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Звернення Голови Правління
на 79,6% ' до 220 млн.грн. Загалом активи
Банку зросли на 96,2% і станом на
31.12.2005р. досягли 284,6 млн.грн.
Порівняно з 2004 роком прибуток Банку
зріс на 53%.
• Важливою подією минулого року стало
входження до складу акціонерів Банку
групи фізичних осіб та компаній, які
спеціалізуються
на
виробництві
будматеріалів, проектуванні, будівництві та
експлуатації об'єктів офісної й житлової
нерухомості. Нові кошти, які залучено до
статутного фонду, буде спрямовано на
збільшення обсягів активних операцій та
розвиток мережі відділень у місті Києві.
• Хочу щиро подякувати усіх клієнтів,
бізнес партнерів та акціонерів, а також
персонал Банку за сприяння нашим
досягненням й висловити впевненість у
подальшому
успішному
розвитку
Агрокомбанку.

• Минулий 2005 рік став ще одним
успішним етапом сталого зростання ВАТ
"Агрокомбанк".
Банк
комфортного
обслуговування ' на таких засадах ми
будуємо свій бізнес, таким бачимо свій
шлях розвитку. Ми відчули повною мірою і
переваги, і відповідальність такого
ставлення до повсякденної роботи. Це
важкий шлях, на якому немає межі
вдосконалення і який вигідно відрізняє наш
Банк, є запорукою довготривалих,
прозорих та взаємовигідних відносин з
клієнтами й партнерами.
• Фінансові показники роботи за 2005
року доводять конкурентоспроможність та
успішність прийнятої моделі розвитку.
Збільшились обсяги операцій з усіма
основними категоріями клієнтів. Так,
депозити населення зросли на 50,9%.
Кількість клієнтів ' юридичних осіб зросла
на 53%. Залишок коштів на поточних
рахунках
корпоративних
клієнтів
збільшився на 308% ' із 18,5 до 75,6 млн.
грн. Кредитно'інвестиційний портфель зріс

Олександр Новіков
Голова Правління
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Місія та конкурентна перевага

Місія Банку
полягає у забезпеченні
клієнтів ' представників малого та
середнього бізнесу, приватних осіб
високоякісним банківським
обслуговуванням за рахунок
індивідуального підходу і надання повного
спектру банківських продуктів та послуг за
конкурентною ціною.

Ми бачимо основну конкурентну перевагу Агрокомбанку в створенні
для наших клієнтів атмосфери "домашнього", комфортного банку,
основні риси якого:
•
•
•
•

якісне обслуговування;
гнучка тарифна політика;
розробка послуг, які враховують індивідуальні потреби та
особливості клієнтів;
поєднання інтересів клієнтів та Банку з метою спільного
досягнення позитивних результатів у діяльності кожного.
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Динаміка основних показників діяльності

Кредитний портфель
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Органи управління та контролю
Станом на 01.03.2006.

Спостережна рада:

Дробот Володимир Іванович

Голова

Котинкевич Василь Іванович

Заступник Голови

Віноградов Володимир Сергійович

Член ради

Захарчук Олександр Володимирович

Член ради

Джема Ольга Миколаївна

Член ради

Ревізійна комісія:

Дробот Анатолій Іванович

Голова

Коваль Василь Васильович

Член комісії

Бадалова Ніна Сергіївна

Член комісії

Правління:

Новіков Олександр Миколайович

Голова

Чорновіл Володимир Васильович

Перший заступник Голови

Соколовський Сергій Михайлович
Маліновська Валентина Володимирівна

Заступник Голови ' начальник казначейства
Головний бухгалтер

Організаційна та
функціональна структура

більш тісної взаємодії з клієнтами створено
Департамент клієнтської політики. Розвиток
операцій на фондовому ринку та активізація
діяльності з цінними паперами обумовила
створення Управління інвестиційного бізнесу
та розвитку проектів. Також було створено
низку інших функціональних підрозділів з
метою підтримання сучасного рівня організації
роботи з клієнтами, забезпечення виконання
місії Банку ' Управління бек офісу, Відділ
фінансової звітності та контролю за
економічними нормативами, Відділ
комунікаційного забезпечення.

