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.
Уповноважена особа
ФГВФО на здiйснення
тимчасової адмiнiстрацiї
АТ "РОДОВIД БАНК"

Кулiш Вiктор Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2017

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "РОДОВIД БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14349442
4. Місцезнаходження
04136, м.Київ, вул.Пiвнiчно-Сирецька, 1-3
5. Міжміський код, телефон та факс
0-800-50-88-88; (044) 255-86-56 (044) 255-86-54
6. Електронна поштова адреса
OYurchenko@rodovidbank.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

28.04.2017

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

28.04.2017

www.rodovidbank.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. 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)
21. Примітки:
Станом на надання звiтностi в АТ «РОДОВIД БАНК» продовжується процедура виведення
Публiчного акцiонерного товариства «РОДОВIД БАНК» з ринку шляхом запровадження в ньому
тимчасової адмiнiстрацiї на пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд
25.02.2016 № 107, рiшень виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд
25.02.2016 № 261, вiд 25.03.2016 № 419, вiд 25.04.2016 № 610, вiдповiдно до Закону України «Про
систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» (далi – Закон) та Положення про виведення
неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду
гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.07.2012 № 2.
Вiдповiдно до вищевказаних рiшень та частини першої статтi 36 Закону України «Про систему
гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 26 лютого 2016 року Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї АТ "РОДОВIД БАНК"
Кулiш Вiктор Миколайович набув всi повноваження органiв управлiння та контролю АТ
«РОДОВIД БАНК».
У звiтному кварталi участi у створеннi юридичних осiб АТ «РОДОВIД БАНК» (далi – Банк) не
приймав.
Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря не заповнено у зв'язку з її вiдсутнiстю.
У звiтному перiодi акцiй, облiгацiй та похiдних цiнних паперiв Банк не випускав. Непогашених
випускiв боргових цiнних паперiв у Банку немає. Iпотечних цiнних паперiв та сертифiкатiв ФОН
Банк не випускав. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складався, оскiльки цiльовi облiгацiї не
емiтовано.
Конвертацiя цiнних паперiв не передбачена та не вiдбувалась.
Банк - фiнансова установа, що надає банкiвськi та фiнансовi послуги, тому таблицi "Iнформацiя
про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї" не заповнюються емiтентом-банком.
Протягом звiтного кварталу рiшення про надання згоди або про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв та на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть,
не приймалися.
Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом банком не складається i не затверджується.
Валюта подання. Фiнансову звiтнiсть подано в тисячах українських гривень, якщо не зазначено
iнше.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи
(за наявності)
3. Дата проведення державної
реєстрації
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному
капіталі, що належать державі

Публiчне акцiонерне товариство "РОДОВIД БАНК"
А01 № 219900
07.10.1991
м. Київ
12359298999.60
99.9937

7. Відсоток акцій (часток, паїв)
статутного капіталу, що передано до
статутного капіталу державного
(національного) акціонерного
товариства та/або холдингової
компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0

134

9. Основні види діяльності із
зазначенням найменування виду
діяльності та коду за КВЕД

64.19 Iншi види грошового посередництва, д/в д/в, д/в д/в,
д/в д/в, д/в д/в

10. Органи управління підприємства

Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України
«Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 26
лютого 2016 року призупиненi всi повноваження органiв
управлiння банку (загальних зборiв, спостережної ради i
правлiння) та органiв контролю (ревiзiйної комiсiї та
внутрiшнього аудиту). Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення
тимчасової адмiнiстрацiї АТ "РОДОВIД БАНК" набула всi
повноваження органiв управлiння банку та органiв
контролю з дня початку тимчасової адмiнiстрацiї i до її
припинення.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

Нацiональний банк
України
300001
32006114101026
Нацiональний банк
України
300001
32008114102

12. 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

Лiцензiя санацiйного
банку

№1

15.06.2012

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис

Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами.
Дилерська дiяльнiсть
Опис

Вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України «Про утворення санацiйного
банку» вiд 14.09.2011 № 880-р санацiйний банк створено на базi Публiчного акцiонерного
товариства «РОДОВIД БАНК», який набув такого статусу з моменту видачi Нацiональним
банком України лiцензiї санацiйного банку.
Обмеження по строкам: проведення роботи з активами державних банкiв та банкiв, у
капiталiзацiї яких взяла участь держава, у строк, що не перевищує п'ять рокiв.
У зв'язку з тим, що в Банку дiє тимчасова адмiнiстрацiя, подальша дiяльнiсть Банку є
невизначеною.

