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

Булавiнова Таїсiя Володимирiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
19361982
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , -, 49000, м. Днiпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 93
5. Міжміський код, телефон та факс
+38 (056) 744-30-24 +38 (056) 744-30-24
6. Електронна поштова адреса
L.pustovaya@banknew.dp.ua

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

28.04.2016
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

№ 83 Вiдомостi Нацiональноїї комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку

29.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація
розміщена на
в мережі
власній сторінці
www.banknew.dp.ua/about/category/Документы+банка/ Інтернет 29.04.2016
(адреса сторінки)

(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
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

X

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 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

Протягом звiтного перiоду дивiденди за акцiями не оголошувалися, не
сплачувалися та не капiталiзувалися. Банк не здiйснював викуп власних акцiй.
Конвертацiя цiнних паперiв не передбачена та не вiдбувалась. Iпотечних
цiнних паперiв, сертифiкатiв ФОН Банк не випускав. Банк не випускав
дисконтних та цiльових облiгацiй. Бланки сертифiкатiв цiнних паперiв не
замовлялись та не видавались (бездокументарна форма випуску). Рiчна
фiнансова звiтнiсть Банку складається за Мiжнародними стандартами (МСФЗ).
У штатi Банку посаду корпоративного секретаря не передбачено. Банк не
займається видами дiяльностi, яка характеризується як переробна, добувна
промисловiсть або вирибництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.
Протягом звiтного перiоду Бнак не приймав участi у створеннi юридичних
осiб. Повний аудиторський звiт (висновок) у форматi pdf розмiщено на сайтi
Банку (Емiтента) на сторiнцi: Примiтки до фiнансової звiтностi є невiд"ємною
частиною аудиторського висновку, що розмiщений у форматi pdf на сайтi
Банку (Емiтента) на сторiнцi
www.banknew.dp.ua/about/category/Документы+банка

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А01 № 055894
3. Дата проведення державної реєстрації
06.04.1992
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
150000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
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)
169
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
--10. Органи управління підприємства
Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв. Рiчнi (черговi) Загальнi
збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Усi iншi Загальнi збори
вважаються позачерговими та можуть бути скликанi, при виникненнi необхiдностi, Наглядовою
Радою, або на вимогу акцiонерiв у випадках, передбачених частиною шостою статтi 47 Закону
України "Про акцiонернi товариства" Наступним органом управлiння, що здiйснює захист прав
акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу є Наглядова Рада. Компетенцiя
Наглядової Ради Банку визначається Статутом та статтею 52 Закону України "Про акцiонернi
товариства".
У вiдповiдностi зi Статутом, Наглядова Рада Банку обирається Загальними зборами
кумулятивним голосуванням у складi не менше чотирьох осiб iз числа акцiонерiв Банку або їх
представникiв строком на 3 роки.
На протязi звiтного року Наглядова Рада Банку мала наступний персональний склад:
• Голова Наглядової Ради акцiонер Банку Дегтярев Олександр Вiкторович (частка у
статутному капiталi Банку - 0,0001 % або 1 000 шт. акцiй),
• Член Наглядової Ради - Державне пiдприємство Конструкторське бюро «Пiвденне»
(частка у статутному капiталi Банку 18,32 % або 274 945 000 шт. акцiй), в особi представника
Першого Заступника Генерального конструктора – Генерального директора по економiчним
питанням, Головного економiста ДП КБ «Пiвденне» iм. М. К. Янгеля – Курячого Євгена
Вiталiйовича.
• Член Наглядової Ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВАНТАЖНИЙ

ТЕРМIНАЛ «ПРИДНIПРОВСЬКИЙ" (частка у статутному капiталi Банку - 0,17% або 2 500 000
шт. акцiй), в особi представника Леонова Володимира Аркадiйовича.
• Член Наглядової Ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Клуб Здоровя»
(частка у статутному капiталi Банку – 9,9865 % або 149 797 999 шт. акцiй), в особi представника завiдувача вiддiленням анестезiологiї та iнтенсивної терапiї Комунального закладу
Днiпропетровська мiська лiкарня №7 Болтянського Станiслава Володимировича.
• Член Наглядової Ради – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «IНДУСТРIАЛЬНО –
ФIНАНСОВА ГРУПА» (частка у статутному капiталi Банку - 9,4600 % або 141 900 000 шт. акцiй),
в особi представника провiдного наукового спiвробiтника, консультанта Генерального директора –
генерального конструктора – Позднякова Дмитра Олеговича .
• Член Наглядової Ради – Шевчук Валентина Павлiвна, в особi незалежного Члена
Наглядової Ради (частка у статутному капiталi Банку - 0,00%).
Колегiальний виконавчий орган, яким є Правлiння Банку, здiйснює управлiння поточною
дiяльнiстю товариства, пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi та органiзовує виконання їх
рiшень. Протягом 2015 року склад Правлiння АКБ "НОВИЙ" був наступним:
• Журiна Н.В - Голова Правлiння. Рiшенням Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» вiд 24 вересня
2015р. (Протокол засiдання № 237) звiльнена з посади за угодою сторiн.
• Булавiнова Т. В. – з 28 серпня 2015р. (Протокол засiдання № 235) - заступник Голови
Правлiння, член Правлiння. Булавiнова Т. В. - вiд 01.12.2015 р згiдно з Рiшення Наглядової Ради
АКБ «НОВИЙ» вiд 24 вересня 2015р. (Протокол засiдання № 237) вiд. та на пiдставi рiшення
Комiтету Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв Голова Правлiння АКБ «НОВИЙ».
• Сесь I.А. - заступник Голови Правлiння, член Правлiння.
• Горбунов О.Я. – вiдповiдальний працiвник банку з фiнансового монiторингу, начальник
управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння.
• Перехрест Г. М. – головний бухгалтер, член Правлiння. Голова Правлiння Булавiнава Т. В.
має частку в статутному капiталi АКБ «НОВИЙ» в розмiрi 149 900 000 акцiй/голосiв, що складає
9,9933%.
Iншi члени Правлiння частки в статутному капiталi банку не мають.
З урахуванням вимог, пов’язаних зi змiною в Законi України «Про банки та банкiвську
дiяльнiсть», закiнченням строку повноважень та у зв’язку з лiквiдацiєю Ревiзiйної комiсiї Банку,
23.04.2015р.припиненi повноваження усiх її членiв, а саме:
• Голова Ревiзiйної Комiсiї - Харченко Сергiй Олександрович,
• Член Ревiзiйної Комiсiї - Канторович Олена Iсаакiвна,
• Член Ревiзiйної Комiсiї - Аушева Iрина Альбертiвна.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Нацiональний банк України
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32008106601026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ «УКРЕКСIМБАНК»
5) МФО банку
322313

6) поточний рахунок
15003120219901
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

Надання банкiвських послуг

112

01.11.2011

Опис

Здiйснення валютних операцiй

Нацiональний
Необмежена
банк України

Лiцензiя на право надання банкiвських послуг,
визначених частиною третьою статтi 47 закону
України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" не
має визначеної дати закiнчення дiї.

112

01.11.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних
Опис операцiй згiдно з додатком не має визначеної дати
закiнчення дiї.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами, Брокерська дiяльнiсть
Опис

Серiя АЕ
№
31.10.2014
294555

НКЦПФР

Необмежена

При закiнченнi строку дiї, Банк має намiр подати
клопотання про продовження строку дiї лiцензiї.

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)

Державне пiдприємство КБ
"Пiвденне"

14308304

49008Україна м.
Днiпропетровськ вул.
Криворiзька, буд.3

18.33

ТОВ "Iндустрiальнофiнансова група"

35448180

49000Україна м.
Днiпропетровськ вул.
Геофiзична, буд, 1

9.46

ТОВ "Модус iндустрiя"

33184828

49000Україна м.
Днiпропетровськ вул.
Дзержинского,буд. 10

9.98

ТОВ "Азимут М"

33184791

49008Україна м.
Днiпропетровськ вул.
Д.Кедрiна, буд. 42

9.88

ТОВ "Бiзнес Iнвест М"

33184587

49008Україна м.
Днiпропетровськ вул.
Д.Кедрiна, буд. 42

9.99

ТОВ "Клуб Здоров’я"

33184765

49008Україна м.
Днiпропетровськ вул.
Д.Кедрiна, буд.42

9.98

Ще 27 акцiонерiв-юридичних
осiб, якi володiють менш нiж
0,5% кожен

00000000

49000Україна м.
Днiпропетровськ -

2.33

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

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

Булавiнова Таїсiя
Володимирiвна

МА 36141 30.09.1997 Зарiчним РВ СМУ УМВС
України в Сумськiй областi.