• Організаційну структуру Банку направлено
на найбільш оптимальну систему продажу
банківських продуктів, ефективну взаємодію
між підрозділами. Умовно структурні
підрозділи поділено на фронт, мідл та бек
офіси, що дозволяє розподілити функції
продажу, контролю й обслуговування
банківських продуктів. (Див. Схему)
• В 2005 році продовжено вдосконалення
структури Банку. Так, у зв'язку із зростанням
масштабів діяльності та для забезпечення
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Організаційна та функціональна структура

Загальні збори акціонерів
Тарифний комітет

Спостережна рада

Комітет по управлінню
ризиками, активами та пасивами

Правління

Кредитний комітет

Голова Правління

Фронт'офіс (продаж)
Інвестиційний
бізнес та розвиток
проектів

Внутрішній аудит

Підтримка

Обслуговування
клієнтів

Казначейські
операції

Юридичне
супроводження
Інформаційні
технології

Супроводження
заставних
зобов'язань

Координація
взаємовідносин
та розвитку бізнесу

Операційне
управління

Мідл'офіс (аналіз, контроль)
Аналіз та
контроль за
ризиками

Фінансова звітність
та контроль за
економічними
нормативами

Фінансове
планування

Організація
документообігу
Матеріально'
технічне
забезпечення
Управління
персоналом
Безпека
Маркетинг

Бек'офіс (облік)
Бухгалтерський
облік

Супроводження
операцій
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Моніторинг
фінансових
операцій

Управління ризиками
з управління ризиками, активами та пасивами
лімітів, які враховують як нормативні вимоги
Національного банку України щодо
інвестиційної діяльності, так і
внутрішньобанківські вимоги щодо мінімальної
доходності операцій з цінними паперами.
• Управління ризиком ліквідності та
процентним ризиком здійснюється за
принципом пріоритету збереження ліквідності
над доходністю та ризиковістю операцій.
• Для контролю за процентним ризиком
регулярно проводиться аналіз змін процентних
ставок на ринку та оперативно здійснюється
перегляд відсоткових ставок, що дає
можливість підтримувати ринкову позицію
Банку.
• Засобами контролю операційного
ризику є: неухильне виконання розроблених
технологічних карт, процедур наступного
контролю; функціонування та швидке
реагування служби безпеки на дестабілізуючі
фактори. Відділ аналізу та контролю за
ризиками разом з підрозділами банку вживає
заходів щодо оперативного перегляду
технологічних карт у відповідності до змін
законодавчих та нормативних вимог, зміни
ринкових умов діяльності, тощо.
• Запобіганню збоїв інформаційно'
технологічних систем сприяють
функціонування ліцензійного програмного
забезпечення, резервного обладнання,
незалежної системи електроживлення, заходи
з підвищення фахового рівня персоналу
управління інформаційних технологій.
• Юридичний ризик низький, оскільки
юридичною службою розроблено типові
договори, налагоджено систему контролю за
нетиповими договорами, організовано
юридичне супроводження майже всіх
банківських операцій.

• Основною метою комплексної системи
управління ризиками Банку є мінімізація втрат
при проведенні банківських операцій. Функція
управління фінансовими ризиками в Банку
розподілена між Комітетом з управління
активами та пасивами, Кредитним та
Тарифним комітетами, Казначейством,
відділом аналізу та контролю за ризиками.
• Управління кредитним ризиком
здійснюється на основі регулярного аналізу
платоспроможності позичальників за
власними методиками, аналізу кредитної
історії позичальників. Управління кредитних
операцій постійно контролює цільове
використання коштів, дотримання графіку
погашення процентів та кредиту, фінансові
потоки, тощо. Дієвим засобом запобігання
кредитних ризиків є формування достатніх
резервів на покриття можливих втрат
внаслідок кредитної діяльності. Керуючись
нормативними документами Національного
банку України та власними методиками оцінки
ризику, станом на 01.01.2006 року Банк
сформував резерви в сумі 4 422.1 тис. грн.
• Для оцінки ризику концентрацій
здійснюється аналіз клієнтської бази з метою
виявлення пов'язаних осіб та перевірка
кожного позичальника перед прийняттям
рішення про надання позики на входження до
груп пов'язаності. Аналогічно проводиться
постійна робота по визначенню інсайдерів
банку та контроль за рівнем їх заборгованості
відповідно до вимог Національного банку
України.
• На міжбанківському ринку управління
ризиками здійснюється через механізм
лімітування обсягу активних операцій, які
проводяться з іншими банками, та щомісячний
моніторинг фінансового стану банків'
контрагентів.
Управління валютним ризиком здійснюється
через встановлення та контроль за
дотриманням лімітів відкритих валютних
позицій. Для виконання нормативів валютного
ризику, які встановлено Національним банком
України, у Банку діють власні, більш жорсткі
обмеження на відкриті валютні позиції у розрізі
окремих валют.
• Контроль за ринковим ризиком
організовано шляхом встановлення Комітетом
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Клієнтська політика
Розвиток корпоративного
бізнесу

• Комфортні умови обслуговування,
індивідуальний підхід до вирішення потреб
кожного клієнта, конкурентні тарифи ' все це
сприяє зростанню бізнесу наших клієнтів, а
разом із цим ' динамічному розвитку
Агрокомбанку. Водночас Банк прикладає
чимало зусиль до залучення нових клієнтів ' як
населення, так и юридичних осіб всіх форм
власності. Організацію роботи всіх підрозділів
побудовано на засадах системного підходу в
реалізації клієнтської політики Банку.