АЕ № 185227

19.10.2012

Нацiональная комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.
Дилерська дiяльнiсть. Лiцензiя не має термiну дiї.

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

Голова Наглядової ради
Шевальов Артем Валентинович

д/в д/в д/в

1975
Вища економiчна
1

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

з 03.2015 по 05.16 - Заступник Мiнiстра фiнансiв України з питань
європейської iнтеграцiї

8. Опис

Шевальов А.В., представник акцiонера – Держави Україна,
обраний термiном на 3 р. вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв АТ "РОДОВIД БАНК" (протокол вiд 27.04.2015
No 1). У колонцi "Стаж роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних
рокiв роботи у складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" на
цiй посадi. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України «Про
систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 26 лютого 2016
року призупиненi всi повноваження органiв управлiння банку, в
тому числi членiв наглядової ради.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис

Член Наглядової ради
Матузка Ярослав Васильович

д/н д/н д/н

1974
Вища юридична
5
Директор Юридичного департаменту Мiнiстерства фiнансiв
України
Матузка Я.В., представник акцiонера – Держави Україна, обраний

членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" термiном на 3 р.
вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"РОДОВIД БАНК" (протокол вiд 27.04.2015 No1). У колонцi
"Стаж роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв у складi
Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" з урахуванням наказiв вiд
18.04.2011 No145, вiд 13.09.2011 р. No 397 та рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2014, протокол No 1. Згоди на
розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України «Про
систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 26 лютого 2016
року призупиненi всi повноваження органiв управлiння банку, в
тому числi членiв наглядової ради.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

Член Наглядової ради
Маркарова Оксана Сергiївна

д/н д/н д/н

1976
Вища економiчна
1

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Заступник Мiнiстра фiнансiв України - керiвник апарату; Перший
заступник Мiнiстра фiнансiв України.

8. Опис

Маркарова О.С., представник акцiонера – Держави Україна,
обрана членом Наглядової ради АТ «РОДОВIД БАНК» термiном
на 3 р. вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
АТ "РОДОВIД БАНК" (протокол вiд 27.04.2015 No1). У колонцi
"Стаж роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв у складi
Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" . Згоди на розкриття своїх
паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України «Про
систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 26 лютого 2016
року призупиненi всi повноваження органiв управлiння банку, в
тому числi членiв наглядової ради.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

Член Наглядової ради
Дуда Володимир Петрович

д/н д/н д/н

видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1975
Вища економiчна та вища юридична
1

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

начальник Головного управлiння Державної казначейської служби
України у Київськiй областi; з 11.2014 - перший заступник Голови
Державної казначейської служби України.

8. Опис

Дуда В.П., представник акцiонера – Держави Україна, обраний
членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" термiном на 3 р.
вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"РОДОВIД БАНК" (протокол вiд 27.04.2015 No1). У колонцi
"Стаж роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв у складi
Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх
паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України «Про
систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 26 лютого 2016
року призупиненi всi повноваження органiв управлiння банку, в
тому числi членiв наглядової ради.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

Член Наглядової ради
Свистун Андрiй Олександрович

д/н д/н д/н

1977
Вища економiчна та вища юридична
2

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Мiнiстерство фiнансiв України: 07.2014 - 08.2014: начальник
вiддiлу з питань управлiння корпоративними правами держави в
банках та аналiтичної роботи Департаменту фiнансової полiтики; з
08.2014 - начальник вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї
банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв
України.

