррахунку в НБУ) зросли протягом звiтного перiоду на 12,2
млн. грн., обсяг ОВДП збiльшився на 2,2 млн. грн., обсяг портфелю цiнних паперiв на продаж
(крiм ОВДП) зменшився за звiтний перiод на 22,7 млн. грн. У своїй дiяльностi Банк неухильно
дотримується всiх нормативних вимог, якi встановлено Нацiональним банком України та Законом
України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть". Банк вiдноситься до категорiї добре капiталiзованих
банкiв та має достатнi резерви для збiльшення своїх активiв.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

30029.000

29036.000

0.000

0.000

30029.000

29036.000

будівлі та
споруди

26635.000

0.000

0.000

0.000

26635.000

25758.000

машини та
обладнання

2217.000

2385.000

0.000

0.000

2217.000

2385.000

транспортні
засоби

864.000

610.000

0.000

0.000

864.000

610.000

інші

313.000

283.000

0.000

0.000

313.000

283.000

2. Невиробничого
призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та
споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та
обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні
засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

30029.000

0.000

0.000

0.000

30029.000

29036.000

Найменування
основних засобів

Усього

Опис Iнформацiя про основнi засоби на 01.01.2012 року будiвлi та споруди Первiсна вiртiсть 45892
Амортизацiя 20134 Термiн використання 45 рокiв офiсна та банкiвська технiка первiсна вартiсть
931 амортизацiя 342 термiн використання 15 рок IТ iнфраструктура первiсна вартiсть 2823
амортизацiя 1027 термiн використання 8 рокiв транспортнi засоби первiсна вартiсть 1292
амортизацiя 682 термiн використання 8 рокiв iншi первiсна вартiсть 420 амортизацiя 136 термiн
використання 15 рокiв Основнi засоби використовуються для основної дiяльностi Банка.
Обмеження на використання основних засобiв немає.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Непогашена
Відсоток за користування
Дата
частина боргу (тис.
коштами (відсоток
виникнення
грн.)
річних)

Дата
погашення

X

412474.000

X

X

Кошти клiєнтiв

01.01.2011

267381.000

0.000000000000

31.12.2015

Кошти банкiв

01.01.2011

123093.000

12.000000000000

31.03.2013

Iншi залученi кошти

02.12.2011

22000.000

11.000000000000

24.05.2012

X

1012.000

X

X

X

1012.000

X

X

19.02.2008

1012.000

14.000000000000

15.02.2013

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним
випуском):
Збов'язання за облiгацiями власної
емiсiї серiї В

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

143.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

19617.000

X

X

Усього зобов'язань

X

433246.000

X

X

Опис:

Д/Н

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення Дата оприлюднення Повідомлення
події
у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

15.04.2011

15.04.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

19.04.2011

20.04.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

15.04.2011

15.04.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

27.04.2011

27.04.2011

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій

01.06.2011

02.06.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

09.06.2011

10.06.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

25.06.2011

29.06.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

19.07.2011

19.07.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

04.08.2011

05.08.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

27.09.2011

28.09.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

09.10.2011

10.10.2011

Зміна складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

3

2

2

2010

1

0

3

2009

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть):

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства

X
X

Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Ні

X
X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про

X

дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть):

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

28

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

комiтети в складi Наглядової ради
не створювалися

Інші (запишіть)

комiтети в складi Наглядової ради
не створювалися

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Д/Н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Члени Наглядової ради повиннi вмiти працювати в командi та
мати бездоганну репутацiю

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Д/Н

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1.00
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Так

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Так

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Так

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): В Банку вiдсутнi iншi посадовi особи, якi
вiдповiдають за зберiгання протоколiв.

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Так

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення про фонди

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

Ні
X

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

Д/Н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Д/Н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія

Ні

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

iншi вiдсутнi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Д/Н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Д/Н

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

X

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Публiчне акцiонерне товариство
?Аграрний комерцiйний банк?
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ
? 21570492, на пiдставi Лiцензiї
серiї АВ № 533948, виданої
Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку
02.06.2010 року, на право
здiйснення професiйної дiяльностi
на фондовому ринку ?
депозитарної дiяльностi:
дiяльностi щодо ведення власного
реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв, самостiйно вiв реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв
ПАТ ?Агрокомбанк? до передачi
реєстру Банку зберiгачу ПАТ
?Агрокомбанк?, iдентифiкацiйний
код за ЄДРПОУ ? 21570492, що
дiє на пiдставi Лiцензiї серiї АВ №
533990, виданої Державною
комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку 27.05.2010 року,

