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

Райтбург Ю.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
29.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
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
Київська, д/в, 04136, м.Київ, 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
BANK@RODOVIDBANK.COM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована
у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
№ 81

29.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.rodovidbank.com
(адреса сторінки)

1

в мережі Інтернет

29.04.2014
(дата)

Зміст
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

X

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. 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
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) 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
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
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кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)

X

32. 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)

33. Примітки

Рiчна iнформацiя емiтента Публiчного акцiонерного товариства АТ "РОДОВIД БАНК" (надалi
- Банк) складена у вiдповiдностi до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв", затвердженного рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
вiд 03.12.2013 р. № 2826.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента не заповнена в повному обсязi, оскiльки
у складi акцiонерiв Банку засновникiв немає. У зв`язку з вiдсутнiстю небхiдностi присвоєння
рейтингiв, договори з рейтинговими агенцiями у 2013 роцi не укладались.
Рiшення щодо виплати дивiдендiв за результатами звiтного перiоду та перiоду, що передував
звiтному, не приймалось.
Станом на 01 сiчня 2014 року непогашених випускiв облiгацiй Банку немає. Iнформацiя про
iншi та похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, оскiльки Банк в 2013 роцi не
здiйснював випускiв iнших та похiдних цiнних паперiв, емiсiї яких пiдлягають реєстрацiї.
Дисконтнi облiгацiї та цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї Банк не випускав. Протягом звiтного
перiоду викуп власних акцiй Банком не здiйснювався. Конвертацiя цiнних паперiв не
передбачена та не вiдбувалась. Iпотечних цiнних паперiв та сертифiкатiв ФОН Банк не
випускав.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "РОДОВIД БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№ 219900
3. Дата проведення державної реєстрації
07.10.1991
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
12359298999.60
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
99.9937
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
503
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
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Банку є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада та Правлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті
ГУ НБУ по м.Києву i Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32008171201
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
160050128145
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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

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

АЕ №
185227

Опис

Лiцензiя санацiйного банку

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
19.10.2012
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

Банк надавав послуги вiдповiдно до отриманої
лiцензiї.

№1

15.06.2012

Нацiональний
Необмежена
Банк України

Вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв
України «Про утворення санацiйного банку» вiд
14.09.2011 № 880-р санацiйний банк створено на
базi Публiчного акцiонерного товариства
Опис
«РОДОВIД БАНК», який набув такого статусу з
моменту видачi Нацiональним банком України
лiцензiї санацiйного банку.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади
корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду
корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
призначеної на посаду корпоративного
секретаря

1

2

3

05.11.2008

01.11.2011

Усатенко Олена Олексiївна

Опис

Корпоративний секретар призначений за сумiщенням та виконує функцiї визначенi в
Положеннi про Корпоративного секретаря.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

НВО "Мiкропроцесор"

д/в

д/в д/в д/в

0

НДI "Мiкроприладiв"

д/в

д/в д/в д/в

0

АТ "Перком"

д/в

д/в д/в д/в

0

ВО "Квазар"

д/в

д/в д/в д/в

0

ВО "Iзумруд"

д/в

д/в д/в д/в

0

СК "Теплiчний"

д/в

д/в д/в д/в

0

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*
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Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або

учаснику (від загальної кількості)
д/в

д/в д/в д/в

Усього

0
0

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сисоєва Тетяна Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища, має науковий ступiнь кандидата економiчних наук
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 07.2008 - Державна податкова адмiнiстрацiя України: начальник управлiння органiзацiї перевiрок фiнансових
установ Департаменту контрольно-перевiрочної роботи; директор Департаменту контролю за фiнансовими
установами та операцiями у сферi ЗЕД; з 05.2010 - Мiнiстерство фiнансiв України: помiчник Мiнiстра вiддiлу
органiзацiйного забезпечення (апарат Мiнiстра) Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра (патронатна служба);
директор Департаменту з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв; з 02.2011 до теперiшнього часу – директор
Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.
8) дата обрання та термін, на який обрано
13.09.2011 3
9) Опис
Сисоєва Т.П. обрана Головою Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора вiд
13.09.2011 р. № 397. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у складi
Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" на цiй посадi з урахуванням наказу вiд 18.04.2011 № 145. Вказана особа має
повноваження та обов`язки , визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
* 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.
1) посада
Заступник Голови Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матузка Ярослав Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
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Вища юридична
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 11.2008 - начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Мол Менеджмент»; з 04.2009 – Мiнiстерство фiнансiв України:
заступник директора Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра (патронатна служба) - начальник аналiтичного
вiддiлу; заступник директора Департаменту з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв - начальник вiддiлу
контролю за банкiвськими установами; директор Департаменту правового забезпечення; з 03.2011 до теперiшнього
часу – директор Юридичного департаменту Мiнiстерства фiнансiв України.
8) дата обрання та термін, на який обрано
13.09.2011 3
9) Опис
Матузка Я.В. обраний заступником Голови Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" згiдно з наказом тимчасового
адмiнiстратора вiд 13.09.2011 р. № 397. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв
роботи складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" на цiй посадi з урахуванням наказу вiд 18.04.2011 №145.
Вказана особа має повноваження та обов`язки, визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Публiчного
акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* 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.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глущенко Юлiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища економiчна, має науковий ступiнь кандидата юридичних наук
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 10.2006 - Державна iпотечна установа: заступник директора фiнансового департаменту-начальник вiддiлу
управлiння ризиками; заступник директора департаменту з управлiння ризиками-начальник вiддiлу управлiння
кредитним ризиком; заступник директора департаменту з управлiння ризиками-начальник вiддiлу управлiння
ринковими ризиками; директор департаменту з управлiння ризиками; заступник директора департаменту фiнансовоекономiчного планування та управлiння ризиками; з 08.2010 - Мiнiстерство фiнансiв України: радник Мiнiстра вiддiлу
органiзацiйного забезпечення (апарат Мiнiстра) Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра (патронатна служба);
начальник вiддiлу управлiння ризиками Департаменту з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв; з 03.2011 до
теперiшнього часу - начальник вiддiлу управлiння ризиками Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв
України
8) дата обрання та термін, на який обрано
13.09.2013 3
9) Опис
Глущенко Ю.М. обрана членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора
вiд 13.09.2011 р. № 397. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у складi
Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" на цiй посадi з урахуванням наказу вiд 18.04.2011 №145. Вказана особа має
повноваження та обов`язки, визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
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* 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.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузькiн Євген Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища iнженерно-економiчна та вища в галузi державного управлiння, кандидат економiчних наук
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 04.2007 - директор Харкiвського iнституту фiнансiв Українського державного унiверситету фiнансiв та мiжнародної
торгiвлi; з 04.2010 - Мiнiстерство фiнансiв України: заступник Мiнiстра фiнансiв України, директор Департаменту
фiнансiв виробничої сфери; з 09.2011 - директор Департаменту мiсцевих бюджетiв та iнвестицiй Мiнiстерства
фiнансiв України; з 04.2013 до теперiшнього часу - директор Департаменту мiсцевих бюджетiв, взаємодiї з ЦОВВ та
регiонами Мiнiстерства фiнансiв України.
8) дата обрання та термін, на який обрано
13.09.2011 3
9) Опис
Кузькiн Є.Ю. обраний членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора
вiд 13.09.2011 р. № 397.У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у складi
Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" на цiй посадi з урахуванням наказiв вiд 25.06.2010 № 322 та вiд 18.04.2011 №
145. Вказана особа має повноваження, визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Публiчного
акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* 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.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Макацарiя Сергiй Мегонович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 08.2008 – Мiнiстерство фiнансiв України: заступник Мiнiстра фiнансiв України; заступник директора Департаменту
забезпечення дiяльностi Мiнiстра (патронатна служба); з 03.2011 – директор Департаменту управлiння державним
боргом та мiжнародного спiвробiтництва Мiнiстерства фiнансiв України; з 09.2011 до теперiшнього часу - Заступник
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директора Департаменту мiсцевих бюджетiв, взаємодiї з ЦООВ та регiонами Мiнiстерства фiнансiв України
8) дата обрання та термін, на який обрано
13.09.2011 3
9) Опис
Макацарiя С.М. обраний членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора
вiд 13.09.2011 р. № 397. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у складi
Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" на цiй посадi з урухуванням наказу вiд 18.04.2011 № 145. Вказана особа має
повноваження та обов`язки, визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
* 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.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Страхова Наталiя Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/нi
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 09.2008 - Мiнiстерство фiнансiв України: заступник директора Департаменту-начальник вiддiлу банкiвської
дiяльностi та координацiї взаємодiї з НБУ Департаменту полiтики розвитку ринку фiнансових послуг; з 03.2011 до
теперiшнього часу – заступник Директора Департаменту - начальник вiддiлу з питань банкiвських послуг та
координацiї взаємодiї з НБУ Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.
8) дата обрання та термін, на який обрано
13.09.2011 3
9) Опис
Страхова Н.Б. обрана членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора вiд
13.09.2011 р. № 397. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначено кiлькiсть повних рокiв роботи у складi
Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" на цiй посадi з урахуванням наказу вiд 18.04.2011 № 145. Вказана особа має
повноваження та обов`язки, визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
* 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.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романченко Сергiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
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1963
5) освіта**
Вища юридична, має науковий ступень доктора фiлософiї
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 08.2008 - директор Департаменту персоналу Державної податкової адмiнiстрацiї України; з 07.2011 до теперiшнього
часу – директор Департаменту роботи з персоналом, запобiгання та протидiї корупцiї Мiнiстерства фiнансiв України.
8) дата обрання та термін, на який обрано
13.09.2011 3
9) Опис
Романченко С.Г. обраний членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора
вiд 13.09.2011 р. № 397. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у складi
Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" на цiй посадi. Вказана особа має повноваження та обов`язки, визначенi
Статутом та Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на
розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* 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.
1) посада
Начальник Служби внутрiшнього аудиту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цируль Дмитро Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища технiчна та економiчна
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 11.12.2007– ВАТ «РОДОВIД БАНК»: заступник начальника Управлiння внутрiшнього аудиту, начальник
Управлiння аудиту регiонiв, начальник Управлiння аудиту банкiвських процесiв Служби внутрiшнього аудиту; з
10.05.2011 до теперiшнього часу - АТ «РОДОВIД БАНК»: начальником Служби внутрiшнього аудиту.
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.05.2011 необмежений
9) Опис
Начальником Служби внутрiшнього аудиту призначений згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора АТ "РОДОВIД
БАНК" вiд 10.05.2011 р. № 79-10-05 о/с. Повноваження та обов`язки визначаються Статутом та Положенням про
службу внутрiшнього аудиту Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх
паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* 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.
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
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Райтбург Юрiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 20.01.2004 р. - Голова Наглядової ради АТ КБ «ТК КРЕДИТ», з 03.09.2010 р.- тимчасовий адмiнiстратор АТ
«РОДОВIД БАНК» (за договором з Нацiональним банком України), з 16.09.2010 - до теперiшнього часу Голова
Правлiння АТ «РОДОВIД БАНК».
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.07.2010 5
9) Опис
На посаду Голови Правлiння АТ "РОДОВIД БАНК" призначений наказом тимчасового адмiнiстратора АТ "РОДОВIД
БАНК" вiд 15.07.2010 №369 зi змiнами, внесеними наказом вiд 03.09.10 №481.1. Повноваження та обов`язки
визначаються Статутом та Положенням про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди
на розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* 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.
1) посада
Член Правлiння, начальник Управлiння безпеки банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хардикайнен Олег Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 12.09.2007- в АКБ «IНДУСТРIАЛ БАНК»: начальник iнформацiйно-аналiтичного вiддiлу департаменту безпеки,
заступник директора департаменту безпеки; з 17.06.2010 - АТ "РОДОВIД БАНК": директор Департаменту економiчної
безпеки i роботи з особливими активами, начальник управлiння безпеки банку; з 20.09.2013 до теперiшнього часу в
АТ "РОДОВIД БАНК": начальник Управлiння безпеки банку та фiнансового монiторингу.
8) дата обрання та термін, на який обрано
04.10.2012 5
9) Опис
Членом Правлiння призначений згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" вiд 04.10.2012 р.
Повноваження та обов`язки визначаються Статутом та Положенням про Правлiння Публiчного акцiонерного
товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
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особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ушакова Любов Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж керівної роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 01.01.2009 до теперiшнього часу – АТ «РОДОВIД БАНК»: заступник Голови Правлiння
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.03.2011 5
9) Опис
Членом Правлiння призначена згiдно з наказом Тимчасового адмiнiстратора вiд 25.03.2011 р. № 100. Повноваження та
обов`язки визначаються Статутом та Положенням про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД
БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
* 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.
1) посада
Заступник Голови Правлiння з юридичних питань, член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Торкай Лариса Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища юридична
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 15.08.2006 – заступник директора департаменту правового забезпечення - начальник управлiння судового процесу та
виконавчого провадження ВАТ «Ощадбанк»; з 23.11.2010 –радник тимчасового адмiнiстратора з правових питань; з
01.08.2011 до теперiшнього часу - заступник Голови Правлiння з юридичних питань.
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.09.2011 5
9) Опис
Членом Правлiння призначена згiдно з наказом Тимчасового адмiнiстратора вiд 05.09.2011 р. № 379. Повноваження та
обов`язки визначаються Статутом та Положенням про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД
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БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
* 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.
1) посада
Перший заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань, член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Микитченко Наталiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 12.10.2006 – заступник Голови Правлiння – начальник Фiнансового Управлiння ЗАТ «БАНК НРБ» (в подальшому ВАТ «СБЕРБАНК РОСIЇ»); з 07.07.2011 до теперiшнього часу – АТ "РОДОВIД БАНК: фiнансовий директор, з
01.08.2011 – перший заступник Голови правлiння з фiнансово-економiчних питань.
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.09.2011 5
9) Опис
Членом Правлiння призначена згiдно з наказом Тимчасового адмiнiстратора вiд 05.09.2011 р. № 379. Повноваження та
обов`язки визначаються Статутом та Положенням про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД
БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
* 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.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Симоненко Людмила Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 24.11.2005 - заступник головного бухгалтера АКБ “Київ”; з 10.02.2009 - в.о. головного бухгалтера АКБ “Київ”; з
20.05.2009 - головний бухгалтер АКБ “Київ” (змiнено найменування на ПАТ АКБ «Київ»); з 22.11.2010 – АТ
«РОДОВIД БАНК»: в.о. головного бухгалтера, з 17.05.2011 до теперiшнього часу - головний бухгалтер АТ "РОДОВIД
БАНК".
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8) дата обрання та термін, на який обрано
17.05.2011 необмежений
9) Опис
Згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора АТ "РОДОВIД БАНК" вiд 17.05.2011 р. № 84-17-03 о/с Симоненко Л.М.
переведена з посади в.о. головного бухгалтера на посаду головного бухгалтера АТ "РОДОВIД БАНК". Згоди на
розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* 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.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Давидюк Наталiя Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2009-Мiнiстерство фiнансiв України: головний економiст-фiнансист iнформацiйно-аналiтичного вiддiлу
Департаменту фiнансової полiтики; з 2011-11.2011рр.- начальник iнформацiйно- аналiтичного вiддiлу Департаменту
фiнансової полiтики; з 11.2011 до теперiшнього часу - заступник начальника вiддiлу аналiтичної роботи та управлiння
ризиками Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерство фiнансiв України.
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2011 3
9) Опис
Головою Ревiзiйної комiсiї призначена згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора АТ "РОДОВIД БАНК" вiд
18.04.2011 р. № 144. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначений стаж роботи посадової особи у складi
Ревiзiйної комiсiї АТ "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* 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.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Суркова Юлiя Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
2
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 02.2008 до теперiшнього часу – Державна фiнансова iнспекцiя України: заступник начальника вiддiлу, головний
державний фiнансовий iнспектор, головний контролер-ревiзор, провiдний контролер-ревiзор, заступник начальника
вiддiлу iнспектування фiнансових установ Депатраменту iнспектування у сферi матерiального виробництва та
фiнансових послуг Державної фiнансової iнспекцiї України.
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2011 3
9) Опис
Членом Ревiзiйної комiсiї призначена згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора АТ "РОДОВIД БАНК" вiд
18.04.2011 р. № 144. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначений стаж роботи посадової особи у складi
Ревiзiйної комiсiї АТ "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* 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.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гурманчук Андрiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 07.2009 – головний державний податковий ревiзор-iнспектор вiддiлу податкового супроводження великих
банкiвських установ управлiння податкового супроводження банкiвських та небанкiвських фiнансово-кредитних
установ Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї у м. Києвi по роботi з великими платниками податкiв. з
08.2010– Мiнiстерство фiнансiв України: головний спецiалiст вiддiлу контролю за банкiвськими установами
Департаменту з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв; з 03.2011 до теперiшнього часу – головний економiстфiнансист вiддiлу контролю за банкiвськими установами Департаменту фiнансової полiтики.
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2011 3
9) Опис
Членом Ревiзiйної комiсiї призначений згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора АТ "РОДОВIД БАНК" вiд
18.04.2011 р. № 144. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначений стаж роботи посадової особи у складi
Ревiзiйної комiсiї АТ "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
* 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.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище,
ім'я, по
батькові
посадової
особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Заступник
Голови
Правлiння,
член
Правлiння