8. Опис

Свистун А.О., представник акцiонера – Держави Україна, обраний
членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" термiном на 3 р.
вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"РОДОВIД БАНК
" (протокол вiд 27.04.2015 No1). У колонцi "Стаж роботи (рокiв)"
зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у складi Наглядової ради
АТ "РОДОВIД БАНК" з урахуванням рiшення Загальних зборiв

акцiонерiв вiд 29.04.2014, протокол No 1. Згоди на розкриття своїх
паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України «Про
систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 26 лютого 2016
року призупиненi всi повноваження органiв управлiння банку, в
тому числi членiв наглядової ради.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження

Член Наглядової ради
Страшний Андрiй Iванович

д/н д/н д/н

1975
Вища економiчна та вища юридична
2
Мiнiстерство фiнансiв України: з 04.2011 заступник директора
Департаменту фiнансової полiтики
Страшний А.I., представник акцiонера – Держави Україна,
обраний членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" термiном
на 3 р. вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
АТ "РОДОВIД БАНК" (протокол вiд 27.04.2015 No1). У колонцi
"Стаж роботи (рокiв)" зазначено кiлькiсть повних рокiв роботи у
складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" з урахуванням
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2014, протокол No
1. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України «Про
систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 26 лютого 2016
року призупиненi всi повноваження органiв управлiння банку, в
тому числi членiв наглядової ради.
Член Наглядової ради
Ящук Валентина Вiталiївна

д/н д/н д/н

1963

5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

Вища економiчна та вища в галузi державного управлiння,
кандидат економiчних наук
2
Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України: з червня 2015 року
працювала директором Департаменту з питань фiнансової
полiтики; з 11 листопада 2016 року призначена директором
Департаменту з питань фiнансового та економiчного розвитку.
Ящук В.В., представник акцiонера – Держави Україна, обрана
членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" термiном на 3р.
вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"РОДОВIД БАНК" (протокол вiд 27.04.2015 No1). У колонцi
"Стаж роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у
складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" з урахуванням
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2014. Згоди на
розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України «Про
систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 26 лютого 2016
року призупиненi всi повноваження органiв управлiння банку, в
тому числi членiв наглядової ради.
Голова Ревiзiйної комiсiї
Давидюк Наталiя Анатолiївна

д/н д/н д/н

1970
Вища економiчна
5

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Мiнiстерство фiнансiв України: 11.2011 - 08.2014 - заступник
начальника вiддiлу аналiтичної роботи та управлiння ризиками
Департаменту фiнансової полiтики; з 08.2014 заступник
начальника вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв
Департаменту фiнансової полiтики.

8. Опис

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв АТ "РОДОВIД
БАНК" (протокол вiд 29.04.14 - 30.04.14 No1) обрано Головою
Ревiзiйної комiсiї АТ «РОДОВIД БАНК» представника
Мiнiстерства фiнансiв України Давидюк Наталiю Анатолiївну
термiном на 3 роки. У колонцi "Стаж роботи (рокiв)" зазначено
кiлькiсть повних рокiв роботи у складi Ревiзiйної комiсiї АТ
"РОДОВIД БАНК" з урахуванням наказу вiд 18.04.2011 No 144.
Вказана особа мала повноваження та обов`язки, визначенi
Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Публiчного
акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК", однак вiдповiдно до

частини першої статтi 36 Закону України «Про систему
гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 26 лютого 2016 року
призупиненi всi повноваження органiв управлiння банку та
контролю, в тому числi членiв Ревiзiйної комiсiї. Згоди на
розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

Член Ревiзiйної комiсiї
Суркова Юлiя Олександрiвна

д/н д/н д/н

1984
Вища економiчна
5

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Державна фiнансова iнспекцiя України: заступник начальника
вiддiлу, головний державний фiнансовий iнспектор, головний
контролер - ревiзор, провiдний контролер - ревiзор, заступник
начальника вiддiлу iнспектування фiнансових установ
Департаменту iнспектування у сферi матерiального виробництва та
фiнансових послуг Державної фiнансової iнспекцiї України.