Кредитування
• Кредитні лінії та овердрафти
• кредити для придбання обладнання та
інших основних засобів
• консорціумне кредитування
• документарні акредитиви, гарантії,
документарне інкасо
• споживчі кредити
• іпотечне кредитування
• кредитування під заставу депозиту

• Так, наприклад, при залученні нових клієнтів
враховуються особливості варіантів
встановлення контактів з потенційними
клієнтами, їх специфічні потреби, тощо.
Системність організації цієї роботи базується
на наступній класифікації джерел залучення
потенційних клієнтів:
• Контрагенти клієнтів Банку;
• Територіально наближені клієнти;
• Персональні клієнти;
• Випадкові клієнти;
• Клієнти, залучені завдяки рекламі в ЗМІ,
Інтернет;
• Клієнти, залучені за результатами цільових
акцій;
• Нові підприємства;
• Клієнти, залучені через агентську мережу;
• Кризові клієнти.

• Обсяг кредитного портфеля значно зріс
протягом 2005 року як в частині кредитів,
наданих юридичним особам, так і в частині
кредитування населення. Серед торговельних
організацій активним попитом користуються
кредити та овердрафти на поповнення
обігових коштів, серед виробничих
підприємств ' кредити для придбання
обладнання та інших основних засобів.
• Зростає попит населення на іпотечне
кредитування під заставу нерухомості та
земельних ділянок. Такі банківські інструменти
кредитування як кредитна лінія та овердрафт
зручні завдяки своїй гнучкості та вільності
щодо використання ліміту в залежності від
виробничих потреб позичальників. Особливо
це стосується торговельної галузі, питома вага
якої в структурі кредитного портфеля
найбільша.
• Банк активно приймає участь у
консорціумному кредитуванні підприємств,
які вносять вагомий внесок у розвиток м.
Києва. У 2005 році спільно з іншими
київськими банками такі кредити було надано
КП "Київський Метрополітен", ЗАТ "Київмлин"
та іншим.
• Зростає попит з боку клієнтів на
документарні операції, які є
перспективними формами розрахунків як за
зовнішньоекономічними, так і за внутрішніми
договорами: документарні акредитиви,
гарантії, документарне інкасо. Протягом року у
1,32 рази зросла кількість таких операцій.
Документарні операції водночас поєднують у

• Придбання СРМ системи та активне
використання її можливостей сприяло
подальшому розвитку клієнтської бази
протягом 2005 року. Завдяки цій системі на
новий рівень піднялась якість взаємовідносин
з клієнтами та ефективність залучення нових
клієнтів.
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Розвиток корпоративного бізнесу
собі риси як кредитних, так і розрахункових
банківських продуктів. Для клієнтів головна
перевага використання цього інструменту
полягає у мінімізації ризиків при здійсненні
розрахунків за безпосередньою участю Банку.
Найпоширенішим у 2005 році було надання
таких видів гарантій як:
• тендерні гарантії;
• гарантії платежу;
• гарантії поставки;
• контр'гарантії, тощо.

Зростання кредитних
операцій у 2005 році
134.20% 132.50% 147.80%
100% 106.90%

2004

Кількість Сума
Кредитування
населення

• Характерною рисою кредитних
взаємовідносин Банку з клієнтами є
оптимальне співвідношення між вартістю
кредитного продукту та якістю обслуговування.
При цьому рішення щодо кредитування
приймається в Агрокомбанку у максимально
короткий строк ' до 7 робочих днів з дати
надання пакету документів.
• Банк постійно розширює спектр кредитних
продуктів, так, у 2005 році для фізичних осіб
було впроваджено нову послугу '
кредитування під заставу депозиту, який
розміщений у Банку. Цей кредит відрізняє
спрощена процедура оформлення та
приваблива відсоткова ставка. Найближчим
часом планується впровадження
факторингового обслуговування
корпоративних клієнтів.
• Зміна структури кредитного управління в
минулому році дозволила ще більше
вдосконалити якість обслуговування клієнтів та
скоротити терміни прийняття рішень щодо
надання кредитних послуг.

Гарантії, надані банком
1.7%

Кількість Сума
Кредитування
юридичних осіб

Споживчі кредити
5.0%

Овердрафти
3.0%

Кредитні лінії
30.5%

Кредити
59.8%

Структура кредитного портфеля за
видами кредитів (станом на 01.01.2006р.)

Кредити наданні
фізичним особам
5.04%

Сільське
господпрство
0.45%

Виробництво
27.19%
Оптова торгівля
і посередництво
у торгівлі
67,32%

Структура кредитного портфеля
за галузями економіки (станом на 01.01.2006р.)
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Розвиток корпоративного бізнесу
обслуговування.
• Протягом року Банк виплатив своїм
клієнтам відсоткову винагороду за розміщені
строкові депозити на суму більш ніж 8,4 млн.
грн.. та 515 тис.грн.. ' за кошти на поточних
рахунках.