на право здiйснення професiйної
дiяльностi на фондовому ринку ?
депозитарної дiяльностi,
депозитарної дiяльностi зберiгача
цiнних паперiв. Рiшення про
дематерiалiзацiю акцiй Банку було
прийняте на Загальних зборах
акцiонерiв Банку 09.04.2010 року.
Причиною прийняття цього
рiшення була вимога Закону
України ?Про акцiонернi
товариства?. Реєстр власникiв
iменних цiнних паперiв ПАТ
?Агрокомбанк? був переданий вiд
реєстроутримувача до зберiгача за
Актом приймання ? передачi вiд
29.06.2010 року. Спостережна
рада Банку прийняла рiшення про
анулювання Лiцензiї на
здiйснення професiйної дiяльностi
на фондовому ринку ?
депозитарної дiяльностi:
дiяльностi щодо ведення власного
реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв ПАТ ?Агрокомбанк?, серiї
АВ № 533948, виданої Державною
комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку 02.06.2010 року,
в зв?язку з дематерiалiзацiєю
випуску акцiй ПАТ
?Агрокомбанк?. Пiсля чого були
поданi вiдповiднi документи до
ДКЦПФР, а згодом 11.11.2010
року наказом № 116 ДКЦПФР
анулювала Лiцензiю на здiйснення
професiйної дiяльностi на
фондовому ринку ? депозитарної
дiяльностi: дiяльностi щодо
ведення власного реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Д/Н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Д/Н
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Д/Н

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
За виключенням обмежень, що можуть бути передбаченими законодавством України, основною
метою дiяльностi Банку є одержання прибутку шляхом надання повного спектру внутрiшнiх та
мiжнародних банкiвських послуг, включаючи, без обмеження, банкiвськi операцiї, якi пов?язанi iз

здiйсненням комерцiйної, iнвестицiйної, депозитарної та будь-якої iншої дiяльностi, яка може бути
дозволеною для банкiв згiдно iз чинним законодавством України. Якщо для проведення
дiяльностi, передбаченої Банком, вимагається отримання лiцензiй або дозволiв вiд Нацiонального
банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Фонду державного
майна України або будь-яких iнших органiв, Банк здiйснює таку дiяльнiсть пiсля отримання таких
лiцензiй, дозволiв або згод.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
1) Дробот Володимир Iванович - 15,7434 % - Голова Спостережної ради; 2) Дробот Анатолiй
Iвановия - 7,4794 % - Голова Ревiзiйної комiсiї; 3) Єтенко Тетяна Анатолiївна - 13,3540 %. Склад
не змiнювався.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Вiдсутнi.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
Вiдсутнi.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
З метою мiнiмiзацiї ризикiв у Банку розроблена та дiє Стратегiя управлiння ризиками, яка
базується на дотриманнi принципу беззбитковостi дiяльностi i спрямована на забезпечення
оптимального спiввiдношення мiж прибутковiстю бiзнес-напрямiв дiяльностi банку i рiвнем
прийнятих на себе ризикiв. Стратегiя ризик-менеджменту передбачає: вiдповiднiсть стратегiчним
цiлям банку, обумовлених Спостережною радою банку; рiвнi умови для розвитку бiзнес-напрямкiв
з високим рiвнем ризику, пов'язаних з переоцiнкою активiв по ринковiй вартостi; облiк рiвня
ризику при оцiнцi ефективностi бiзнес-напрямкiв та дiяльностi бiзнес-пiдроздiлiв i перерозподiл
окремих лiмiтiв ризику вiдповiдно до фiнансових результатiв; ефективне управлiння власним
капiталом з метою пiдтримки його на достатньому рiвнi. У Банку також розроблений План дiй на
випадок кризових ситуацiй.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
Протягом року Вiддiл внутрiшнього аудиту ПАТ ''Агрокомбанк'' здiйснив 15 перевiрок за рiзними
напрямами роботи банку. За результатами роботи аудиту надавалися рекомендацiї щодо
покращення внутрiшнього контролю банку, якi в переважнiй бiльшостi були врахованi
менеджментом банку.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Вiдсутнi.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Вiдсутнi.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Операцiї з пов'язаними особами не здiйснювалися.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо
аудиторського висновку не надавалися.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
Протоколом Спостережної Ради банку вiд 14.10.11 №37 визначено зовнiшнього аудитора '' АФ
ТОВ ''Iнтер-Аудит'', код ЄДРПОУ 30634365 (свiдоцтво про внесення в Реєстр суб?єктiв
аудиторської дiяльностi №2248 вiд 26.01.01).
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi АФ ТОВ ''Iнтер-Аудит'' - 11 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
АФ ТОВ ''Iнтер-Аудит'' здiйснює аудиторську дiяльнiсть з 2001 року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
АФ ТОВ ''Iнтер-Аудит'' надавала послуги банку щодо аудиту фiнансової звiтностi ПАТ
?Агрокомбанк? за 2011 рiк.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
В ходi аудиту випадкiв конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора не виникало.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
АФ ТОВ ''Iнтер-Аудит'' проводив аудит ПАТ ?Агрокомбанк? за останiх п?ять рокiв вперше.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Нам не вiдомi випадки щодо стягнення, застосованi до АФ ТОВ ''Iнтер-Аудит'' Аудиторською
палатою України протягом року, або факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи,
що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Механiзм визначено у внутрiшнiх положеннях Банку.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Скарги розглядаються за вiдповiдним написом Голови Правлiння.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Скарги вiдсутнi.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Позови вiдсутнi.