Ушакова
Любов
Iванiвна

д/в д/в д/в

04.09.2004

14

0.00000020389

14

0

0

0

14

0.00000020389

14

0

0

0

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

Держава Україна
в особi
Мiнiстерства
фiнансiв України

00000000

д/в Україна д/в д/в
д/в

17.07.2009

6865842222

99.99366468924

6865842222

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

0

0.0000

0

0

0

0

99.99366468924

6865842222

0

0

0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

д/в

д/в д/в д/в

Усього 6865842222

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

0

0

0

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

Вид загальних
зборів*

позачергові

X

Дата
проведення

22.04.2013

Кворум
зборів**

Опис

99.99
У 2013 роцi Наглядовою радою скликались рiчнi Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 22.04.2013
року (кворум 99,99 % ).
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Встановлення порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ «РОДОВIД БАНК».
2. Обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв АТ «РОДОВIД БАНК».
3. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв АТ «РОДОВIД БАНК».
4. Звiт Правлiння АТ «РОДОВIД БАНК» за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
цього звiту.
5. Звiт Наглядової ради АТ «РОДОВIД БАНК» за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду цього звiту.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї АТ «РОДОВIД БАНК» за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду цього звiту.
7. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi (рiчного звiту) АТ «РОДОВIД БАНК» за 2012 рiк та
заходiв за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудитора.
8. Розподiл прибутку i збиткiв АТ «РОДОВIД БАНК» за пiдсумками роботи в 2012 роцi.
9. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
До перелiку питань порядку денного пропозицiй не надходило. По всiм питанням порядку денного
рiшення прийнятi згiдно з запропонованими проектами рiшень, результати розгляду питань порядку
денного розмiщенi на сайтi Банку www.rodovidbank.com;
У 2013 роцi на вимогу Мiнiстерства фiнансiв України, що є уповноваженим органом управлiння
корпоративними правами Держави Україна в Банку, Наглядовою радою скликались позачерговi
Загальнi збори акцiонерiв на 17.10.2014 року, якi не вiдбулись за вiдсутнiстю кворуму.
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004 Україна, Київська д/в, м.Київ, вул. Шовковична, 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей АД №034421
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 277-50-00

Факс

(044) 277-50-01

Вид діяльності

Органiзацiя торгiвлi цiнними паперами

Опис

Обслуговування каналiв зв'язку з питань обiгу цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Консультант"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21612486
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Місцезнаходження

03113 Україна, Київська д/в, м.Київ, пр. Перемоги, буд.68/1, офiс 62

Номер ліцензії або іншого документа на цей №0202
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) 569-09-50

Факс

(044) 569-09-50

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

Аудиторськi послуги

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

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна, Київська д/в, м.Київ, вул.Б. Грiнченка,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №581322
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

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 279-10-78

Факс

-

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Депозитарнi послуги

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерн товариство "Український Страховий Дiм"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33545681

Місцезнаходження

04071 Україна Київська д/в, м.Київ, вул. Верхнiй Вал,буд. 42-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 584998,АВ 3584997
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.09.2011

Міжміський код та телефон

(044) 224-60-42

Факс

(044) 224-60-42

Вид діяльності

Послуги у сферi страхування

Опис

Добровiльне страхування майна

Повне найменування юридичної особи або Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхове товариство з
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи додатковою вiдповiдальнiстю "Глобус"
Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю
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Код за ЄДРПОУ

20448234

Місцезнаходження

01010 Україна, Київська д/в, м.Київ, вул. Андрiя Iванова,21/17-1

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 429710,АВ 429712
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.09.2008

Міжміський код та телефон

(044) 254-53-78

Факс

-

Вид діяльності

Послуги у сферi страхування

Опис

Страхування майна

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СТ "ДОМIНАНТА"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35265086

Місцезнаходження

01032 Україна Київська д/в м. Київ вул. Саксаганського, 119

Номер ліцензії або іншого документа на цей АД 039952; № 547007
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.10.2012

Міжміський код та телефон

(044)220-07-55

Факс

(044)220-07-55

Вид діяльності

Послуги у сферi страхування

Опис

Страхування майна

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

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

23697280

Місцезнаходження

03087 Київська д/в м.Київ вул. Єреванська, 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 263236
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 594-11-62

Факс

(044) 594-11-62

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Депозитарнi послуги

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Українська страхова компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "ГАРАНТ-АВТО"

20

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

16467237

Місцезнаходження

01042 Київська д/в м.Київ, пр.Новопечерський, 19/3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 584606
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.07.2011

Міжміський код та телефон

(044) 206-88-23

Факс

(044) 206-88-23

Вид діяльності

Послуги у сферi страхування

Опис

Добровiльне страхування транспортних засобiв
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

186/1/11

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA 000097349

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.80

6866277222

12359298999.60

100

05.04.2011

Опис

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.
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XI. Опис бізнесу
Вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України «Про утворення санацiйного банку» вiд 14.09.2011 № 880-р
прийнято рiшення створити санацiйний банк на базi Публiчного акцiонерного товариства «РОДОВIД БАНК», який
набув такий статус з моменту видачi Нацiональним банком лiцензiї санацiйного банку.
Загальними зборами акцiонерiв Банку, якi вiдбулись 09.04.12-10.04.12, була затверджена нова редакцiя статуту для
роботи Банку в статусi санацiйного. Державна реєстрацiя нової редакцiї статуту проведена 16.05.2012 року.
Банк є об‟єктом регулювання з боку Нацiонального банку України в рамках Програми фiнансового оздоровлення
Банку. У звiтному роцi були затвердженi змiни до Програми фiнансового оздоровлення Банку на 2011-2016 роки,
якими оновлюється та деталiзується графiк виконання зобов‟язань перед Нацiональнiм банком України за кредитами
рефiнансування, прогнознi показники дiяльностi Банку приведенi у вiдповiднiсть до бюджету Банку.
Процедур злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення Банку протягом звiтного року не вiдбувалось.