Розрахунково'касове
обслуговування та супроводження
експортно ' імпортних угод
• відкриття та ведення рахунків;
• касове обслуговування;
• консультації при укладанні
зовнішньоекономічних контрактів
згідно чинному законодавству України
та міжнародній практиці здійснення
розрахунків;
• cупроводження клієнтів при підготовці
документів для купівлі або продажу
іноземної валюти на МВРУ;
• купівля'продаж іноземної валюти;
• конвертація однієї іноземної валюти в
іншу;
• здійснення розрахунків з клієнтами у
день виконання операції на МВРУ;
• виконання платіжних доручень
клієнтів в інвалюті з датою
валютування поточним днем;
• консультації безпосередньо при
відправленні або отриманні коштів;
• облік та контроль валютних операцій
клієнта у розрізі
зовнішньоекономічних договорів;
• обслуговування та супроводження
кредитів в іноземній валюті,
отриманих клієнтами Банку від
нерезидентів, тощо.

Зростання кількості клієнтів'юридичних
осіб та їх операцій у 2005 році
188%
153%
138%
100%

2004

Кількість
клієнтів

Кількість Обсяг обігу
платежів коштів на
клієнтів рахунках
клієнтів

• Обслуговування експортно'імпортних
операцій клієнтів є однією із основних
складових розрахунково'касового
обслуговування в іноземній валюті.
Враховуючи постійні зміни законодавства, яке
регламентує операції на міжбанківському
валютному ринку України, надзвичайно
актуальною є допомога та консультації клієнтів
по валютному контролю з боку
висококваліфікованих спеціалістів Банку . Вони
допомагають клієнтам дотримуватись вимог
валютного законодавства України, що дозволяє
уникнути багатьох проблем, які пов язані з
процедурою контролю. Наші спеціалісти не
обмежуються висновками про ступінь
відповідності операцій чинному законодавству,
але й надають консультації з питань вибору
оптимального шляху проведення операцій,
своєчасно нагадують про наближення термінів
оформлення необхідних документів.
• З метою подальшого вдосконалення сервісу
та для забезпечення комфортного
обслуговування в 2005 році в Агрокомбанку
впроваджено систему електронних платежів
"Клієнт'банк" для проведення операцій в
іноземній валюті.

• У своїй діяльності Банк дотримується таких
принципів, як максимальне та повне
задоволення клієнтських запитів, швидкісне та
якісне обслуговування, гнучка тарифна
політика, індивідуальний підхід до кожного
клієнта. Доступність та надійність Банку,
привабливі тарифи, зручний сервіс, сучасне
інформаційно'технологічне забезпечення
сприяють поширенню попиту юридичних осіб
на послуги Банку.
• Побудова взаємовідносин з
корпоративними клієнтами за принципами
системного підходу, який насамперед
враховує індивідуальність кожного клієнта та
конкурентоспроможність банківських продуктів
у поєднанні з якісним обслуговуванням,
дозволило Банку суттєво збільшити обсяги
операцій для клієнтів з розрахунково'касового
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Обслуговування приватних клієнтів
•
•
•
•
•
•

користь юридичних осіб. Перелік послуг
поповнився оформленням довіреності та
заповідального розпорядження, які відтепер
можна скласти в Банку. У 2005році
продовжено договір с Пенсійним Фондом
України на обслуговування пенсійних рахунків
та рахунків для виплати соціальних допомог.

депозитні операції;
розрахунково'касові операції;
обслуговування пенсійних рахунків;
операції з пластиковими картками;
кредитування;
обмін СКВ.

• Перелік депозитних вкладів, які Банк
пропонує приватним клієнтам, задовольняє
різноманітні потреби щодо збереження та
накопичення коштів. Багаторічна успішна
робота Банку та участь у Фонді гарантування
вкладів фізичних осіб із самого початку його
заснування є запорукою надійності вкладень.
Це, а також зважений підхід щодо
встановлення конкурентоспроможних ставок
забезпечили сталий зріст депозитного
портфеля, який у 2005 році склав 50,9%.

• Протягом року проводилася активна
робота з відкриття нових пунктів обміну
іноземної валюти в місцях з підвищеним
попитом на цю послугу. В результаті протягом
року мережа збільшена на 72% ' до 43
агентських пунктів. Обсяги валютообмінних
операцій за готівку збільшилися більше ніж в 2
рази.
• Доступність та надійність Банку, привабливі
тарифи, індивідуальний підхід до кожного
клієнта, зручна обстановка ' все це сприяє
поширенню попиту на послуги Банку з боку
населення.

• Значно збільшилася також кількість
банківських операцій для населення. В першу
чергу ' за рахунок приймання платежів на

млн. грн.