8. Опис

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв АТ "РОДОВIД
БАНК" (протокол вiд 29.04.14-30.04.14 No1) обрано членом
Ревiзiйної комiсiї АТ «РОДОВIД БАНК» - представника
Державної фiнансової iнспекцiї
України, термiном на 3 роки. У колонцi "Стаж роботи (рокiв)"
зазначено кiлькiсть повних рокiв роботи у складi Ревiзiйної комiсiї
АТ "РОДОВIД БАНК" з урахуванням наказу вiд 18.04.2011 №144.
Вказана особа мала повноваження та обов`язки, визначенi
Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Публiчного
акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК", однак вiдповiдно до
частини першої статтi 36 Закону України «Про систему
гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 26 лютого 2016 року
призупиненi всi повноваження органiв управлiння банку та
контролю, в тому числi членiв Ревiзiйної комiсiї. Згоди на
розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

Член Ревiзiйної комiсiї
Гурманчук Андрiй Анатолiйович

д/н д/н д/н

видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1983
Вища економiчна
5

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Мiнiстерство фiнансiв України: головний економiст-фiнансист
вiддiлу контролю за банкiвськими установами Департаменту
фiнансової полiтики; з 08.2014 - головний економiст-фiнансист
вiддiлу з питань участi держави в капiталiзацiї банкiв
Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.

8. Опис

Членом Ревiзiйної комiсiї - представника Мiнiстерства фiнансiв
України, призначений термiном на 3 р. вiдповiдно до рiшення
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "РОДОВIД БАНК"
(протокол вiд 29.04.14 - 30.04.14 No1). У колонцi "Стаж роботи
(рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у складi
Ревiзiйної комiсiї АТ "РОДОВIД БАНК" з урахуванням наказу вiд
18.04.2011 р. No 144. Згоди на розкриття своїх паспортних даних
не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України «Про
систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 26 лютого 2016
року призупиненi всi повноваження органiв управлiння банку та
контролю, в тому числi членiв Ревiзiйної комiсiї.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

Головний бухгалтер
Федорченко Ольга Анатолiївна

д/н д/н д/н

1969
Вища економiчна
22
АТ "РОДОВIД БАНК": з 28.09.2015 – виконуючий обов’язки
головного бухгалтера, за сумiщенням начальник вiддiлу
внутрiшньобанкiвських операцiй; з 01.12.2015 - головний
бухгалтер.
На пiдставi рiшення Комiтету Нацiонального банку України з
питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду
(оверсайту) платiжних систем вiд 24 листопада 2015 No 537,
вiдповiдно до наказу Голови Правлiння АТ «РОДОВIД БАНК» вiд
01.12.2015 No129-01-01 о/с Федорченко О.А. з 01.12.2015 вступила
на посаду головного бухгалтера. Федорченко О.А. призначена на

невизначений термiн.
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на
здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта

Кулiш Вiктор Миколайович

д/н д/н д/н

1978
Вища юридична

6. Стаж роботи (років)

20

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Провiдний професiонал з питань врегулювання
неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури
тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання
неплатоспроможностi банкiв Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб.

8. Опис

На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд
25.02.2016 No 107 «Про вiднесення Публiчного акцiонерного
товариства «РОДОВIД БАНК» до категорiї неплатоспроможних»,
рiшень виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних
осiб вiд 25.02.2016 No 261, вiд 25.03.2016 No 419, вiд 25.04.2016 №
610 Кулiш Вiктор Миколайович з 26.02.2016 призначений
Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних
осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї АТ «РОДОВIД
БАНК».
Кулiш Вiктор Миколайович з 26 лютого 2016 року приступив до
виконання всiх повноважень тимчасового адмiнiстратора, у т.ч. на
вчинення будь-яких дiй вiд iменi банку та прийняття рiшень, що
належали до повноважень органiв управлiння та органiв контролю
банку. У колонцi "Стаж роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних
рокiв загального стажу.
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711