Протягом 2013 року органiзацiйна структура в АТ «РОДОВIД БАНК» забезпечувала здiйснення завдань санацiйного
Банку згiдно лiцензiї санацiйного банку з дотриманням iндивiдуальних вимог та обмежень встановлених
Нацiональним банком України.
Органiзацiйна структура Банку за звiтний перiод характеризується основними загальними принципами:
- адекватнiсть кадрової полiтики свiтовим тенденцiям банкiвського та кадрового менеджменту;
- залежнiсть кадрової полiтики вiд стратегiї управлiння Банком в цiлому;
- використання комплексного пiдходу щодо органiзацiї та змiсту роботи з персоналом Банку;
- забезпечення надiйностi роботи персоналу Банку;
- зменшення негативних соцiальних наслiдкiв процесу змiни напрямкiв дiяльностi Банку з максимально можливим
перерозподiлом персоналу для пiдтримки нових функцiй Банку.
Станом на 01.01.2014 регiональна мережа Банку налiчує 85 зареєстрованих вiдокремлених пiдроздiлiв, якi
облiковуються на балансi Банку, з яких дiяльнiсть 81-го вiддiлення тимчасово призупинена, а 4 вiддiлення є дiючими,
а саме:
Вiддiлення "Днiпропетровське РУ" АТ "РОДОВIД БАНК", що знаходиться за адресою: 49038, м.Днiпропетровськ, прт Карла Маркса, 107 лiтера "А2";
Вiддiлення "Донецьке РУ" АТ "РОДОВIД БАНК", що знаходиться за адресою: 83018, м.Донецьк, вул.Артема, 275;
Вiддiлення "Запорiзьке РУ" АТ "РОДОВIД БАНК", що знаходиться за адресою: 69005, м.Запорiжжя, пр.Ленiна, 129;
Вiддiлення "Львiвське РУ"АТ "РОДОВIД БАНК", що знаходиться за адресою: 79008, м.Львiв, пл.Соборна, 2 "а".

Чисельнiсть працiвникiв станом на 01.01.2014 складає 503 особи.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв – 361 особа.
Середньооблiкова кiлькiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом та за цивiльно-правовими
договорами – 35 осiб.
Фонд оплати працi – 42 937,6 тис. грн.
Протягом 2013 року фонд оплати працi зменшився на 16 245,1 тис. грн. у зв‟язку iз зменшенням чисельностi
працiвникiв.
Банк не належить до жодних об`єднань пiдприємств.
Банк не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
У 2013 роцi до АТ "РОДОВIД БАНК" не надходили пропозицiї щодо реорганiзацiї банку.