Динаміка вкладів населення протягом 2005р.
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Операції на фондовому ринку
підприємств, за допомогою яких
створювались складні банківські продукти.
• Згідно Постанови Правління НБУ № 281
Банком як уповноваженою особою активно
проводились комісійні операції з
нерезидентами.
• Працюючи з борговими цінними паперами
підприємств, ВАТ "Агрокомбанк"
запроваджував і активно використовував
механізм авалювання векселів для розрахунків
митницею при відкладанні сплати ввізного
податку на додану вартість, операції з
доміціляції векселів.
• На ринку корпоративних та боргових цінних
паперів пріоритетним інструментом були
облігації та векселі фінансово надійних
підприємств.

• Торговельні та комісійні операції з
• акціями,
• облігаціями,
• векселями,
• депозитними сертифікатами,
• державними цінними паперами
• Послуги зберігача
• Ведення реєстру власників іменних
цінних паперів
• Довірче управління грошовими
коштами клієнтів та інше

• У 2005 році Агрокомбанк здійснював
повний спектр операцій з цінними паперами,
що сприяло зміцненню позицій Банку на
фондовому ринку України. Оновлена структура
Банку та наявність всіх необхідних ліцензій
дозволяють оперативно здійснювати операції
з цінними паперами з мінімальними ризиками.
Так, перелік ліцензій і дозволів поповнився у
звітному році Ліцензією Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку на
здійснення професійної депозитарної
діяльності. Портфель фінансових інвестицій
протягом 2005 року займав значну питому вагу
загальних активів (9,05'20,3%), майже до 360
зросла кількість комісійних та комерційних
угод, укладених з клієнтами Банку.

Послуги зберігача.
• Отримання Ліцензії Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку на
здійснення професійної депозитарної
діяльності сприяло активізації роботи Банку в
цьому напрямку. Кількість депонентів на
обслуговуванні становила 44 особи, а кількість
цінних паперів, що обслуговували на протязі
року, складає 3 191,9 млн.шт. Було проведено
416 облікових операцій за номінальною
вартістю понад 516 млн.грн.

Комісійні та торговельні операції
Залучення ресурсів.

здійснюються з усіма доступними
інструментами фондового ринку ' акціями,
облігаціями, векселями, депозитними
сертифікатами, державними цінними
паперами.
• У зв'язку з різкими змінами державної
політики щодо умов випуску державних цінних
паперів обсяг операцій з ними у 2005р.
знизився майже утричі порівняно з попереднім
роком. Проте значно зросла частка операцій з
облігаціями та акціями українських

• У звітному році Агрокомбанк активно
залучав тимчасово вільні кошти українських
підприємств, використовуючи такі фінансові
інструменти як ощадні депозитні сертифікати,
облігації власного боргу, здійснював операції
РЕПО з корпоративними облігаціями та
векселями.
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Операції на фондовому ринку
• У 2005 р. Банк впровадив новий продукт '
довірче управління грошовими коштами
клієнтів шляхом організації фондів
фінансування будівництва. Ця послуга
дозволяє клієнтам реалізовувати спільні
проекти на ринку нерухомості.

Корпоративні
облігації
16.6%
Акції фондів
0.4%

Векселі
3.2%

Акції ВАТ
79.7%

• У наступному році планується подальша
активізація роботи на ринку цінних паперів та
розширення спектру послуг, що дозволить
створити "маркет фондових послуг", у якому
клієнти могли б швидко та якісно вирішувати
всі фінансові проблеми.

Структура портфеля цінних паперів
станом на 01.01.2006р.
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Операції на міжбанківському ринку
Операції на міжбанківському ринку
•
Активна робота на міжбанківському ринку забезпечує потреби Клієнтів Банку у валютообмінних
операціях на умовах максимального наближення до ринкових курсів, управління ліквідністю Банку,
оптимізацію грошових потоків, здешевлення ресурсної бази за рахунок залучення більш дешевих
пасивів на МБР. Розміщення тимчасово вільних коштів на міжбанківському ринку та проведення
арбітражних операцій є джерелом отримання додаткового прибутку.
• Всі операції виконуються з ретельним аналізом ризиків, пов'язаних з контрагентами, дотриманням
умов обов'язкового резервування на коррахунку згідно до вимог Національного банку України,
управління курсовими ризиками при здійсненні валютообмінних операцій.
• Операції на міжбанківському ринку здійснювались при жорсткому дотриманні лімітів, установлених
банкам, що дозволило уникнути ризиків несвоєчасного повернення розміщених ресурсів.

млн. грн.
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Обсяг розміщення та залучення
міжбанківських ресурсів у 2005 році
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Міжбанківські операції з купівлі'
продажу валюти на МВРУ

Міжбанківські операції по
залученню та розміщенню
ресурсів
• Протягом 2005 року було
підписано додатково 11
генеральних договорів з
українськими банками щодо
співпраці на міжбанківському ринку.
За рік рух коштів за
міжбанківськими операціями по
залученню'розміщенню ресурсів
зріс у 1,67 рази та склав 1 734,86
млн. грн. Арбітражні операції
склали 78% обсягу операцій із
залучення'розміщення ресурсів на
міжбанківському ринку.