4. Місцезнаходження

04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Правила ЦДЦП

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

01.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044)591-04-37 (044)482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю, надання послуг
електронного цифрового пiдпису, послуги у галузi технiчного та
криптографiчного захисту iнформацiї
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" набув статусу
Центрального депозитарiю з 01.10.2013 року (дата реєстрацiї
НКЦПФР Правил Центрального депозитарiю). ПАТ «НДУ» як
центральний депозитарiй надає банку послуги на пiдставi договору
про обслуговування випускiв цiнних паперiв (вiдкриття та
обслуговування рахунку в цiнних паперах та обслуговування операцiй
на цьому рахунку). Надання послуг електронного цифрового пiдпису
здiйснюється на пiдставi свiдоцтва про акредитацiю серiї А № 35 вiд
19.08.2015, виданим Центральним засвiдчувальним органом
Мiнiстерства юстицiї України). Послуги у галузi технiчного та
криптографiчного захисту iнформацiї ПАТ «НДУ» здiйснює на
пiдставi Лiцензiї АЕ №271467 вiд 25.02.2015, виданої Адмiнiстрацiєю
Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї
України.
Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "УКРГАЗБАНК"
Публічне акціонерне товариство
23697280
03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ № 263236

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

28.08.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

(044) 594-11-62 (044) 294-19-96
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку —депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи
Депозитарнi послуги
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА
Страхування"
Приватне акціонерне товариство
20474912

4. Місцезнаходження

04070, м.Київ, вул. Iллiнська, 8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АГ № 569137

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

24.12.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

(044) 391-11-82 (044) 391-11-21
Страхова дiяльнiсть

9. Опис

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв

1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АСКО-ДОНБАС
ПIВНIЧНИЙ" Київська фiлiя

2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Приватне акціонерне товариство
38550256
04071, м. Київ, вул. Хорива, 25/12, оф. 300-302

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ № 594137

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

18.11.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044) 425-97-26 (044) 425-97-26
Страхова дiяльнiсть
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"
Приватне акціонерне товариство
20782312
04053, м. Київ, вул. Артема, 40

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АД № 039917

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

27.09.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

(044) 230-84-99 (044) 230-84-99
Страхова дiяльнiсть
Cтрахування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Публiчне акцiонерне товариство Фондова Бiржа "ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206
01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АД № 034421

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

11.06.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044) 277-50-00 (044) 277-50-01
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку
Проведення контролю за вiдповiднiiстю цiнних паперiв вимогам
знаходження у бiржовому списку
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя» «Українська
страхова група»
Приватне акціонерне товариство
30859524
03038, м. Київ, вул. Федорова Iвана, 32, лiт.А

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АГ № 569295

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

21.01.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

(044) 237-02-55, 237-02-78 (044) 237-02-56
Страхова дiяльнiсть
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв
Адвокатське об'єднання "СПЕНСЕР I КАУФМАНН"
Інші організаційно-правові форми
38749815
Україна, 01021, м.Київ, Кловський узвiз, будинок 7А, оф.22
д/в

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

(044) 288-83-83 (044) 351-21-55
Дiяльнiсть у сферi права
Правова допомога

VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

1

2

3

4

5

6

186/1/11

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA4000097349

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

05.04.2011

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

1.80

6866277222

12359298999.60

100

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

Протягом всiєї дiяльностi Банком проведено вiсiмнадцять випускiв акцiй, з яких три останнiх проведенi у 2009 та 2011 роках у зв’язку з
капiталiзацiєю Банку державою. Частка держави у статутному капiталi Банку – 99,9937%. З 2010 року акцiї Банку знаходяться в списку
позалiстингових паперiв Бiржового Списку Фондової бiржi ПФТС.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

2695178.83

X

X

Нацiональний банк України

16.07.2008

36504.33

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

13.08.2008

112001.96

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

08.10.2008

239559.73

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

13.10.2008

214877.82

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

15.10.2008

1045351.56

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

13.11.2008

122757.99

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

09.01.2009

320928.72

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

22.01.2009

146971.45

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

27.01.2009

18667.00

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

29.01.2009

6637.14

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

29.01.2009

99557.28

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

03.02.2009

12444.66

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

03.02.2009

129424.49

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

16.02.2009

40237.74

7

27.07.2016

Українська металургiйна компанiя

10.12.2012

55150.07

7

01.07.2016

Група банкiв-нерезид-Вank Ochrоny
Srodowiska,National City
Bank,EXIMBANK of the Repablic of
CHINA

28.05.2008

43701.21

6.67305

01.06.2018

Forfaiting Trading (Bermuda) Limited

05.07.2013

29134.14

6.67305

01.06.2018

Landesbank Berlin AG

16.11.2007

10908.89

2.457

23.11.2017

Landesbank Berlin AG

15.09.2008

10362.65

2.296

30.12.2017

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку

Відсоток за
Дата
користування коштами
погашення
(відсоток річних)