Положення про облiкову полiтику АТ «РОДОВIД БАНК» на 2013 рiк є основним документом, який регламентує
порядок здiйснення бухгалтерського облiку, визначає основнi принципи бухгалтерського облiку та основнi
характеристики фiнансових звiтiв Банку.
Бухгалтерський облiк основних засобiв i нематерiальних активiв, а також нарахування їх амортизацiї (зносу), ведеться
Банком в вiдповiдностi до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв
України, затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 20.12.2005р. № 480 iз змiнами i доповненнями.
У вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики, амортизацiї у фiнансовому облiку пiдлягає вартiсть усiх необоротних
(матерiальних та нематерiальних) активiв, крiм вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй.
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Нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку корисного
використання (експлуатацiї) об‟єкта, який встановлюється Банком пiд час їх первiсного визнання.
Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв i нематерiальних активiв визначається з урахуванням
таких факторiв:
– очiкуваного використання об‟єкта з урахуванням його розрахункової потужностi або фiзичної продуктивностi;
– строкiв корисного використання подiбних активiв;
– фiзичного та морального зносу, що передбачається;
– правових або iнших подiбних обмежень щодо строкiв використання об‟єкта та iнших факторiв.
Строк корисного використання (експлуатацiї) об‟єкта основних засобiв i нематерiальних активiв може переглядатися
у разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
У разi змiни строку корисного використання (експлуатацiї) об‟єкта основних засобiв i нематерiальних активiв
амортизацiя нараховується виходячи з нового строку корисного використання починаючи з мiсяця, наступного за
мiсяцем змiни строку корисного використання.
Нарахування амортизацiї починається з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об'єкт основних засобiв
i нематерiальних активiв став придатним для корисного використання. Нарахування амортизацiї припиняється з
першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об‟єкта основних засобiв i нематерiальних активiв.
Нарахування амортизацiї необоротних активiв припиняється у разi призупинення визнання активу або переведення
активу до категорiї необоротних активiв, утримуваних для продажу.
Амортизацiя основних засобiв (крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв) i нематерiальних активiв
нараховується прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що
амортизується, на строк корисного використання об‟єкта.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в
розмiрi 100 процентiв його вартостi.
Амортизацiя не нараховується, якщо балансова вартiсть необоротних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйнiй вартостi.
Амортизацiя не нараховується за об'єктами основних засобiв, що є предметами антикварiату.
Амортизацiя не нараховується на необоротнi активи, утримуванi для продажу.
Нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв у податковому облiку здiйснюється вiдповiдно до
норм Податкового кодексу України.
Якщо залишкова вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв суттєво вiдрiзняється вiд справедливої вартостi,
Банк здiйснює їх переоцiнку. Порiг суттєвостi для визначення справедливої вартостi основних засобiв i
нематерiальних активiв Банк визнає на рiвнi 20% (вiдхилення залишкової вартостi вiд ринкової вартостi на дату
балансу). Переоцiнка або перерахунок активiв та зобов'язань веде до зменшення або збiльшення власного капiталу
Банку. Визначення справедливої вартостi необоротних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог Закону України
"Про оцiнку майна, майновi права та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi".
Бухгалтерський облiк операцiй iз запасами матерiальних цiнностей ведеться вiдповiдно до вимог Iнструкцiї з
бухгалтерського облiку запасiв матерiальних цiнностей банкiв України, затвердженої постановою Правлiння НБУ вiд
10.12.2004р. № 625 iз змiнами i доповненнями.
Запаси матерiальних цiнностей в облiку вiдображаються за первiсною вартiстю, уключаючи витрати на доставку,
податки, збори та iншi обов‟язковi платежi (окрiм тих, що вiдшкодовуються Банку). Передавання матерiальних
цiнностей в експлуатацiю або їх реалiзацiю Банк здiйснює за методом визначення вартостi перших за часом
надходження запасiв – «перше надходження – перший видаток» (ФIФО).
Банк не має складу, тому придбання господарських товарiв здiйснюється в мiру необхiдностi та в кiлькостi, яка
достатня для задоволення iснуючих на даний момент часу потреб працiвникiв Банку i списуються на витрати в момент
надходження.
Банк має статус торгiвця цiнними паперами згiдно отриманої лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку (НКЦПФР).
Банк, здiйснюючи дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерську дiяльнiсть, на пiдставi Лiцензiї НКЦПФР, що
видається в порядку, встановленому чинним законодавством, та на пiдставi Лiцензiї санацiйного банку проводить
операцiї з державними цiнними паперами та депозитними сертифiкатами Нацiонального банку України.
Крiм цього Банк набуває у власнiсть недержавнi цiннi папери як в результатi придбання/отримання у державних
банкiв та банкiв, у капiталiзацiї яких взяла участь держава, так i в результатi звернення стягнення на предмети застави
за кредитними договорами, та здiйснює продаж цих цiнних паперiв. Також Банк здiйснює продаж недержавних цiнних
паперiв, якi були наявнi у власному портфелi Банку на момент набуття ним статусу санацiйного.
Порядок вiдображення в бухгалтерському облiку iнформацiї про операцiї з придбання, продажу, розмiщення, випуску,
обiгу та погашення цiнних паперiв здiйснюється вiдповiдно до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з цiнними
паперами в банках України, затвердженої постановою Правлiння НБУ вiд 03.10.2005 р., № 358, основних вимог
мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Цiннi папери банку з метою їх оцiнки та вiдображення в бухгалтерському облiку класифiкуються таким чином:
- цiннi папери в торговому портфелi;
- цiннi папери в портфелi на продаж;
- цiннi папери в портфелi до погашення.
Облiк фiнансових iнвестицiй та їх оцiнка здiйснюються за кожною iнвестицiєю в розрiзi емiтентiв.
Придбанi цiннi папери (крiм цiнних паперiв у торговому портфелi) первiсно оцiнюються та вiдображаються в
бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю (цiною операцiї), до якої додаються витрати на операцiї з
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придбання таких цiнних паперiв.
Цiннi папери в торговому портфелi первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю (цiною операцiї). Витрати на
операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання таких цiнних паперiв.
Витрати на операцiї з придбання боргових цiнних паперiв у портфель на продаж або в портфель до погашення
вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) на дату їх придбання.
Визнання (припинення визнання) цiнних паперiв вiдображається в бухгалтерському облiку iз застосуванням методу їх
визнання (припинення визнання) на дату розрахунку.
Купiвля або продаж цiнних паперiв передбачає передавання цих цiнних паперiв протягом часу, який установлений
згiдно iз загальними правилами, що дiють на вiдповiдному ринку.
Продаж цiнних паперiв з вiдстроченням платежу вiдображається в бухгалтерському облiку вiдповiдно до їх
економiчної сутi за рахунками з облiку кредитiв.
Змiна справедливої вартостi цiнних паперiв, якi мають бути переданi банку (крiм цiнних паперiв, якi облiковуються за
собiвартiстю або амортизованою собiвартiстю), в перiод мiж датою операцiї та датою розрахунку вiдображається в
бухгалтерському облiку за рахунками доходiв або витрат (для цiнних паперiв у торговому портфелi) та капiталу (для
цiнних паперiв у портфелi на продаж).
Визначеною датою балансу є перше число мiсяця, наступного за звiтним, до встановленого строку подання оборотносальдового балансу.
На кожну наступну визначену дату балансу всi цiннi папери, що придбанi банком, оцiнюються за їх справедливою
вартiстю, крiм:
- цiнних паперiв, що утримуються до погашення;
- акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком в портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких
неможливо достовiрно визначити.
Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених ринках, визначається за їх
ринковою вартiстю.
Якщо котирування ринкових цiн на цiннi папери є недоступним Банк має право застосовувати iншi методи визначення
справедливої вартостi, що не суперечать дiючому законодавству, а саме:
- посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту (подiбного щодо виду цiнного паперу, умов його обiгу,
галузi економiки емiтента, валюти, дохiдностi, строку погашення);
- аналiз дисконтованих грошових потокiв, використовуючи ставку дисконту, яка дорiвнює дiючiй нормi прибутковостi
фiнансових iнструментiв, що мають в основному такi самi умови та характеристики (строк погашення, що залишився;
структура потокiв грошових коштiв; валюта; кредитний рейтинг емiтента; процентна ставка) – для боргових цiнних
паперiв;
- аналiз дисконтованих грошових потокiв, використовуючи ставку дисконту, яка дорiвнює поточнiй ринковiй ставки
дохiдностi (ставка КIАСR у вiдсотках щоденних) – для боргових цiнних паперiв.
Банк має статус санацiйного та здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi отриманої 19.06.2012 вiд Нацiонального банку
України лiцензiї санацiйного банку вiд 15.06.2012 № 1, а також з урахуванням обмежень в дiяльностi вiдповiдно до
постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.04.2011 № 113/БТ "Про внесення змiн до постанов
Правлiння Нацiонального банку України щодо кредитiв рефiнансування, наданих Публiчному акцiонерному
товариству "РОДОВIД БАНК".
Банк має право надавати наступнi банкiвськi послуги та здiйснювати дiяльнiсть щодо:
1. Розмiщення коштiв, у тому числi, в iноземнiй валютi, вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик у
частинi:
- придбання/отримання активiв у державних банкiв та банкiв, у капiталiзацiї яких взяла участь держава;
- розмiщення коштiв на депозитних рахунках у державних банках та банках, у капiталiзацiї яких взяла участь держава;
- придбання державних цiнних паперiв, депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України.
2. Супроводження активiв, що виникли на пiдставi цивiльно-правових договорiв, укладених Банком до дня набуття
ним статусу санацiйного банку, та активiв, якi придбав/отримав Банк на пiдставi цивiльно-правових договорiв,
укладених з державними банками та банками, у капiталiзацiї яких взяла участь держава, з метою максимiзацiї обсягу
повернення коштiв, уключаючи:
- реструктуризацiю активiв, яка не передбачає надання додаткових коштiв позичальниковi;
- проведення претензiйно-позовної роботи з метою повернення заборгованостi;
- поповнення та/або отримання додаткового забезпечення;
- звернення стягнення на забезпечення за кредитними договорами та iншi активи з метою повернення заборгованостi
(що складається iз заборгованостi за кредитом, та/або прострочених процентiв, та/або строкових процентiв, та/або
пенi, та/або штрафу та iнших платежiв).
3. Надання активiв Банку, що виникли на пiдставi цивiльно-правових договорiв, укладених Банком до дня набуття ним
статусу санацiйного, у забезпечення за кредитами Нацiонального банку України.
4. Продажу майна, яке перейшло у власнiсть Банку на пiдставi реалiзацiї прав заставодержателя вiдповiдно до умов
договору застави, а також набуте Банком з метою запобiгання збиткам.
5. Ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi в iноземнiй валютi, за договорами,
укладеними Банком до дня набуття ним статусу санацiйного.
6. Проведення розрахункiв, у тому числi в iноземнiй валютi, з кредиторами за договорами, укладеними Банком.
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7. Довiрчого управлiння активами за цивiльно-правовими договорами, укладеними з державними банками та банками,
у капiталiзацiї яких взяла участь держава.
8. Здiйснення операцiй з державними цiнними паперами та депозитними сертифiкатами Нацiонального банку України.
9. Здiйснення торгiвлi iноземною валютою на валютному ринку України для виконання зобов‟язань клiєнтiв та
зобов‟язань перед кредиторами.
10. Здiйснення неторговельних операцiй з валютними цiнностями, якi пов‟язанi з виконанням укладених угод.
11. Операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в касах банку.
12. Зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфу.
13. Iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей.
14. Надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг.
В дiяльностi Банку залежнiсть вiд сезонних змiн вiдсутня.
Протягом 2013 року контрагентами АТ «РОДОВIД БАНК» були банки, юридичнi особи (в тому числi небанкiвськi
фiнансовi установи), фiзичнi особи – пiдприємцi, фiзичнi особи тощо.
Кореспондентськi вiдносини встановленi з 10 банками – резидентами в нацiональнiй та iноземнiй валютах та 7
банками – нерезидентами в iноземнiй валютi.
Банк має 17 НОСТРО-рахункiв та 4 ЛОРО-рахунки.
Головною метою системи управлiння ризиками санацiйного банку є визначення правил, процедур i iнструментiв
управлiння ризиками для забезпечення виконання основних завдань Банку.
В ходi процесу управлiння ризиками впродовж 2013 року найбiльш значними та важливими за прiоритетнiстю для
Банку були кредитний, операцiйний, валютний, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
Банк в системi управлiння кредитним ризиком видiляє iндивiдуальний та портфельний кредитний ризик.
Управлiння iндивiдуальними кредитними ризиками здiйснюється на основi методик оцiнки ризикiв iз застосуванням
внутрiшнiх рейтингових систем оцiнки ризику позичальникiв. Оцiнка та монiторинг iндивiдуального кредитного
ризику (ризику, пов‟язаного з окремою операцiєю або окремим контрагентом), проводиться у повнiй вiдповiдностi до
вимог Положення про порядок формування та використання банками України резервiв для вiдшкодування можливих
втрат за активними банкiвськими операцiями, затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 25.01.2012 №23.
Методиками оцiнки ризикiв регламентується порядок та перiодичнiсть здiйснення оцiнки фiнансового стану
позичальника, визначення його плато- та кредитоспроможностi, розрахунок показника ризику за окремими кредитами.
Протягом 2013 року здiйснювався монiторинг стану кредитних операцiй, включаючи контроль за станом
обслуговування заборгованостi, наявностi та стану заставного майна, своєчасного його страхування, а також контроль
за виконанням iнших зобов‟язань позичальника за укладеними з Банком договорами.
Протягом 2013 року в дiяльностi Банку дiяли обмеження вiдповiдно до постанови Правлiння Нацiонального банку
України вiд 13.04.2011 № 113/БТ «Про внесення змiн до постанов Правлiння Нацiонального банку України щодо
кредитiв рефiнансування, наданих Публiчному акцiонерному товариству «РОДОВIД БАНК», а саме:
- не вiдкривати вкладнi (депозитнi) рахунки фiзичним та юридичним особам;
- не залучати кошти на вкладнi (депозитнi) рахунки фiзичних осiб;
- не надавати новi кредити, гарантiї поручительства, авалi. Не здiйснювати акцепти, факторинговi операцiї, операцiї з
акредитивами, чеками, векселями. Реструктуризацiю кредитної заборгованостi (за виключенням безнадiйної) можливо
здiйснювати тiльки за умови:
- наявностi забезпечення, визначеного пунктом 7.1.2 Положення про порядок формування та використання резерву
для вiдшкодування можливих втрат за кредитними операцiями банкiв, затвердженого Постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 06.07.2000 №279, крiм недержавних цiнних паперiв, iпотечних облiгацiй та
сертифiкатiв, майнових прав на нерухоме майно та iнших майнових прав;
- погашення вiдсоткiв не рiдше одного разу на квартал.
- не придбавати цiннi папери (крiм цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України);
- приймати погашення заборгованостi позичальниками виключно в грошовiй формi (крiм набуття права власностi на
предмет застави);
- не передавати активи Банку в забезпечення третiм особам (крiм надання забезпечення за кредитами Нацiонального
банку України);
- не придбавати основнi засоби, що не беруть участi в проведеннi банкiвських операцiй, крiм набуття права власностi
на предмет застави.
Основним ресурсом для здiйснення банкiвської дiяльностi протягом 2013 року було погашення дiючого кредитного
портфелю юридичних та фiзичних осiб (iз врахуванням вiдсоткiв та комiсiй), що склало 208,14 млн. грн.
Протягом 2013 року Банк не вiдкривав рахункiв юридичним та фiзичним особам (поточних, вкладних), та не залучав
нових коштiв (в зв‟язку iз обмеженнями в дiяльностi Банку, та вiдповiдно до лiцензiї санацiйного банку).
Станом на 31.12.2013 кошти клiєнтiв Банку складають 188,59 млн. грн., в тому числi кошти юридичних осiб – 144,26
млн. грн. (76,49% всiх коштiв клiєнтiв), кошти небанкiвських фiнансових установ – 9,86 млн. грн. (5,23%) та кошти
фiзичних осiб – 34,47 млн. грн. (18,28%).
Станом на 31.12.2013 у Банку вiдсутнi залишки строкових коштiв фiзичних осiб та державних органiв влади.
Станом на 31.12.2013 банкiвську лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення банкiвської дiяльностi мали
180 банкiв України (публiчнi акцiонернi товариства), один iз яких має лiцензiю санацiйного банку.
Капiтал банкiв становив 192,6 млрд. грн., або 15,1% пасивiв банкiв.
Сплачений зареєстрований статутний капiтал банкiв становив 185,2 млрд. грн.
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Зобов‟язання банкiв на 31.12.2013 становили 1 085,5 млрд. грн.
Основними складовими зобов‟язань були:
- кошти фiзичних осiб – 433,7 млрд. грн., або 39,9%;
- кошти суб‟єктiв господарювання – 234,9 млрд. грн., або 21,6%.
Структура коштiв фiзичних осiб у банках така:
- строковi кошти – 350,8 млрд. грн., або 80,9%;
- кошти на вимогу – 82,9 млрд. грн., або 19,1%.
Структура коштiв суб‟єктiв господарювання у банках така:
- строковi кошти – 104,7 млрд. грн., або 44,6%;
- кошти на вимогу – 130,2 млрд. грн., або 55,4%.
Активи банкiв України на 31.12.2013 становили 1 278,1 млрд. грн., загальнi активи – 1 408,7 млрд. грн.
Основними складовими активiв банкiв були:
- кредити наданi – 911,4 млрд. грн., або 71,3% у активах;
- вкладення в цiннi папери – 138,3 млрд. грн., або 10,8%;
- готiвковi кошти, банкiвськi метали та кошти в Нацiональному банку України – 83,6 млрд. грн., або 6,5%;
- кореспондентськi рахунки, що вiдкритi в iнших банках, – 78,1 млрд. грн., або 6,1%.
Частка простроченої заборгованостi за кредитами у загальнiй сумi кредитiв складала 7,7%, сформованi резерви за
активними операцiями банкiв – 131,3 млрд. грн.
Результат дiяльностi банкiв за 2013 рiк – 1,4 млрд. грн., в тому числi доходи – 168,8 млрд. грн., витрати – 167,4 млрд.
грн.
АТ «РОДОВIД БАНК» дiє у вiдповiдностi до лiцензiї санацiйного банку, згiдно якої Банк проводитиме роботу з
активами державних банкiв та банкiв, у капiталiзацiї яких взяла участь держава, у строк, що не перевищує п'ять рокiв.
На санацiйний банк не поширюються вимоги, встановленi Нацiональним банком України щодо обов‟язкових
економiчних нормативiв та лiмiтiв валютної позицiї, нормативiв обов‟язкового резервування коштiв та вiн не є
учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.
Дiяльнiсть санацiйного банку є одним з методiв державного втручання, яке, згiдно ринкових принципами
регулювання банкiвського сектору, є доцiльним для запобiгання системним наслiдкам кризи.
До потенцiйних конкурентiв на ринку фiнансових послуг можливо вiднести усi фiнансовi органiзацiї, до дiяльностi
яких належить робота з проблемною заборгованiстю, але статус санацiйного банку має лише АТ «РОДОВIД БАНК»,
перевагами якого є:
- команда високопрофесiйних фахiвцiв;
- наявнiсть власної потужної IT-платформи, що дає можливiсть ефективно управляти портфелями простроченої
заборгованостi, опцiональних можливостей i успiшний досвiд iнтеграцiї з IT-системами банкiв, що дозволяє iстотно
оптимiзувати процеси роботи з простроченою заборгованiстю, а також процес комунiкацiй з банками, пов'язаний з
iнформацiйним забезпеченням роботи санацiйного банку;
- використання аналiтичних iнструментiв на базi IT-платформи, що дозволяють проводити глибокий аналiз отриманих
в роботу портфелiв, вибудовувати ефективнi стратегiї обробки даних, прогнозувати та отримувати позитивний
результат.
Фактори, якi впливають на поточну конкурентну позицiю санацiйного Банку не є однозначними:
- Банк починає працювати в новiй для себе якостi санацiйного Банку, основною функцiєю якого буде професiйна
робота по поверненню коштiв банкам державного сектору за ранiше наданими кредитами та iншими зобов‟язаннями.
На даний час сьогоднi в країнi Банк є єдиною фiнансовою установою з даним статусом;
- поточнi тенденцiї зовнiшнього середовища свiдчать про поглиблення проблем та зростанням ризикiв, пов‟язаних з
поверненням проблемних кредитiв, ключового значення набуває вирiшення проблеми законодавчого забезпечення,
тобто врегулювання питань створення, функцiонування та регулювання дiяльностi санацiйного банку, врегулювання
питань стягнення заборгованостi, з метою прискорення процедур, пов'язаних iз розглядом справи у судi i збiльшення
обсягу стягнень, надання належної пiдтримки з боку державних органiв при захистi iнтересiв Банку при стягненнi
заборгованостi за проблемними активами, в тому числi переданими вiд капiталiзованих державою банкiв.
В зв‟язку з цим, конкурента позицiя Банку не є стабiльною. Для її покращення є усi необхiднi умови - технологiчна
база, пiдтримка держави та стратегiчнi цiлi, якi Банк ставить перед собою.
Повноцiнне функцiонування Банку в статусi санацiйного стане можливим пiсля законодавчого врегулювання
проблемних питань щодо передавання та подальшої роботи з проблемними активами капiталiзованих державою
банкiв - основним видом дiяльностi стане робота по погашенню проблемної заборгованостi за власними активами та
за активами державних та рекапiталiзованих державою банкiв.
Крiм цього, Банк надаватиме iншi банкiвськi продукти та послуги супроводжуючого характеру, у межах можливостей,
наданих лiцензiєю санацiйного Банку, а саме:
- послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду (майновий найм) сейфiв для зберiгання цiнностей та
документiв;
- послуги купiвлi-продажу валюти;
- розрахунково-касове обслуговування юридичних та фiзичних осiб;
- послуги за операцiями Клiєнт-банк;
- надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
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За останнi п‟ять рокiв (2009 – 2013 роки) основними придбаннями АТ «РОДОВIД БАНК» були примiщення, якi
придбавались для розвитку регiональної мережi Банку, а також, нерухомiсть та земельнi дiлянки, що перейшли у
власнiсть Банку як заставодержателя.
Протягом 2013 року Банк здiйснив переведення об'єктiв нерухомостi до категорiї iнвестицiйної нерухомостi у зв‟язку
iз змiною способу його функцiонального використання. Iнвестицiйна нерухомiсть Банку представлена
будiвлями/примiщеннями, що перебувають у власностi Банку та наданi в оперативний лiзинг (оренду), а також
земельними дiлянками, якi перейшли у власнiсть Банку як заставодержателя. Станом на кiнець дня 31 грудня 2013
року вартiсть об‟єктiв iнвестицiйної нерухомостi становить 3 966 417 тис.грн.
На балансi Банку облiковуються необоротнi активи, утримуванi для продажу, вартiсть яких станом на кiнець дня 31
грудня 2013 року становить 156 700 тис.грн.
Протягом 2013 року Банком продано обладнання з випуску та обслуговування платiжних карток за групою «Машини
та обладнання» на загальну суму 6 218 тис.грн.