9.99

Ганджа Борис Iванович

НС 100501 26.06.1996 Манькiвським РВ УМВС
України в Черкаськiй областi

9.96

Ярецький Олександр
Анатолiйович

СН 169946 16.07.1996 Подiльським РУГУ МВС
України в м. Києвi

9.95

Станом на 01.01.2016 року
акцiонерами АКБ "НОВИЙ"
були 36 фiзичних осiб.
Усього

0.15
100.00

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
Дегтярев Олександр Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2005 -го - 1 -й заступник Генерального конструктора - Генерального директора КБ «Пiвденне» з
системного проектування та комплексного розвитку пiдприємства. З 31 серпня 2010 по теперiшнiй
час - Генеральний конструктор - Генеральний директор Державного пiдприємства
«Конструкторське бюро« Пiвденне »iм. М.К. Янгеля. З 2003 року очолює Українське вiддiлення
Мiжнародної Академiї Астронавтики. Кандидат економiчних наук ( 2006), Академiк Мiжнародної
Академiї Астронавтики . Нагороджений орденом «За заслуги III ступеня ( 2002 ) , Заслужений
машинобудiвник України ( 2004 ) , лауреат Державної премiї України (2009). Обрано строком на 3

(три) роки.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 3 роки
9) Опис
На посаду Голови Наглядової Ради Обирався неодноразово.
Має повноваження згiдно з положення про Наглядову раду Банку, а саме:
вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв;
- органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв;
- органiзовує дiяльнiсть Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту Банку та цього Положення;
- забезпечує пiдготовку матерiалiв iз питань, що пiдлягають розгляду на засiданнях Наглядової
Ради;
- скликає черговi i позачерговi засiдання Наглядової Ради;
- розподiляє мiж членами Наглядової Ради обов'язки щодо здiйснення контролю по окремим
напрямкам дiяльностi Банку;
- головує на засiданнях Наглядової Ради, виносить питання на розгляд Наглядової Ради ;
- пiдписує протоколи засiдань Наглядової Ради;
- доводить до вiдома Голови Правлiння банку рiшення, прийнятi Наглядовою Радою.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття незаповнених
даних не надано. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
* 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
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Клуб здоров’я"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
33184765
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 на 3 роки.
9) Опис
Представник акціонера товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Клуб здоров’я" - завiдувач
вiддiленням анестезiологiї та iнтенсивної терапiї Комунального закладу Днiпропетровської мiської
лiкарнi №7, Генеральний директор Болтянський Станiслав Володимирович.
* 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
Представник Члена Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Болтянський Станiслав Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Представник акціонера товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Клуб Здоров’я" - завiдувач
вiддiленням анестезiологiї та iнтенсивної терапiї Комунального закладу Днiпропетровської мiської
лiкарнi №7 Болтянський Станiслав Володимирович. З 06.01.1995 року по теперiшнiй час перебуває
на посадi завiдувача вiддiленням анестезiологiї та iнтенсивної терапiї в Комунальному закладi
Днiпропетровська мiська клiнiчна лiкарня №7, за сувмiсництвом - Генеральний директор ТОВ
"Клуб Здоров’я".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 3 роки
9) Опис
Представник акціонера товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Клуб Здоров’я".
Має повноваження згiдно з положення про Наглядову раду Банку, а саме:
- затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених
Загальними зборами акцiонерiв Банку;
- затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнесплану розвитку Банку;
- визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
- забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю;
- контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
- затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
- визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
- визначення кредитної полiтики Банку;
- визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлiв внутрiшнього аудиту та
ризикiв;
- затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку
та iншi.
Особисто акцiями АКБ «НОВIЙ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.
* 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
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВАНТАЖНИЙ ТЕРМIНАЛ "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
39433224
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 на 3 роки
9) Опис
Представник члена Наглядової Ради ТОВ "ВАНТАЖНИЙ ТЕРМIНАЛ "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ" Леонов Володимир Аркадiйович.
* 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
Представник Члена Наглядової Ради.
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Леонов Володимир Аркадiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 1994 року по 2015 рiк працював на посадi Генерального директора ТОВ ТЕП
«Пiвденьiнтертранс". На данний час не працює.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 3 роки
9) Опис
Представник акціонера ТОВ "ВАНТАЖНИЙ ТЕРМIНАЛ "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ"
Має повноваження згiдно з положення про Наглядову раду Банку, а саме:
- затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених
Загальними зборами акцiонерiв Банку;
- затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнесплану розвитку Банку;
- визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
- забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю;
- контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
- затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
- визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
- визначення кредитної полiтики Банку;
- визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлiв внутрiшнього аудиту та
ризикiв;
- затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку
та iншi.
Особисто акцiями АКБ «НОВIЙ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.
* 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
Державне пiдприємство КБ "Пiвденне"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
14308304
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 на 3 роки.
9) Опис
Член Наглядової Ради а особі Представника акціонера ДП «Конструкторське бюро «Південне»