Річна фінансова звітність
Баланс на 31.12.2011 року
Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

АКТИВИ
1

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

0

92279

2

Торгові цінні папери

5

0

22380

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за
справедливою вартістю з визнанням результату
переоцінки у фінансових результатах

6

0

0

4

Кошти в інших банках

7

0

169622

5

Кредити та заборгованість клієнтів

8

0

248067

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

0

27670

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10

0

0

8

Інвестиції в асоційовані компанії

11

0

0

9

Інвестиційна нерухомість

12

0

0

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного
податку на прибуток

0

0

11

Відстрочений податковий актив

0

0

12

Гудвіл

13

0

0

13

Основні засоби та нематеріальні активи

14

0

64303

14

Інші фінансові активи

15

0

4703

15

Інші активи

16

0

3879

16

Довгострокові активи, призначені для продажу, та
активи групи вибуття

17

0

0

17

Усього активів

0

632903

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
18

Кошти банків

18

0

233021

19

Кошти клієнтів

19

0

265930

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

20

0

1014

21

Інші залучені кошти

21

0

0

22

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0

403

23

Відстрочені податкові зобов’язання

0

4261

24

Резерви за зобов’язаннями

22

0

2006

25

Інші фінансові зобов'язання

23

0

3313

26

Інші зобов'язання

24

0

555

27

Субординований борг

25

0

0

28

Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими
активами, призначеними для продажу (чи групами
вибуття)

17

0

0

29

Усього зобов'язань

0

510503

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

30

Статутний капітал

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

32

Резервні та інші фонди банку

33

26

0

93112

0

5203

0

24085

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам)
банку

0

0

34

Частка меншості

0

0

35

Усього власного капіталу та частка меншості

0

122400

36

Усього пасивів

0

632903

27

Примітки

Д/Н

Прізвище та ініціали виконавця,
телефон

Мошковська Т.В.,тел. 205-41-92

Керівник

Жабська I.М.

Головний бухгалтер

Малiновська В.В.

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

0

20708

1

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)

1.1

Процентні доходи

28

0

58731

1.2

Процентні витрати

28

0

-38023

2

Комісійні доходи

29

0

19243

3

Комісійні витрати

29

0

-8250

4

Результат від торгових операцій з цінними
паперами в торговому портфелі банку

0

190

5

Результат від операцій з хеджування

0

0

6

Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах

0

0

7

Результат від торгівлі іноземною валютою

0

8022

8

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових активів за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

7, 8

0

0

9

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових зобов’язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

18, 19

0

0

10

Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної
нерухомості

0

0

11

Результат від переоцінки іноземної валюти

0

-559

12

Резерв під заборгованість за кредитами

7, 8

0

-5527

13

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж

9

0

325

14

Результат від продажу цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9

0

165

15

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

16

Резерви за зобов’язаннями

22, 38

0

-830

17

Інші операційні доходи

30

0

901

18

Доходи/(витрати) від дострокового погашення
заборгованості

18, 19

0

0

19

Адміністративні та інші операційні витрати

31

0

-31587

20

Дохід від участі в капіталі

11

0

0

21

Прибуток/(збиток) до оподаткування

0

2801

22

Витрати на податок на прибуток

0

-894

23

Прибуток/(збиток) після оподаткування

0

1907

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу
довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

25

Чистий прибуток/(збиток)

0

1907

40

32

33

Прибуток/(збиток) консолідованої групи:

0

0

26.1

Материнського банку

0

0

26.2

Частки меншості

0

0

26

27

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

34

0.00000000

0.02000000

28

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

34, 35

0.00000000

0.02000000

Примітки

Д/Н

Прізвище виконавця, номер
телефону

Моковська Т.В., тел. 205-41-92

Керівник

Жабська I.М.