Протягом звiтного 2013 року АТ "РОДОВIД БАНК" не було укладено правочинiв за операцiями iз власниками
iстотної участi Банку, членами Наглядової ради Банку та членами Правлiння Банку.
Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться Банком в вiдповiдностi до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку
основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 20.12.2005р.
№ 480 iз змiнами i доповненнями та регламентується Положенням про облiкову полiтику АТ «РОДОВIД БАНК» на
2013 рiк.
Основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю, включаючи всi витрати по їх придбанню (створенню), доставцi,
установцi та введенню в експлуатацiю. Адмiнiстративнi та iншi витрати, якi не належать безпосередньо до витрат на
придбання або доведення об'єкту до робочого стану не включаються до його первiсної вартостi. Первiсна вартiсть
основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об‟єкта (модернiзацiя, модифiкацiя,
добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно
очiкуваних вiд використання об‟єкта.
Банк нараховує амортизацiю основних засобiв (крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв), нематерiальних
активiв та капiтальних iнвестицiй за орендованими необоротними активами iз застосуванням прямолiнiйного методу,
за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання
об‟єкта основних засобiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому
мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Для розрахунку вартостi, яка амортизується,
лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється до нуля. Нарахування амортизацiї основних засобiв
здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об‟єкта, який встановлюється Банком пiд час їх
первiсного визнання. Строк корисного використання (експлуатацiї) об‟єкта основних засобiв може переглядатися у
разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання. У разi змiни строку корисного використання
(експлуатацiї) об‟єкта основних засобiв амортизацiя нараховується виходячи з нового строку корисного використання
починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем змiни строку корисного використання. Нарахування амортизацiї
починається з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об'єкт основних засобiв став придатним для
корисного використання. Нарахування амортизацiї припиняється з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем
вибуття об‟єкта основних засобiв. Нарахування амортизацiї необоротних активiв припиняється у разi призупинення
визнання активу або переведення активу до категорiї необоротних активiв, утримуваних для продажу.
З метою визначення справедливої вартостi нерухомого майна, Банк щороку здiйснює оцiнку власних будiвель/споруд
та земельних дiлянок на дату складання балансу (31 грудня). За результатами тестування, вартiсть нерухомого майна
Банку суттєво не вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року. Порiг
суттєвостi для визначення справедливої вартостi основних засобiв становить 20% (вiдхилення залишкової вартостi вiд
ринкової вартостi на дату складання балансу), що регламентується Положенням про облiкову полiтику АТ «РОДОВIД
БАНК» на 2013 рiк.
Основнi засоби включають в себе примiщення, що належать Банку на правах власностi, та використовуються для
розташування в них вiддiлень та структурних пiдроздiлiв Банку, балансова (залишкова) вартiсть яких станом на кiнець
дня 31 грудня 2013 року становить 271 421 тис.грн. Протягом 2013 року Банком переданi в оперативний лiзинг
(оренду) власнi примiщення для отримання доходу, балансова (залишкова) вартiсть яких станом на кiнець дня 31
грудня 2013 року становить 37 403 тис.грн.
До проблем, якi суттєво впливають на дiяльнiсть Банку, вiдносяться: полiтична нестабiльнiсть, коливання курсу
нацiональної валюти, спад промислового виробництва, рiст цiн та рiзке падiння реальних доходiв населення.
Всi операцiї здiйснюються пiдроздiлами Банку вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України, нормативноправових актiв НБУ та затверджених Правлiнням внутрiшнiх положень Банку.
Протягом звiтного року Банк здiйснював заходи для мiнiмiзацiї ризикiв проведення банкiвських операцiй, керуючись
положеннями дiючого законодавства, нормативно-правовими актами Нацiонального банку України та внутрiшнiми
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документами банку.
Станом на 31.12.2013 не закiнчено процес узгодження законопроектiв «Про особливостi дiяльностi санацiйного
банку» та «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо роботи санацiйного банку з активами державних
банкiв та банкiв, у капiталiзацiї яких взяла участь держава», що унеможливлює повноцiнне функцiонування Банку в
статусi санацiйного.
Ступiнь залежностi банку вiд законодавчих або економiчних обмежень високий.
Штрафи i пенi за порушення чинного законодавства у звiтному роцi сплачено у сумi 331,6 тис.грн.
Станом на 31.12.2013 розмiр регулятивного капiталу становив 3 345,00 млн. грн. Дiяльнiсть санацiйного банку
регулюється постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.12.2011 № 471 «Про затвердження
Положення про порядок реєстрацiї, видачi лiцензiї, регулювання дiяльностi санацiйного банку та нагляду за ним»,
якою передбачено, що на санацiйний банк не поширюються вимоги, установленi Нацiональним банком України щодо
обов‟язкових економiчних нормативiв та лiмiтiв валютної позицiї, нормативiв обов‟язкового резервування коштiв.
Протягом 2013 року Банк надавав в оперативний лiзинг (оренду) власнi примiщення, обладнання для отримання
доходу. Вартiсть очiкуваних прибуткiв вiд укладених, але ще невиконаних договорiв оренди станом на кiнець дня 31
грудня 2013 року становить 11 065 тис.грн.
В зв‟язку iз необхiднiстю обґрунтування курсу розвитку Банку як санацiйного, завданням якого є проведення роботи з
активами державних банкiв та банкiв, у капiталiзацiї яких взяла участь держава, спрямованої на максимiзацiю
надходжень вiд повернення цих активiв, Банком розроблено Бiзнес-план на 2014 рiк.
У зв‟язку з невизначенiстю механiзму передачi проблемних активiв санацiйному банку, у Бiзнес – планi не
враховуються змiни основних прогнозних фiнансових показникiв, пов‟язаних з набуттям та управлiнням проблемними
активами державних та рекапiталiзованих державою банкiв.
Основною стратегiчною цiллю Банку у 2014 роцi є отримання максимального обсягу коштiв за рахунок погашення
проблемної кредитної заборгованостi, продажу або передачi в оренду майна Банку, яке не використовується а також
скорочення операцiйних та адмiнiстративно-господарських витрат, яке дасть змогу покращити фiнансовий стан Банку.
Основними напрямками дiяльностi Банку, якi спрямованi на досягнення поставлених цiлей є:
1. Погашення проблемної кредитної заборгованостi за власними активами Банку;
2. Набуття проблемних активiв рекапiталiзованих державою та iнших державних банкiв та управлiння цими активами,
спрямоване на повернення проблемної кредитної заборгованостi;
3. Реструктуризацiя заборгованостi перед кредиторами Банку;
4. Змiна структури активiв Банку шляхом скорочення частки «непрацюючих» - реалiзацiя активiв (основних засобiв),
якi не використовуються в дiяльностi Банку, реалiзацiя або передача в оперативний лiзинг (оренду) власних
примiщень Банку.
Банк не проводив дослiджень та розробок.
Протягом 2013 року у провадженнi перебувало 2559 справ:
1. Де Банк виступав Позивачем:
1.1. Справи немайнового характеру – 66 справ. Суть справ - про визнання правочинiв недiйсними; звiльнення
заставленого майна з-пiд арешту; визнання неправомiрними дiй державних виконавця; про визнання бездiяльностi
незаконною та зобов‟язання вчинити дiї; визнання недiйсними прилюдних торгiв; визнання недiйсними договорiв
оренди; оскарження висновку експерта; визнання недiйсним договорiв про вiдступлення права вимоги; визнання
недiйсними протестiв про неоплату векселiв та iнше.
1.2. Справи майнового характеру – 2253 справ на загальну суму 7 564 274 095.46 гривень, 114 427 675.81 доларiв
США, 17 095 865.70 Євро. Суть справ – вiдшкодування майнової шкоди, стягнення безпiдставно набутих коштiв за
оспорюваними правочинами, стягнення комiсiйної винагороди, стягнення заборгованостi з боржникiв Банку,
звернення стягнення на предмет застави, визнання кредиторських вимог.
2. Де Банк виступав Вiдповiдачем:
2.1. Справи немайнового характеру - 182 справи. Суть справ - визнання договорiв недiйсними, оскарження виконавчих
написiв, визнання правовiдносин припиненими, про захист прав споживачiв, зобов'язання вчинити дiї, визнання права
власностi на майно, визнання вiдсутнiм права вимоги та iншi.
2.2. Справи майнового характеру - 32 справи на загальну суму 230 391 024.05 гривень, 968 332.79 доларiв США. Суть
справ - стягнення заборгованостi за договорами, укладеними з Банком.
3. Де Банк виступав в якостi третьої особи:
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Протягом 2013 року у провадженнi перебувало 26 справ, в яких Банк виступав у якостi третьої особи. Суть справ стягнення заборгованостi, вiдшкодування матерiальної та моральної шкоди; вiдшкодування страхової виплати
позичальнику; розподiл майна; зобов‟язання вчинити протесту про неоплату векселiв; визнання недiйсними
результатiв прилюдних торгiв; про визнання права власностi на майно; про звiльнення майна з-пiд арешту; визнання
недiйсними договорiв купiвлi-продажу земельних дiлянок.