ЄВРО
5%

• Обсяг обороту з купівлі'продажу валюти
клієнтами та за потребою Банку на
міжбанківському валютному ринку України у
2005 році збільшився у 1,76 рази та склав
понад 237,95 млн. грн. Значну частку ' 84% '
склали арбітражні операції. У загальному
обсязі операцій купівлі'продажу валют значне
місце займають операції купівлі'продажу
долара США.

Російський рубль
9%

Долар США
86%

Структура операцій купівлі'продажу
валюти на МБВР
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Інформаційні технології
Кореспондентські відносини

надати високоякісне обслуговування як
зовнішньоторговельних, так і неторговельних
операцій клієнтів в іноземній валюті.
• Середньоденні залишки за рахунками
НОСТРО по відношенню до минулого року
збільшилися в 2,46 рази, і протягом 2005 року
складали 5, 8 млн. грн..
• З 2005 року ВАТ "Агрокомбанк" став
членом міжнародної системи обміну
платіжними повідомленнями SWIFT, що
дозволить максимально оперативно та
безпечно передавати платіжні інструкції. У
планах Банку на 2006 рік ' продовжити
зміцнення ділових взаємин з банками '
кореспондентами з метою поглиблення
інтеграції до міжнародного ринку банківських
послуг.

• Станом на 01.01. 2006 року
Агрокомбанком встановлено
кореспондентські відносини з 7 банками
резидентами та 6 банками нерезидентами.
Відкрито 28 НОСТРО та 5 ЛОРО рахунків.
Основними банками партнерами
Агрокомбанку є високонадійні банки, серед
яких АКБ "Промсвязьбанк", ЗАТ "Глобексбанк",
Ощадбанк РФ, КБ "Русславбанк", АКІБ
"УкрСиббанк" ЗАТ КБ "Приватбанк", АППБ
"Аваль", ВАТ "Укрексімбанк".
• Тісна співпраця з банками
кореспондентами, розвинена система
кореспондентських рахунків та
професіоналізм персоналу Банку дозволяє
оптимізувати шлях проходження платежів і

Інформаційні технології

програмні комплекси з обслуговування роботи
Банку з цінними паперами, з розрахунку та
контролю виконання бюджету Банку.
• Тривала у 2005 році і робота по
вдосконаленню клієнтського програмного
забезпечення. Так, система "Клієнт'банк" з
травня 2005 року дозволяє клієнтам Банку
дистанційно управляти не лише гривневими
рахунками, а й рахунками в іноземних валютах.
До речі, кількість клієнтів Банку, які
використовують у своїй роботі систему
"Клієнт'банк", збільшилась майже у 2,5 рази.
• З метою прискорення проходження
платежів за межами України ВАТ
"Агрокомбанк" у 2005 році вступив до
міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T.
Членство у S.W.I.F.T. дозволяє ВАТ
"Агрокомбанк" ефективно працювати на
міжнародних фінансових ринках та дає змогу
використовувати у своїй роботі раніше не
досяжні для Банку міжнародні фінансові
інструменти.
• Таким чином, 2005 рік став для
інформаційних технологій Агрокомбанку
роком планового розвитку і розбудови
технологічного базису на фундаменті, який
було закладено у попередні 2 роки.

• Зростання масштабу діяльності, обсягу й
кількості операцій висувають нові вимоги до
інформаційного забезпечення та
комунікаційної мережі Банку. Тому у 2005 році
основну увагу було приділено реорганізації
інформаційних мереж та обладнання Банку в
умовах збільшення навантаження на них
приблизно у 2 рази.
• З метою забезпечення безперебійного
функціонування було проведено модернізацію
серверної групи, телефонної мережі,
структурованої кабельної мережі, було
продовжено роботу з модернізації та
оновлення обладнання робочих місць. Ці
роботи у Банку проводяться безперервно, що
дозволяє значно знизити ризики втрати
інформації та робочого часу на простої
техніки.
• Було продовжено роботу з інформаційного
забезпечення аналітичних підрозділів Банку.
Так, завершено створення й впровадження
програмних рішень по автоматичному аналізу
активів та пасивів, розрахунку лімітів обсягів
операцій з банками'контрагентами.
Підготовлено до впровадження у 2006 році
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Благодійна діяльність.
Основні нормативні показники.
миттєвої ліквідності становив 66,6% при
нормативі 20 %, показник поточної ліквідності
досяг 134% при нормативі 40%, а показник
короткострокової ліквідності становив 66,9%
при нормативі 20%.
• Протягом року Банк неухильно
дотримувався всіх нормативів кредитного,
валютного та інвестиційного ризиків.