(частка у статутному капіталі Банку – 18,3297 % або 274 945 000 шт. акцій) Першого Заступника
Генерального конструктора – Генерального директора по економічним питанням, Головного
економіста ДП КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля – Курячого Євгена Віталійовича.
* 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
Представник Члена Наглядової Ради ТОВ «IНДУСТРIАЛЬНО – ФIНАНСОВА ГРУПА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поздняков Дмитро Олегович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 23.12.2008р. по 19.09.2010р. працював Начальником сектора вiддiлу маркетингу та розвитку
бiзнесу у службi маркетингу та зовнiшньоекономiчної дiяльностi ДП «КБ «Пiвденне»; З
20.09.2010р. по 29.02.2012р. перебував на посадi провiдного спецiалiста вiддiлу маркетингу та
розвитку бiзнесу у службi маркетингу та зовнiшньоекономiчної дiяльностi ДП «КБ «Пiвденне»; З
01.03.2012р. по теперiшнiй час перебуває на посадi Провiдного наукового спiвробiтника –
консультанта Генерального конструктора – Генерального директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 3 роки
9) Опис
Представник акціонера ТОВ «IНДУСТРIАЛЬНО – ФIНАНСОВА ГРУПА».
Має повноваження згiдно з положення про Наглядову раду Банку, а саме:
- затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених
Загальними зборами акцiонерiв Банку;
- затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнесплану розвитку Банку;
- визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
- забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю;
- контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
- затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
- визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
- визначення кредитної полiтики Банку;
- визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлiв внутрiшнього аудиту та
ризикiв;
- затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку

та iншi.
Особисто акцiями АКБ «НОВIЙ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.
* 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
Журiна Наталiя Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
На посадi Голови Правлiння 5 роки. До цього займала посаду Заступника Голови Правлiння.
Рiшенням Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» вiд 24 вересня 2015р. (Протокол засiдання № 237) 25
вересня 2015 року за угодою сторiн звiльнена з посади Голови Правлiння АКБ «НОВИЙ» .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.03.2010 Необмежений
9) Опис
Голова Правлiння керує дiяльнiстю Банку та здiйснює оперативно-розпорядницьку дiяльнiсть в
рамках компетенцiї i прав, визначених дiючим законодавством, Статутом Банку та Положенням
про Правлiння.
Особисто акцiями АКБ «НОВIЙ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.
* 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
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сесь Iгор Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1961