Основнi подiї останнiх рокiв:
- З березня 2009 року по вересень 2011 року у Банку дiяла тимчасова адмiнiстрацiя;
- За термiн дiї тимчасової адмiнiстрацiї Банк був капiталiзований державою на суму 12,36 млрд. грн., частка держави у
статутному капiталi становить 99,99%;
- В квiтнi 2011 року, вiдповiдно до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.04.2011 №102 «Про
переведення активiв i зобов‟язань АТ «РОДОВIД БАНК» до ПАТ «Державний ощадний банк України» своєчасно та в
повному обсязi переданi активи (ОВДП) i зобов‟язання перед фiзичними особами до ПАТ «Державний ощадний банк
України» на суму 3,84 млрд. грн.
- 15.06.2012 Комiсiєю Нацiонального банку України було прийнято рiшення про надання Публiчному акцiонерному
товариству «РОДОВIД БАНК» лiцензiї санацiйного банку та про внесення вiдомостей про санацiйний банк до
Державного реєстру банкiв.
Протягом звiтного року Банк здiйснював операцiї з пiдприємствами та органiзацiями рiзних форм власностi,
фiзичними особами та проводив їх розрахунково-касове обслуговування.
Протягом 2013 року активи зменшились на 39,38 млн. грн. (до 8 835,63 млн. грн.) в результатi:
- зменшення готiвки в касах Банку, залишкiв на НОСТРО-рахунках та МБК;
- погашення кредитiв юридичних та фiзичних осiб;
- зменшення основних засобiв та нематерiальних активiв за рахунок списання з балансу непридатних для подальшого
використання основних засобiв та нарахованої амортизацiї;
- зменшення iнших активiв (дебiторська заборгованiсть, в тому числi за прийнятими зобов‟язаннями ТОВ
«Укрпромбанк», резерви пiд дебiторську заборгованiсть, нарахованi доходи, резерви пiд нарахованi доходи, майно на
продаж, витрати майбутнiх перiодiв тощо).
За рiк зобов‟язання зменшились на 10,83 млн. грн. (до 5 217,28 млн. грн.) в результатi:
- зменшення мiжбанкiвських кредитiв та коштiв на ЛОРО-рахунках (списання коштiв з кореспондентського рахунку
iнших банкiв, повернення коштiв, що отриманi вiд iнших банкiв);
- повернення заборгованостi Нацiональному банку України;
- зменшення коштiв клiєнтiв - юридичних та фiзичних осiб.
Станом на 31.12.2013 Банк мав кредити Нацiонального банку України на загальну суму 2 948,33 млн. грн., якi були
отриманi для пiдтримки лiквiдностi та платоспроможностi Банку, сума нарахованих та несплачених вiдсоткiв - 1
429,83 млн. грн.
Протягом 2013 року Банком погашено кредитiв рефiнансування на суму 97,40 млн. грн., у тому числi 87,40 млн. грн.,
запланованих до погашення у 2013 роцi та 10,00 млн. грн. – у 2014 роцi.
Власний капiтал Банку станом на 31.12.2013 становить 3 618,35 млн. грн., за 2013 рiк вiдбулося зменшення власного
капiталу на 28,55 млн. грн.
У порiвняннi з 2012 роком, негативне значення фiнансового результату збiльшилося на 59,71 млн. грн. (до 70,30 млн.
грн.) за рахунок:
1. збiльшення вiд‟ємного значення чистого процентного доходу;
2. зменшення чистого комiсiйного доходу;
3. зменшення iнших доходiв;
4. зменшення розформування резервiв.
Позитивнi моменти:
- протягом року Банк своєчасно розраховувався за зобов‟язаннями з клiєнтами, банками, зовнiшнiми кредиторами;
- позитивне сальдо руху грошових коштiв у розмiрi 122,21 млн. грн.;
- майже у 1,5 рази знижено адмiнiстративно-господарськi витрати (на 40,11 млн. грн.) у порiвняннi з 2012 роком;
- зменшено штатну кiлькiсть персоналу на 96 осiб;
- завершена реорганiзацiя регiональної мережi, закрито 1 робоче мiсце представникiв Банку;
- погашено кредитну заборгованiсть (тiло, вiдсотки, комiсiя) – 208,14 млн. грн., в т.ч. прострочену - 110,11 млн. грн.;
- отримано 139,16 млн. грн. вiд ТОВ «Укрпромбанк» в рахунок погашення дебiторської заборгованостi;
- сплачено заборгованостi за кредитами, отриманими вiд Нацiонального банку України, на суму 97,40 млн. грн., в
тому числi достроково – 10,00 млн. грн.;
- оптимiзовано органiзацiйну структуру;
- повнiстю повернено гарантiйнi депозити мiжнародних платiжних систем в рамках проекту закриття карткового
бiзнесу, на суму 5,64 млн. грн.;
- отримання додаткового доходу вiд оренди та продажу майна: станом на 31.12.2013 надано в оренду - 24 примiщення,
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сума укладених договорiв оренди - 0,47 млн. грн., дохiд вiд оренди примiщень за рiк склав 2,81 млн. грн.;
- станом на 31.12.2013 укладено 17 договорiв з надання в оренду банкiвського iнвентарю (технiка, меблi, пристрої
сигналiзацiї та iн.) на загальну суму 0,04 млн. грн., дохiд вiд оренди банкiвського iнвентарю за рiк склав 0,34 млн.
грн.;
- розпочато процедуру продажу карткового обладнання - проведено 4 конкурси та продано 111 одиниць обладнання,
дохiд вiд продажу карткового обладнання 2,39 млн. грн.;
- розпочато процедуру продажу автомобiлiв.
Негативнi моменти:
- проблемний кредитний портфель 4 011,12 млн. грн. станом на 31.12.2013;
- зменшення загальної суми погашення кредитної заборгованостi клiєнтiв у порiвняннi з минулим роком у зв‟язку зi
зменшенням не проблемного кредитного портфелю та уповiльнення погашення проблемного кредитного портфелю
Банку;
- наявнiсть арештiв ДВС частково на майно Банку, що затримує його продаж;
- наявнiсть дисбалансу мiж доходними активами та платними пасивами (витратнi пасиви майже в 5 разiв перевищують
доходнi активи);
- вiд‟ємний чистий процентний дохiд за рiк склав 133,08 млн. грн. внаслiдок незбалансованостi доходних активiв та
витратних пасивiв;
- зменшення надходжень внаслiдок зниження чистого комiсiйного та торгового доходу (обмежена лiцензiя);
- збиткова дiяльнiсть Банку - збиток за рiк склав 70,30 млн. грн. внаслiдок вiд‟ємного чистого процентного доходу
(незбалансованнiсть доходних активiв та витратних пасивiв).
Цiлi:
1. Пiдвищення ефективностi заходiв по роботi з проблемною заборгованiстю, вдосконалення iнформацiйно-технiчного
супроводження роботи з проблемними активами та залучення органiв влади вiдповiдно до компетенцiї з метою
захисту iнтересiв держави).
2. Подальша робота щодо змiни структури активiв шляхом скорочення частки «непрацюючих» - реалiзацiя активiв
(основних засобiв), якi не використовуються в дiяльностi Банку, реалiзацiя або передача в оперативний лiзинг
(оренду) власних примiщень Банку.
3. Впровадження нових напрямкiв дiяльностi (робота з проблемними активами рекапiталiзованих державою та iнших
державних банкiв) пiсля законодавчого врегулювання проблемних питань щодо передавання та подальшої роботи з
проблемними активами капiталiзованих державою банкiв.
4. Робота з ДВС з метою зняття арештiв, накладених на майно Банку для прискорення його продажу.
5. Постiйний монiторинг адмiнiстративно-господарських витрат.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

4215895

4206174

35184

34290

4251079

4240464

будівлі та
споруди

279946

273297

3867

3007

283813

276304

машини та
обладнання

477

40

0

0

477

40

транспортні
засоби

1145

310

0

0

1145

310

3934327

3932527

31317

31283

3965644

3963810

7363

7346

0

0

7363

7346

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

7363

7346

0

0

7363

7346

4223258

4213520

35184

34290

4258442

4247810

Найменування
основних засобів

інші
2. Невиробничого
призначення:

інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Придбанi основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю. Амортизацiя основних засобiв в
фiнансовому облiку нараховується щомiсяця за прямолiнiйним методом, виходячи з термiну
корисного використання, встановленого на кожну групу основних засобiв. У вiдповiдностi до
обраної Банком облiкової полiтики, амортизацiї пiдлягає вартiсть усiх необоротних активiв, крiм
вартостi земельних дiлянок та об‟єктiв основних засобiв, що є предметами антикварiату. Строк
корисного використання основних засобiв встановлюється в залежностi вiд виду та призначення
основних засобiв та коливається в дiапазонi вiд 2 до 50 рокiв. Первiсна вартiсть власних основних
засобiв станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року становить 4 395 329 тис. грн. Знос власних
основних засобiв станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року становить 181 809 тис. грн.
3. Інформація про зобов'язання емітента

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

3040293.30

X

X

Нацiональний банк України

16.07.2008

41420.48

7.00

27.07.2016

Нацiональний банк України

13.08.2008

127085.56

7.00

27.07.2016

Нацiональний банк України

08.10.2008

271821.91

7.00

27.07.2016

Нацiональний банк України

13.10.2008

243816.01

7.00

27.07.2016

Нацiональний банк України

15.10.2008

1186131.95

7.00

27.07.2016

Нацiональний банк України

13.11.2008

139365.45

7.00

27.07.2016

Види зобов'язань
Кредити банку

Відсоток за
Дата
користування коштами
погашення
(відсоток річних)

у тому числі:
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Нацiональний банк України

09.01.2009

423618.56

7.00

27.07.2016

Нацiональний банк України

22.01.2009

166764.51

7.00

27.07.2016

Нацiональний банк України

27.01.2009

21180.93

7.00

27.07.2016

Нацiональний банк України

29.01.2009

7530.99

7.00

27.07.2016

Нацiональний банк України

29.01.2009

112964.94

7.00

27.07.2016

Нацiональний банк України

03.02.2009

14120.62

7.00

27.07.2016

Нацiональний банк України

03.02.2009

146854.43

7.00

27.07.2016

Нацiональний банк України

16.02.2009

45656.66

7.00

27.07.2016

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

28.05.2008

32371.65

3.7391

01.09.2017

Landesbank Berlin AG

16.11.2007

5653.60

1.846

23.05.2016

Landesbank Berlin AG

15.09.2008

6460.62

1.862

05.07.2016

Rosemount Global Trade Finanse Fund
L.P.