у тому числі(за кожним кредитом):

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2429527.93

X

X

Усього зобов'язань

X

5124706.76

X

X

Опис:

д/н

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс) (Консолідований)
на 31.03.2017 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

61600

67227

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України

0

0

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток

0

78370

Кошти в інших банках

0

0

2858

4700

124405

104893

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії

0

0

4055129

4051976

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

0

0

Відстрочений податковий актив

0

0

Гудвіл

0

0

383363

388268

Інші фінансові активи

127

3256570

Інші активи

5592

5878

231268

194595

0

0

4864342

8152477

Кошти банків

4818009

4818532

Кошти клієнтів

115314

116025

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

0

0

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

94062

94298

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

2264

2264

Резерви за зобов’язаннями

10506

10590

Інші фінансові зобов’язання

68894

69143

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти

Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж

Інвестиційна нерухомість

Основні засоби та нематеріальні активи

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів:
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

Інші зобов'язання

15658

12405

Субординований борг

0

0

Зобов'язання групи вибуття

0

0

0

0

5124707

5123257

12359299

12359299

535524

535524

Незареєстрований статутний капітал

0

0

Інший додатковий капітал

0

0

Резервні та інші фонди банку

573038

573038

Резерви переоцінки

136678

136492

-13864904

-10575133

Власний капітал – усього за додатковими статтями

0

0

Неконтрольована частка

0

0

Усього власного капіталу

-260365

3029220

Усього зобов'язань та власного капіталу

4864342

8152477

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань:
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників

д/н
Затверджено до
випуску та підписано
24.04.2017 року

Уповноважена особа ФГВФО на
здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї
АТ "РОДОВIД БАНК"

В.М.Кулiш
(підпис, ініціали, прізвище)

Федорченко О.А.,596-62-19
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний бухгалтер

О.А.Федорченко
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2017 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

2858

1624

Процентні витрати

0

-27599

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

2858

-25975

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

52115

-444928

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
після створення резерву під знецінення кредитів та
заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

54973

-470903

Комісійні доходи

690

792

Комісійні витрати

-3

-77

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток

0

0

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

0

-7277

Результат від операцій з іноземною валютою

-5

229

-18107

393110

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою
або нижчою, ніж ринкова

0

0

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

-3256345

-883

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку на продаж

-59044

-125149

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

84

-864

2947

4859

-14961

-15574

Результат від переоцінки іноземної валюти

Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

0

0

0

0

0

0

-3289771

-221737

0

0

-3289771

-221737

0

0

-3289771

-221737

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток
чи збиток

0

0

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у
прибуток чи збиток після оподаткування

0

0

186

6818

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи
збиток

0

0

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
прибуток чи збиток після оподаткування

0

0

186

6818

-3289585

-214919

-3289771

-221737

0

0

-3289585

-214919

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-0.48

-0.03

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

-0.48

-0.03

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

-0.48

-0.03

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію за рік

-0.48

-0.03

Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:

д/в
Затверджено до випуску
та підписано
24.04.2017 року

Уповноважена особа ФГВФО
на здiйснення тимчасової
адмiнiстрацiї
АТ "РОДОВIД БАНК"

В.М.Кулiш
(підпис, ініціали, прізвище)

Федорченко О.А.,596-62-19
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний бухгалтер

О.А.Федорченко
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 1 квартал 2017 року
Належить власникам материнської компанії
емісійні
резервн
Найменуванн Примітк
різниці та незареєстровани
резерви
статутни
і та
нерозподілени додатков
я статті
и
інший
й статутний
переоцінк
й капітал
інші
й прибуток
і статті
додаткови
капітал
и
фонди
й капітал

усього

Усього
власног
Неконтрольо
о
вана частка
капітал
у

3

4

5

6

7

8

Х

9

10

11

12359299

535524

0

573038

108246

-10353862

0

3222245

0

3222245

Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та
вплив
переходу на
нові та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
Залишок на
кінець
періоду, що
передує
попередньом
у періоду (до
перерахунку)