Благодійна діяльність
• Усвідомлюючи те, що одним з
найважливіших принципів ведення бізнесу є
соціальна відповідальність, чимало уваги Банк
приділяє благодійної діяльності. Так, у
минулому році благодійну допомогу було
надано громадським організаціям "Фонд
захисту прав та свобод людини", "За
реабілітацію "Першотравневої двійки",
Житомирському обласному будинку дитини
для дітей сиріт, Благодійному фонду
соціального захисту ветеранів Великої
Вітчизняної війни м. Києва, та інше.
• Продовжуючи традиції підтримки
культурних та навчальних закладів столиці, у
2005 році Банк прийняв участь у проекті
"Бібліотека ' інтелектуальна скарбниця
університету світового рівня", спрямованому
на реконструкцію, ремонт та устаткування
приміщення Бакалаврської бібліотеки
Національного університету "Києво'
Могилянська академія".

Структура активів та
пасивів
• За 2005 рік обсяг валюти балансу зріс в 1,9
рази та склав на 01.01.2006 р. 284 597.6 тис.
грн.
• Ресурсна база Банку за звітний рік істотно
зросла. Так, кошти на поточних рахунках
клієнтів зросли більше ніж у 4 рази й досягли
рівня 76,5 млн. грн. Строкові кошти як
юридичних, так і фізичних осіб зросли в 1,5
рази, що свідчить про зростаючий авторитет
Банку серед населення та суб'єктів
господарської діяльності. Разом з тим
динамічно продовжував розвиватись бізнес на
грошових ринках. У Банку за звітний рік
відкрилися кореспондентські рахунки інших
банків, обсяг залишків яких досяг 5,4 млн. грн.
Строкові залучення на міжбанківському ринку
зросли у 2,2 рази та досягли рівня 87,5 млн.
грн.
• Розширення діяльності за всіма
напрямками залучення ресурсів дозволило
збільшити доходні операції Банку. Найбільше
динамічно зросли обсяги операцій на
міжбанківському ринку ' з 14,9 млн. грн. до
76,7 млн. грн., тобто більше ніж у 5 разів.
• Кредити клієнтам зросли в 1,5 рази та
досягли обсягу 122,6 млн. грн. Слід зазначити
зменшення питомої ваги проблемних кредитів
з 1,67 % до 0,98 % у валюті балансу.
• Відповідно до ринкових тенденцій дещо
зменшився обсяг операцій з цінними
паперами ' з 32,4 млн. грн. до 25,7 млн. грн.
• Внаслідок збільшення обсягу активних
операцій, згідно з вимогами Національного
банку України, на 20 % зросли страхові
резерви на покриття ризиків банківської
діяльності. Обсяг сформованих резервів на
01.01.2006 становив 4,4 млн. грн.

Основні нормативні
показники
• У своїй діяльності Банк неухильно
дотримується всіх нормативних вимог, які
встановлено Національним банком України.
• Збільшення капіталу відбулося за рахунок
отриманого прибутку. На 01.01.2006 р.
регулятивний капітал Банку становив 37,2 млн.
грн., що на 1,5 млн. грн. перевищує минулорічний
показник.
• З розвитком обсягів діяльності Банку
адекватність основного капіталу зменшилася
протягом року з 23% до 11 %, що значно
перевищує мінімально необхідний за
нормативами показник (не менше ніж 4%), а
показник адекватності регулятивного капіталу
зменшився з 33% до 14 % при нормативному
значенні не менше ніж 10%. Тобто, за
класифікацією Національного банку України
Агрокомбанк є достатньо капіталізованим банком.
• Показники ліквідності також значно
перевищували встановлені мінімальні
нормативні значення. Зокрема, показник
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Структура активів та пасивів

Основні засоби
1.7%
Портфель цінних
паперів 8.9%

Інші активи
Каса та
1.5%
коррахунок в НБУ
5.9%
Основні засоби
3.3%
Корррахунки
в інших банках
Портфель
4.6%
цінних паперів
21.8%
Кошти, що
розміщені
на ринку МБК
10.0%

Кредити
клієнтам
42.1%

Структура активів станом на 01.01.2005р.

Кошти, що
розміщені
на ринку МБК
26.6%

Структура активів станом на 01.01.2006р.

Кошти
інших банків
0.0%

Інші пасиви
1.9%

Капітал
13.1%
Кошти інших банків
1.9%

Депозити
фізичних осіб
15.7%

Залучені МБК;
27.5%

Інші пасиви
2.1%
Депозити
фізичних осіб
20.1%

Каса та
коррахунок в
НБУ; 9.8%
Корррахунки
в інших банках
9.1%

Кредити клієнтам
52.9%

Капітал
24.6%

Інші активи
1.9%

Залишки на
поточних
рахунках клієнтів
13.0%

Депозити
юридичних
осіб
9.8%

Залучені МБК;
30.7%

Залишки на поточних
рахунках клієнтів
26.9%

Депозити юридичних осіб
12.8%

Структура пасивів станом на 01.01.2006р.