29.11.2007

22194.28

5.7381

19.08.2016

Atlantic Forfaitierungs AG

19.05.2011

3699.05

6.37566667

19.08.2016

Forfaiting Trading (Bermuda) Limited

05.07.2013

21581.10

3.7391

01.09.2017

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним 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

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2176985.93

X

X

Усього зобов'язань

X

5217279.23

X

X

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

д/в
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

29.07.2013

30.07.2013

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiриа "Консультант"
21612486
03113, м.Київ, пр.Перемоги, 86/1,
офiс 62

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

0202 26.01.2001
58, П, 000058, до 04.11.2015
2013
умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiриа "Консультант"
21612486
м.Київ, пр.Перемоги, 86/1, офiс 62

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

0202 26.01.2001
58, П, 000058, до 04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)
Мною, незалежним аудитором ТОВ АФ «Консультант», згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг та згiдно з «Вимогами до аудиторського висновку при
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затвердженого рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. за № 1360, здiйснено аудит фiнансової
звiтностi АТ «РОДОВIД БАНК» за 2013 рiк у складi: Звiту про фiнансовий стан (Баланс) станом на 31.12.2013 р., Звiту
про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) станом на 31.12.2013 р., Звiту про
змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) та Звiту про рух грошових коштiв.
Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть
Керiвництво АТ «РОДОВIД БАНК» несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi
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вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996 вiд 16.07.1999 р.,
нацiональних Положень (стандартiв) фiнансової звiтностi, затверджених наказами Мiнiстерства фiнансiв України та за
внутрiшнiй контроль, який керiвництво АТ «РОДОВIД БАНК» визначає потрiбним для того, щоб забезпечити
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту
фiнансової звiтностi АТ «РОДОВIД БАНК» за 2013 рiк.
Аудит фiнансової звiтностi АТ «РОДОВIД БАНК» за 2013 рiк проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг та згiдно з «Вимогами до
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої
позики)», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. за №
1360. Мiжнароднi стандарти аудиту зобов‟язують дотримуватись етичних вимог, а також планувати i здiйснювати
аудиторську перевiрку з метою отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять 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 суб‟єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб‟єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, використаних
керiвництвом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає, що отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення думки.
Висловлення думки
На думку аудитора, рiчна фiнансова звiтнiсть АТ «РОДОВIД БАНК» за 2013 рiк у складi Звiту про фiнансовий стан
(Баланс) станом на 31.12.2013 р., Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)
станом на 31.12.2013 р., складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996 вiд 16.07.1999р. та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку,
затверджених наказами Мiнiстерства фiнансiв України та вiдповiдає чинним законодавчим i нормативним вимогам
щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi пiдприємств в Українi. Висновок – умовно – позитивний.
Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої в окремих параграфах аудитор висловлює думку щодо:
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
Вартiсть чистих активiв АТ «РОДОВIД БАНК» станом на 31.12.2013 р. складає 3 618 351 тис. грн. Чистi активи
визначено у вiдповiдностi з вимогами «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд
17.11.2004 р. Розрахунок вартостi чистих активiв товариства здiйснено для порiвняння вартостi чистих активiв iз
розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Станом на 31.12.2013 р. вартiсть чистих активiв АТ «РОДОВIД БАНК» не перевищує розмiр Статутного капiталу,
який складає 12 359 299 тис. грн.
Чистi активи АТ «РОДОВIД БАНК» перевищують мiнiмальний розмiр статутного капiталу акцiонерного товариства.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом
цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю
В процесi аудиту не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю згiдно з
«Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку № 2826 вiд 03.12.2013 р.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
На протязi 2013 року Банк не здiйснював значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту
Система корпоративного управлiння у Банку функцiонує згiдно вимог чинного законодавства України з дотриманням
принципiв корпоративного управлiння та рекомендацiй щодо його вдосконалення.
Органи управлiння та органи контролю Банку складають єдину систему органiв управлiння та контролю Банку, через
яку його акцiонери регулюють та контролюють дiяльнiсть Банку. Система управлiння Банку створюється та дiє за
принципом пiдпорядкованостi нижчих органiв управлiння вищим органам управлiння.
Розподiл прав i обов'язкiв мiж рiзними органами Банку, правила та процедури прийняття рiшень щодо справ Банку, а
також розподiл прав i обов'язкiв мiж Банком та iншими зацiкавленими сторонами визначається Статутом Банку та
внутрiшнiми документами Банку, а саме положеннями, правилами та порядками щодо здiйснення окремих операцiй.
Службою внутрiшнього аудиту розроблено необхiдну внутрiшню нормативно – методологiчну документацiю. Плани
роботи та звiти про роботу в 2013 роцi затверджувались Наглядовою радою Банку. Таким чином, органiзацiйно –
методологiчне забезпечення Служби внутрiшнього аудиту вiдповiдає вимогам, органiзацiя роботи знаходиться на
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достатньому рiвнi.
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА
240):
В процесi аудиту фiнансової звiтностi АТ «РОДОВIД БАНК» за 2013 рiк не виявлено значних ризикiв щодо наявностi
суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
При проведеннi аудиторських робiт, ми не мали змоги встановити моменти приховування, змови, пiдробки,
навмисного не вiдображення операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати
надану iнформацiю, записи i документи як достовiрнi. Однак, аудитори мають думку, з певною часткою професiйного
скептицизму, що пiсля перевiрки можуть виникнути обставини, якi викличуть питання щодо наявностi шахрайства та
помилки.
Iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан
емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України
«Про цiннi папери та фондовий ринок»
Протягом 2013 року в АТ «РОДОВIД БАНК» стались наступнi подiї, що визначенi частиною першою статтi 41 Закону
України «Про цiннi папери та фондовий ринок» № 3480-15 вiд 23.02.2006 р. та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв:
№ з/п Дата вчинення дiї Вид iнформацiї Короткий змiст
1. 29.07.2013
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ «РОДОВIД БАНК»
(протокол вiд 29.07.2013 № 8) вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб АТ «РОДОВIД БАНК»:
- тимчасово припиненi повноваження члена Правлiння Торкай Лариси Михайлiвни на перiод вiдпустки по догляду за
дитиною до досягнення нею трирiчного вiку без розiрвання контракту з нею;
- обрано членом Правлiння АТ «РОДОВIД БАНК» директора з правових питань, виконуючого обов‟язки заступника
Голови Правлiння з юридичних питань (за сумiщенням) Мазур Юлiю Вiкторiвну на перiод вiдпустки по догляду за
дитиною до досягнення нею трирiчного вiку заступника Голови Правлiння з юридичних питань Торкай Лариси
Михайлiвни;
- обрано членом Правлiння АТ «РОДОВIД БАНК» заступника Голови Правлiння Могильницького Дмитра
Олександровича строком на 5 (п‟ять) рокiв.
На пiдставi наданих до перевiрки документiв, аудитор може зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися
протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi
його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»
своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Консультант»
Iдентифiкацiйний код
юридичної особи 21612486
Юридична адреса
Мiсцезнаходження юридичної особи м. Київ, пр-т Перемоги, буд, 68/1, офiс 62
м. Київ, б-р. Лесi Українки, 23а, к.33
Номер, дата видачi
свiдоцтва про державну реєстрацiю
Свiдоцтво Серiя А01 № 795105 вiд 14.03.2011 р. за № 1 074 107 0004 006545, видане Шевченкiвською районною у
мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення
до Реєстру суб‟єктiв, якi можуть
здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб„єктiв аудиторської дiяльностi № 0202
видане рiшенням Аудиторської Палати України вiд 26 сiчня 2001 р. № 98
продовжено до 04.11.2015 р. згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України №221/3 вiд 04.11.2010 р.
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiї П №000058, вiд
19.03.2013 р. Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, продовжено до 04.11.2015 р.
Номер, дата видачi сертифiката директора – аудитора Герасимовича Анатолiя Михайловича Сертифiкат Аудиторської
Палати України серiя А № 001029 вiд 24.03.1994 р., продовжений до 24.03.2018 р. згiдно з рiшенням Аудиторської
Палати України № 264/2 вiд 31.01.2013 р.
сертифiкат аудитора банкiв № 0014 вiд 29.10.2009 р., Аудиторської Палати України до 01.01.2015 р.
свiдоцтво НБУ про внесення до реєстру аудиторiв банкiв за №0000031 до 01.01.2015 р.
Телефон (044) 569-09-50
Аудиторську перевiрку проведено, згiдно програми перевiрки, початок 02.12.2013 року i закiнчено 10.03.2014 року.
Аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi АТ «РОДОВIД БАНК» за 2013 рiк здiйснено згiдно з договором № 25 вiд
29.10.2013 р.
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11 березня 2014 року
Директор-аудитор,
ТОВ «Аудиторська фiрма «Консультант», м. Київ
Сертифiкати Аудиторської палати України (АПУ):
- пiдприємств - серiя А №001029 строком дiї до 24.03.2018;
- банкiв - № 0014 до 01.01.2015.
Свiдоцтво НБУ про внесення до реєстру
аудиторiв банкiв №0000031 до 01.01.2015.
А. М. Герасимович
д/в
д/в
д/в

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

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2010

0

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

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

Ні

Національна 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

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні
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Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): -

Ні
Ні

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

7

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

7

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

7

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

9

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)

Рiшень про створення комiтетiв у
звiтному роцi не приймалось.

Інші (запишіть)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
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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

X

Інше (запишіть)

Виконують функцiї на
безоплатнiй основi ( з можливiстю
компесацiї витрат, пов`язаних з
дiяльнiстю в якостi Голови або
членiв Наглядової ради).

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): -

ні

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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)

ні

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
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?
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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)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

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 виконавчого органу

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 зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

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

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Ні

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Кодекс корпоративного
управлiння, Положення про
Службу внутрiшнього аудиту.
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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
НКЦПФР 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

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

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 фінансової
звітності? (так/ні) Так
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

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитор не змiнювався.

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Перевiрка здiйснювалась
Службою внутрiшнього аудиту
Банку та ТОВ "Аудиторська фiрма
"Консультант".