Головний бухгалтер

Малiновська В.В.

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
(прямий метод)
Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

Грошові кошти від операційної діяльності:
1

Процентні доходи, що отримані

0

0

2

Процентні витрати, що сплачені

0

0

3

Комісійні доходи, що отримані

0

0

4

Комісійні витрати, що сплачені

0

0

5

Доходи, що отримані за операціями з торговими
цінними паперами

0

0

6

Доходи, що отримані за операціями з фінансовими
похідними інструментами

0

0

7

Доходи, що отримані за операціями з іноземною
валютою

0

0

8

Інші отримані операційні доходи

0

0

9

Витрати на утримання персоналу

0

0

10

Сплачені адміністративні та інші операційні
витрати

0

0

11

Сплачений податок на прибуток

0

0

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
операційних активів та зобов’язань

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
13

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
паперами

0

0

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах

0

0

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших
банках

0

0

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам

0

0

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами

0

0

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

0

0

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших
банків

0

0

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

0

0

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
паперами, що емітовані банком

0

0

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
зобов’язаннями

0

0

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов’язання

0

0

24

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
діяльності/(використані в операційній діяльності)

0

0

Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25

Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

9, 17

0

0

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

0

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

29

Придбання основних засобів

14

0

0

30

Дохід від реалізації основних засобів

14, 17

0

0

31

Дивіденди отримані

0

0

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом
отриманих грошових коштів

44

0

0

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
виплачених грошових коштів

17

0

0

34

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

36

Придбання інвестиційної нерухомості

12

0

0

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

38

Придбання нематеріальних активів

14

0

0

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14, 17

0

0

40

Чисті грошові кошти, що отримані від
інвестиційної діяльності/(використані в
інвестиційній діяльності)

0

0

Грошові кошти від фінансової діяльності:
41

Отримані інші залучені кошти

21

0

0

42

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

43

Отримання субординованого боргу

25

0

0

44

Погашення субординованого боргу

25

0

0

45

Емісія простих акцій

26

0

0

46

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

0

0

48

Викуп власних акцій

26

0

0

49

Продаж власних акцій

26

0

0

50

Дивіденди виплачені

26

0

0

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

26, 27

0

0

52

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)

0

0

53

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
еквіваленти

0

0

54

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

1, 4

0

0

0

0

Примітки

Д/Н

Прізвище виконавця, номер
телефону

Мошковська Т.В., тел. 205-41-92

Керівник

Жабська I.М.

Головний бухгалтер

Малiновська В.В.

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
(непрямий метод)
Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

0

1907

Грошові кошти від операційної діяльності:
1

Чистий прибуток/(збиток) за рік

Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від
операцій:
2

Амортизація

0

1816

3

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами

0

-9015

4

Нараховані доходи

0

4354

5

Нараховані витрати

0

-171

6

Торговельний результат

0

190

7

Нарахований та відстрочений податок

0

431

8

Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій

0

0

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії

0

0

10

Амортизація дисконту і премії фінансових
інструментів

0

-1360

11

Інший рух коштів, що не є грошовим

0

1933

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
операційних активів та зобов’язань

0

85

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
13

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
паперами

0

-254

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами, що відображаються за справедливою
вартістю з визнанням переоцінки через
прибутки/збитки

0

0

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших
банках

0

-57460

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам

0

19162

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами

0

-2752

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

0

-201

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших
банків

0

34619

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

0

30476

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
паперами, що емітовані банком

0

-2387

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
зобов’язаннями

0

1872

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов’язання та відрахування та інші зобов’язання

0

319

24

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної

0

23479

діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25

Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

9, 17

0

-671780

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

676488

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

29

Придбання основних засобів

14

0

-1114

30

Дохід від реалізації основних засобів

14, 17

0

0

31

Дивіденди отримані

0

0

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом
отриманих грошових коштів

44

0

0

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
виплачених грошових коштів

17

0

0

34

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

36

Придбання інвестиційної нерухомості

12

0

0

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

38

Придбання нематеріальних активів

14

0

-133

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14, 17

0

0

40

Чисті грошові кошти, що отримані від
інвестиційної діяльності/(використані в
інвестиційній діяльності)