Структура пасивів станом на 01.01.2005р.
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Аудиторський висновок зовнішнього аудитора
Аудиторський висновок
незалежного аудитора аудиторської фірми "Аналітик"
за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2005 рік
ВАТ "Агрокомбанк"

•
Аудиторська фірма "Аналітик" на підставі договору від 10 жовтня 2005 року № 49 провела аудит
річної фінансової звітності ВАТ "Агрокомбанк" (далі ' Банк) за 2005 рік, що додається, у складі
балансового звіту станом на кінець дня 31 грудня 2005 року, відповідних звітів про фінансові результати,
власний капітал та рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до них.
•
Відповідальність стосовно зазначеної фінансової звітності несе керівництво Банку. Нашим
обов'язком є висловлення думки стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аудиту.
•
Ми провели нашу перевірку у відповідності до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність",
Закону України "Про банки і банківську діяльність", нормативних актів Національного банку України та
Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти
аудиту. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямовано на одержання
розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Під час аудиту
зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у
фінансовій звітності, а також надана оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним
вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду, що
перевіряється.
•
На думку аудитора, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для
аудиторського висновку.
•
На нашу думку, зазначена вище фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах,
відображає фінансовий стан Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2005 року, результати його операцій
та рух грошових коштів за звітний рік відповідно до вимог чинного законодавства щодо бухгалтерського
обліку та звітності в Україні.

09 березня 2006 року
місто Київ

Голова правління АФ "Аналітик"

І.О. Каштанова

Сертифікат аудитора банківських установ № 0000050
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Річний баланс
Річний баланс ВАТ "АГРОКОМБАНК"
за станом на 31.12.2005
(тис.грн.)
Найменування статті

31.12.2004

31.12.2005

8826

28411

2001

0

21568
0
30425
75360
0
0
4943
1414
68
430
145035

102459
4776
20413
118005
521
0
4902
1744
87
3280
284598

Кошти банків:
У тому числі кредити, які отримані від
Національного банку України

39874
920

92865
0

Кошти клієнтів
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
Боргові цінні папери, емітовані банком
Нараховані витрати до сплати
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань

66540
0
0
764
580
1529
109287

148403
650
0
1684
576
2997
247175

26000
0
0

26000
0
0

0
302
2766
2766
0
5585
1095
35748
145035

0
357
2766
2766
0
6625
1675
37423
284598

АКТИВИ
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти
банку
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, і цінні папери, емітовані
Національним банком України
Кошти в інших банках
Цінні папери в торговому портфелі банку
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
Основні засоби та нематеріальні активи
Нараховані доходи до отримання
Відстрочений податковий актив
Інші активи
Усього активів

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
14
14.1
15
16
17
18
19
20
21

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
22
23
24
25
26
27
27.1
27.2
28
29
30
31

Статутний капітал
Капіталізовані дивіденди
Власні акції (частки, паї), що викуплені
в акціонерів (учасників)
Емісійні різниці
Резерви та інші фонди банку
Резерви переоцінки, у тому числі:
Резерви переоцінки необоротних активів
Резерви переоцінки цінних паперів
Нерозподілений прибуток минулих років
Прибуток звітного року, що очікує затвердження
Усього власного капіталу
Усього пасивів
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Довідкова інформація
Відкрите акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк"
вул. Димитрова, 9а, м. Київ, 03150, Україна
www.agrocombank.kiev.ua
E'mail: bank@agrocombank.kiev.ua
ТELEX: 131256 RITET UX
Кор.рахунок № 32006183901 в Головному управлінні НБУ по Києву та Київській області
МФО 321024, код ЕДРПОУ 21570492

Ліцензії та дозволи
Реєстрація в НБУ № 222 від 24.12.1993
Ліцензія НБУ №53 від 19.06.2002 на право здійснення банківських операцій.
Дозвіл НБУ №53'2 та додаток до дозволу №53'2 від 20.01.2005 року.
Ліцензія серії АБ №124918 від 28.01.2005 на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів: діяльність по випуску та обігу ЦП; депозитарна діяльність зберігача цінних паперів; діяльність
щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів видана Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення №1229 від 19.10.2004.

Участь в асоціаціях, організаціях, біржах
Асоціація українських банків (АУБ)
Асоціація "Український кредитно'банківський союз" (УКБС)
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ)
Київська міжнародна фондова біржа

Аудитор Банку
ЗАТ "Аудиторська фірма "Аналітик"

Телефони
Приймальна

тел./факс
205 4170

Кредитні та депозитні операції для юридичних осіб

205 4172

Розрахунково'касове обслуговування

205 4175

Банківські послуги для фізичних осіб

205 4194

Міжбанківські розрахунки

205 4181

Операції з цінними паперами

205 4180
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