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) 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)

-

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Не визначились.
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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
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних
трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття: 09.04.2012 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв, якi
вiдбулися 09.04.2012-10.04.2012.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: На власнiй iнтернетсторiнцi банку.
Вкажіть інформацію 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
Банк дотримується.
Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Стратегiчною метою Банку в умовах кризи є забезпечення фiнансової стабiльностi та надiйностi, пiдтримання
власного капiталу на необхiдному рiвнi для здiйснення статутної дiяльностi та ефективного виконання функцiй,
належно своїй ролi та сутностi в економiчному просторi України. Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
14.09.2011 №880-р «Про утворення санацiйного банку» було прийнято рiшення про створення на базi АТ "РОДОВIД
БАНК" санацiйного банку. Банк отримав лiцензiю санацiйного банку 15.06.2012 року. Завданням Банку є захист
iнтересiв вкладникiв (кредиторiв) банкiв, проведення роботи з активами державних банкiв та банкiв, у капiталiзацiї
яких взяла участь держава, спрямованої на максимiзацiю надходжень вiд повернення цих активiв
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для
юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за
рік.
Згiдно з даними реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв Банку на початок та кiнець звiтного року, отриманих вiд
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», пряме володiння iстотною участю, а саме: 99,9937% статутного капiталу
Банку здiйснює Держава Україна. Опосередковане володiння iстотною участю, а саме: 99,9937% статутного капiталу
через управлiння корпоративними правами держави здiйснює уповноважений орган - Мiнiстерство фiнансiв України
(код за ЄДРПОУ 00013480).
3. Вкажіть 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.
Факти порушення членами Наглядової ради та Правлiння Банку внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди
Банку або споживачам фiнансових послуг, вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у
тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
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Органами державної влади до Банку, у тому числi до членiв Наглядової ради та Правлiння, заходи впливу не
застосовувались.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики
або про відсутність такої системи.
Головною метою системи управлiння ризиками санацiйного банку є визначення правил, процедур i iнструментiв
управлiння ризиками для забезпечення виконання основних завдань Банку. Основними учасниками системи
управлiння ризиками в 2013 роцi були: Правлiння Банку в частинi органiзацiї процесу управлiння ризиками в Банку,
прийняття управлiнських рiшень; Кредитний комiтет в частинi аналiзу кредитних ризикiв, прийняття управлiнських
рiшень та контролю; Платiжний комiтет в частинi забезпечення управлiння лiквiднiстю та платоспроможнiстю Банку,
планування поточної дiяльностi Банку; Управлiння кредитних ризикiв в частинi виявлення, оцiнки, аналiзу кредитних
ризикiв, розробки та впровадження вiдповiдних методологiй управлiння кредитними ризиками вiдповiдно функцiй та
обов‟язкiв; Казначейство в частинi управлiння ризиком лiквiдностi, валютним та ринковим ризиком. Дiяльнiсть Банку
щодо роботи з активами здiйснюється в режимi жорсткої централiзацiї системи прийняття рiшень з метою зниження
операцiйних ризикiв в умовах змiни органiзацiйної структури та оптимiзацiї штатної чисельностi працiвникiв
регiональної мережi Банку. З метою запобiгання втрат Банком удосконалено систему заходiв, направлених на
виявлення, оцiнку i мiнiмiзацiю операцiйних ризикiв при супроводженнi кредитних операцiй, особливо в роботi з
проблемними та потенцiйно-проблемними кредитами.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно
до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Службою внутрiшнього аудиту вiдповiдно до плану роботи Служби внутрiшнього аудиту на 2013 рiк проведено 9
аудиторських перевiрок. За їх результатами Службою внутрiшнього аудиту розроблено рекомендацiї, що спрямованi
на зниження рiвня ризикiв та вдосконалення системи внутрiшнього контролю. Результати аудиторських перевiрок
розглядались на засiданнях Правлiння, за наслiдками чого Правлiнням затверджувались заходи (рекомендацiї), що
направленi до виконання вiдповiдальним особам Банку. В кiнцi звiтного року Службою внутрiшнього аудиту
проведено монiторинг стану виконання наданих рекомендацiй. Пiд час проведення монiторингу з керiвниками та
вiдповiдальними виконавцями здiйснено аналiз стану виконання та актуальностi наданих рекомендацiй, що було
викликано змiною органiзацiйної структури, обмеженiстю ресурсiв в рамках дiї програми фiнансового оздоровлення
та зменшенням кiлькостi персоналу Банку. Результати монiторингу стану виконання рекомендацiй та їх актуалiзацiї
розглянуто на засiданнi Правлiння. Вiдповiдно до встановлених вимог, якi дiяли протягом 2013 року, Служба
внутрiшнього аудиту два рази на рiк звiтувала Наглядовiй радi Банку про роботу Служби. Дiючими нормативноправовими актами Нацiонального банку України щодо формування фiнансової звiтностi банкiв не передбачено вимог
про вiдображення результатiв функцiонування Служби внутрiшнього аудиту в примiтках до фiнансової звiтностi.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх відсутність.
Протягом звiтного року вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Банку розмiр, не
вiдбувалось.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Протягом звiтного року вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Банку розмiр, не
вiдбувалось.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про
їх відсутність.
На протязi 2013 року у Банку дiяли обмеження, встановленi постановами Правлiння Нацiонального банку України
щодо кредитування клiєнтiв Банку, якi поширювалися на операцiї з пов`язаними особами Банку. Станом на 01.01.2014
року залишки за операцiями з пов`язаними особами Банку з цiнними паперами на продаж - 114 710 тис. грн., по
кореспондентським рахункам - 1 165 тис. грн. Протягом 2013 року операцiї з пов`язаними особами проводились на
звичайних умовах i суттєво не впливали на дiяльнiсть Банку.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, у т.ч. Нацiонального
банку України, щодо аудиторського висновку. Банк не отримував.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
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Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Консультант", код за ЄДРПОУ: 21612486, юридична
адреса: м.Київ, пр.Перемоги, буд, 68/1, офiс 62; мiсценаходження юридичної особи: м. Київ, б-р. Лесi Українки, 23а,
к.33.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 20 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Консультант" надає Банку аудиторськi послуги з аудиту рiчної фiнансової звiтностi
протягом останнiх 5 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Консультант" протягом 2013 року iншi послуги, крiм аудиту рiчної фiнансової звiтностi за
2012 рiк, не надавались.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора: вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх
п`яти років.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Консультант" надає аудиторськi послуги Банку протягом останнiх 5 рокiв, що вiдповiдає
нормативним вимогам Нацiонального банку України.
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.
До ТОВ "Аудиторська фiрма "Консультант" не застосовувались
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму
розгляду скарг.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по
батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
д/в
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).
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду
стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Протягом звiтного року було подано 5 позовних заяв про стягнення процентiв, iнфляцiйних втрат та штрафних
санкцiй за несвоєчасне повернення вкладiв та вiдстокiв за ними; 2 позовнi заяви про захист прав споживачiв, що
витiкають iз кредитних договорiв, а саме про розiрвання кредитного договору, стягнення пенi внаслiдок невиконання
зобов'язання з виплати чергового траншу кредиту.
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Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2013
(число, місяць, рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

252894

127281

0

3405

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Торгові цінні папери

7

81520

81520

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

8

0

0

Кошти в інших банках

9

0

46200

Кредити та заборгованість клієнтів

10

237678

289016

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

345477

294330

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

0

0

Інвестиційна нерухомість

14

3966417

3941671

0

0

9808

0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

476049

512472

Інші фінансові активи

17

3286478

3361631

Інші активи

18

22610

26041

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

156700

191445

8835631

8875012

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

4893539

4835357

Кошти клієнтів

21

193184

203735

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

0

0

Інші залучені кошти

23

103913

117609

Зобов‟язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов‟язання

0

6596

Резерви за зобов‟язаннями

24

3113

3113

Інші фінансові зобов'язання

25

15835

53207

Інші зобов'язання

26

7696

8499

Субординований борг

27

0

0

46

Зобов'язання групи вибуття

19

Усього зобов'язань

0

0

5217280

5228116

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

12359299

12359299

Емісійні різниці

28

535524

535524

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-9960113

-9889815

573038

573038

110603

68850

0

0

Усього власного капіталу

3618351

3646896

Усього зобов'язань та власного капіталу

8835631

8875012

Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки

д/н

Затверджено до випуску та підписано
07.03.2014

Керівник

Голова Правлiння Ю.Г.Райтбург
(підпис, ініціали, прізвище)

Цвiлюк О.I., тел.255-81-12

Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

Л.М.Симоненко
(підпис, ініціали, прізвище)

47

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2013 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

113108

255596

Процентні витрати

31

-246189

-309789

-133081

-54193

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

32

7400

12720

Комісійні витрати

32

-664

-4119

0

8

0

0

0

0

0

0

Результат від операцій з іноземною валютою

1502

881

Результат від переоцінки іноземної валюти

11970

-3784

0

0

9, 10

0

0

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

20, 21, 23

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках

9, 10

-13511

104074

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

66269

1853

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

-154

-46908

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

0

905

Інші операційні доходи

33

52882

114131

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-89164

-129269

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

-96551

-3701

Результат від операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості

43

Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки через
прибутки або збитки
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку
на продаж

11

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

Прибуток/(збиток) до оподаткування

48

Витрати на податок на прибуток

35

26253

-6897

-70298

-10598

0

0

-70298

-10598

51602

7681

Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

0

0

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

-4

-9849

2240

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік

41753

9917

Усього сукупного доходу за рік

-28545

-681

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-0.01

0.00

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

-0.01

0.00

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

-0.01

0.00

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

19

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

Прибуток (збиток), що належить:

Усього сукупного доходу, що належить:

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

36

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

36

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

36

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

49

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

Примітки

-0.01

0.00

д/н

Затверджено до випуску та підписано
07.03.2014

Керівник

Голова Правлiння Ю.Г.Райтбург
(підпис, ініціали, прізвище)

Цвiлюк О.I., 255-81-12

Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

Л.М.Симоненко
(підпис, ініціали, прізвище)

50

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2013 рік
Належить власникам банку
Усього
резервні,
Найменування
Неконтрольована
Примітки статутний емісійні інші фонди нерозподілений
власного
статті
частка
усього
капіталу
капітал різниці та резерви
прибуток
переоцінки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

12359299

535524

631971

-9879217

3647577

0

3647577

0

0

0

0

0

0

0

12359299

535524

631971

-9879217

3647577

0

3647577

0

0

9917

-10598

-681

0

-681

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець
періоду, що
передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та
вплив
переходу на
нові та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення

5

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

Власні акції,
що викуплені
в акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

48

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

12359299

535524

641888

-9889815

3646896

0

3646896

Залишок на
кінець
попереднього
періоду

51

Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

0

0

41753

-70298

-28545

0

-28545

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

Власні акції,
що викуплені
в акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12359299

535524

683641

-9960113

3618351

0

3618351

Об'єднання
компаній
Дивіденди

37

Залишок на
кінець
звітного
періоду
Примітки

д/н

Затверджено до випуску та підписано
07.03.2014

Керівник

Голова Правлiння Ю.Г.Райтбург
(підпис, ініціали, прізвище)

Цвiлюк О.I., тел.255-81-12

Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

Л.М.Симоненко
(підпис, ініціали, прізвище)

52

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2013 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

0

0

Процентні витрати, що сплачені

0

0

Комісійні доходи, що отримані

0

0

Комісійні витрати, що сплачені

0

0

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

Інші отримані операційні доходи

0

0

Витрати на утримання персоналу, сплачені

0

0

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

0

0

Податок на прибуток, сплачений

0

0

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

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

0

0

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

9, 17

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

53

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

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

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

54

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

0

0

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

Примітки
Затверджено до випуску та підписано
Керівник
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер
(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2013 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

-96551

-3701

Знос та амортизація

10445

17596

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

-52604

-59924

Амортизація дисконту/(премії)

0

0

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

-1502

-881

(Нараховані доходи)

-47957

-268316

Нараховані витрати

225797

313908

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

-8

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

50447

11545

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

88075

10219

0

0

3405

1859

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

46200

-42815

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

99266

342163

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

75153

58042

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

3431

5140

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-167210

-404755

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

-10291

-72397

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

33027

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

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
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Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

-38175

-3957

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

99854

-73474

Податок на прибуток, що сплачений

26253

-6897

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

126107

-80371

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

23062

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

-24746

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

25978

6850

14

0

-776

14, 17

0

0

0

10

1232

29146

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

-50411

Отримання інших залучених коштів

21

0

58600

Повернення інших залучених коштів

21

-13696

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
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Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

-13696

8189

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти

11970

-3784

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

125613

-46820

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

127281

174101

252894

127281

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Примітки

6

д/н

Затверджено до випуску та підписано
07.03.2014

Керівник

Голова Правлiння Ю.Г.Райтбург
(підпис, ініціали, прізвище)

Цвiлюк О.I., 255-81-12

Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

Л.М.Симоненко
(підпис, ініціали, прізвище)
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