Усього

2

сукупного
доходу:
прибуток/(зби
ток) за рік

0

0

0

0

0

-221737

0

-221737

0

-221737

інший
сукупний
дохід

0

0

0

0

6818

0

0

6818

0

6818

Амортизація
резерву
переоцінки
основних
засобів або
реалізований
результат

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Незареєстрова
ний статутний
капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонерами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Емісія акцій:

Власні акції,
що викуплені
в акціонерів:

анулювання

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

12359299

535524

0

573038

115064

-10575599

0

3007326

0

3007326

Залишок на
кінець
попереднього
періоду

12359299

535524

0

573038

136492

-10575133

0

3029220

0

3029220

0

0

0

0

0

-3289771

0

-3289771

0

0

186

0

0

186

0

186

Усього
сукупного
доходу:
прибуток/(зби
ток) за рік
інший
сукупний
дохід

3289771

Амортизація
резерву
переоцінки
основних
засобів або
реалізований
результат

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Незареєстрова
ний статутний
капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонерами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Емісія акцій:
номінальна

вартість
емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Додаткові
статті –
усього за
додатковими
статтями

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець
звітного
періоду

12359299

535524

0

573038

136678

-13864904

-260365

0

-260365

Власні акції,
що викуплені
в акціонерів:

Додаткові
статті – опис
статей та
вміст
показників

Вiдповiдно до п. 20 в МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» звiт, який вiдображає змiни у власному капiталi, має мiстити
порiвняльний звiт за зiставний перiод станом вiд початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року. Внаслiдок того,
що електронна форма «Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 1 квартал 2017 року» не мiстить статтi
«Залишок на початок звiтного перiоду», для окремого вiдображення залишкiв за статтями власного капiталу на 31.03.2016 та
31.12.2016, то у статтi "Дивiденди" вiдображено iнформацiю щодо залишкiв за статтями власного капiталу станом на 31.03.2016, а

у статтi "Залишок на кiнець попереднього перiоду" - iнформацiю щодо залишкiв за статтями власного капiталу станом на
31.12.2016.
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2017 року

Уповноважена особа ФГВФО
на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї
АТ "РОДОВIД БАНК"

В.М.Кулiш
(підпис, ініціали, прізвище)

Федорченко О.А.,596-62-19
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

О.А.Федорченко
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 1 квартал 2017 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

27214

1391

Процентні витрати, що сплачені

0

-94

Комісійні доходи, що отримані

690

792

Комісійні витрати, що сплачені

-3

-77

Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

-5

229

Інші отримані операційні доходи

2947

2222

Виплати на утримання персоналу, сплачені

-5396

-8454

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-7814

-5239

0

0

17633

-9230

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

13998

5853

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

261

775

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-300

227

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

-52927

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

12

710

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

106

-128

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

-176

-253

31534

-54973

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

0

42497

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

0

0

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

0

0

-36673

0

Надходження від реалізації основних засобів

0

0

Придбання нематеріальних активів

0

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

-36673

42497

Емісія простих акцій

0

0

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

0

0

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Придбання основних засобів

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дивіденди, що виплачені

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

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

0

0

Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти

-488

7085

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

-5627

-5391

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

67227

82289

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

61600

76898

д/н
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Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 1 квартал 2017 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

0

0

Знос та амортизація

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

0

0

Амортизація дисконту/(премії)

0

0

Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

(Нараховані доходи)

0

0

Нараховані витрати

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

0

0

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у
Національному банку України

0

0

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів

0

0

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках

0

0

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості
клієнтів

0

0

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів

0

0

Чисте зменшення (збільшення) інших активів

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності до сплати податку на прибуток

0

0

Податок на прибуток, що сплачений

0

0

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

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

0

0

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

0

0

Придбання основних засобів

0

0

Надходження від реалізації основних засобів

0

0

Придбання нематеріальних активів

0

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

Емісія простих акцій

0

0

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

0

0

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

0

0

Дивіденди, що виплачені

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

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

0

0

Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

0

0

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом банком не складається i не
затверджується.
Затверджено до випуску та
підписано
24.04.2017 року
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