0

3461

Грошові кошти від фінансової діяльності:
41

Отримані інші залучені кошти

21

0

0

42

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

43

Отримання субординованого боргу

25

0

0

44

Погашення субординованого боргу

25

0

0

45

Емісія звичайних акцій

26

0

0

46

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

0

0

48

Викуп власних акцій

26

0

0

49

Продаж власних акцій

26

0

0

50

Дивіденди виплачені

26

0

0

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

26, 27

0

0

52

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)

0

0

53

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
еквіваленти

0

559

54

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

27499

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

1, 4

0

64287

0

91786

Примітки

Д/Н

Прізвище виконавця, номер
телефону

Мошковська Т.В., тел. 205-41-92

Керівник

Жабська I.М.

Головний бухгалтер

Малiновська В.В.

Звіт про власний капітал за 2011 рік
Належить акціонерам материнського банку
Рядок

Назва статті

1

2

Примітки статутний
капітал

3

резервні та
інші фонди
банку
(примітка
27)

Усього
Частка
власного
нерозподілений
усього меншості капіталу
прибуток

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Залишок на 1 січня
попереднього року

2

Вплив переходу на
нові та/або переглянуті
стандарти і
тлумачення, що
забезпечують
контекст, у якому слід
читати стандарти

3

Скоригований
залишок на 1 січня
попереднього року

0

0

0

0

0

0

4

Цінні папери в
портфелі банку на
продаж:

0

0

0

0

0

0

3

4.1

Результат переоцінки
до їх справедливої
вартості

9

0

0

0

0

0

0

4.2

Продаж або втрати від
зменшення корисності

9

0

0

0

0

0

0

5

Основні засоби та
нематеріальні активи:

0

0

0

0

0

0

5.1

Результат переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

5.2

Реалізований
результат переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

6

Результат переоцінки
за операціями
хеджування

0

0

0

0

0

0

7

Накопичені курсові
різниці

27

0

0

0

0

0

0

8

Відстрочені податки

32

0

0

0

0

0

0

9

Чистий дохід/(збиток),
що визнаний
безпосередньо у складі
власного капіталу

0

0.000000000

0

0

0

0

10

Прибуток/(збиток) за
рік

0

0

0

0

0

0

11

Усього
доходів/(збитків), що
визнані за рік

0

0

0

0

0

0

12

Емісія акцій

0

0

0

0

0

0

13

Власні акції, що

0

0

0

0

0

0

26

викуплені в
акціонерів:
13.1 Викуплені

26

0

0

0

0

0

0

13.2 Продаж

26

0

0

0

0

0

0

13.3 Анулювання

26

0

0

0

0

0

0

14

Об'єднання компаній

44

0

0

0

0

0

0

15

Дивіденди, за якими
прийнято рішення
щодо виплати

35

0

0

0

0

0

0

16

Залишок на кінець дня
31 грудня
попереднього року
(залишок на 1 січня
звітного року)

0

0

0

0

0

0

17

Скоригований
залишок на початок
звітного року

0

0

0

0

0

0

17.1

Коригування: Зміна
облікової політики

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.2 Виправлення помилок
18

Цінні папери в
портфелі банку на
продаж:

Результат переоцінки
18.1 до їх справедливої
вартості
18.2

Продаж або втрати від
зменшення корисності

19

Основні засоби та
нематеріальні активи:

19.1 Результат переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

19.2

Реалізований
результат переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

20

Результат переоцінки
за операціями
хеджування

0

0

0

0

0

0

21

Накопичені курсові
різниці

27

0

0

0

0

0

0

22

Відстрочені податки

32

0

0

0

0

0

0

23

Чистий дохід/(збиток),
що визначений
безпосередньо у складі
власного капіталу

0

0

0

0

0

0

24

Прибуток/(збиток) за
рік

0

0

0

0

0

0

25

Усього
доходів/(збитків), що
визнані за рік

0

0

0

0

0

0

26

Емісія акцій

0

0

0

0

0

0

27

Власні акції, що

0

0

0

0

0

0

26

викуплені в
акціонерів:
27.1 Викуплені

26

0

0

0

0

0

0

27.2 Продаж

26

0

0

0

0

0

0

27.3 Анулювання

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Об'єднання компаній

29

Дивіденди, за якими
прийнято рішення
щодо виплати

30

Залишок на кінець дня
31 грудня звітного
року

35

Примітки

Д/Н

Прізвище виконавця, номер
телефону

Мошковська Т.В., тел. 205-41-92

Керівник

Жабська I.М.

Головний бухгалтер

Малiновська В.В.