5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
На посадi заступника Голови Правлiння 5 рокiв. До цього призначення обiймав посади Голови
Правлiння АКБ "Конкорд" та фiнансового директора ТОВ "Олександр i Ком".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.10.2010 Необмежений
9) Опис
Заступник Голови Правлiння з 26.10.2010 року.
Виконує обов'язки на пiдставi Посадової iнструкцiї, Положення про Правлiння, Статуту, рiшень
Наглядової Ради i Загальних зборiв акцiонерiв, а також дiючого законодавства України.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особисто акцiями АКБ «НОВИЙ» не володiє. Згода на розкриття незаповнених даних не надана.
* 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
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горбунов Олександр Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
На посадi начальника управлiння фiнансового монiторингу з жовтня 2012 року. Ранiше обiймав
посаду керуючого фiлiї з корпоративного бiзнесу Днiпропетровської фiлiї ПАТ
«Кредитпромбанку».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.10.2012 Необмежений
9) Опис
Начальник управлiння фiнансового монiторингу.
Виконує обов'язки на пiдставi Посадової iнструкцiї, Положення про Правлiння, Статуту, рiшень
Наглядової Ради i Загальних зборiв акцiонерiв, а також дiючого законодавства України.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особисто акцiями АКБ «НОВИЙ» не володiє. Згода на розкриття незаповнених даних не надана.
* 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
Перехрест Галина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
На посадi головного бухгалтера АКБ "НОВИЙ" з грудня 2011 року. До цього призначення займала
посаду головного бухгалтера ПАТ АБ "РАДАБАНК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.01.2012 Необмежений
9) Опис
Головний бухгалтер з 27.01.2012 року.
Виконує обов'язки на пiдставi Посадової iнструкцiї, Положення про Правлiння, Статуту, рiшень
Наглядової Ради i Загальних зборiв акцiонерiв, а також дiючого законодавства України.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особисто акцiями АКБ «НОВИЙ» не володiє. Згода на розкриття незаповнених даних не надана.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особисто акцiями АКБ
«НОВИЙ» не володiє. Згода на розкриття незаповнених даних не надана.
* 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
Харченко Сергiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1951
5) освіта**

Вища
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2009 року по теперiшнiй час займає посаду заступника начальника вiддiлу ДП КБ "Пiвденне" З
урахуванням вимог, пов’язаних зi змiною в Законi України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть»,
закiнченням строку повноважень та у зв’язку з лiквiдацiєю Ревiзiйної комiсiї Банку,
23.04.2015р.припиненi повноваження усiх її членiв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.03.2010 На 5 рокiв
9) Опис
Акцiонер Банку.
Виконував обов'язки на пiдставi Положення про Ревiзiйну комiсiю, Статуту, рiшень Наглядової
Ради i Загальних зборiв акцiонерiв, а також дiючого законодавства України.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття незаповнених
даних не надана.
* 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
Курячий Євген Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1949
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх п’яти рокiв працює Першим Заступником Генерального конструктора –
Генерального директора по економiчним питанням, Головним економiстом ДП КБ «Пiвденне».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 3 роки
9) Опис
Представник Члена Наглядової Ради – Державне пiдприємство «Конструкторське бюро
«Пiвденне»
Має повноваження згiдно з положення про Наглядову раду Банку, а саме:
- затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених
Загальними зборами акцiонерiв Банку;
- затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-

плану розвитку Банку;
- визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
- забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю;
- контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
- затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
- визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
- визначення кредитної полiтики Банку;
- визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлiв внутрiшнього аудиту та
ризикiв;
- затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку
та iншi.
Особисто акцiями АКБ «НОВIЙ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.
* 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
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «IНДУСТРIАЛЬНО – ФIНАНСОВА ГРУПА»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
35448180
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 3 роки
9) Опис
Член Наглядової Ради – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «IНДУСТРIАЛЬНО –
ФIНАНСОВА ГРУПА» , в особi представника акціонера провiдного наукового спiвробiтника,
консультанта Генерального директора – генерального конструктора – Позднякова Дмитра
Олеговича
* 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
Незалежний член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевчук Валентина Павлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З лютого 2009р. по березень 2010р. працювала на посадi фiнансового директора ТОВ ВКФ
«Iнтерсетан». З 08.04.2010 по травень 2014 року працювала на посадi Заступника Голови
Правлiння АКБ «НОВИЙ».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2015 3 роки
9) Опис
Шевчук Валентина Павлiвна, обрана в особi незалежного Члена Наглядової Ради Банку.
Має повноваження згiдно з положення про Наглядову раду Банку, а саме:
- затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених
Загальними зборами акцiонерiв Банку;
- затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнесплану розвитку Банку;
- визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
- забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю;
- контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
- затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
- визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
- визначення кредитної полiтики Банку;
- визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлiв внутрiшнього аудиту та
ризикiв;
- затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку
та iншi.
Особисто акцiями АКБ «НОВIЙ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.
* 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
Булавiнова Таїсiя Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З серпня 2010 року по липень 2014 року працювала на керiвних посадах в ПАТ «БАНК ФОРУМ»,
а саме директором центрального регiонального центра з корпоративного бiзнесу, директором
вiддiлення №1131 Київської дирекцiї. З 20 жовтня 2014 року – директор Київської дирекцiї АКБ
«НОВИЙ», з 28 серпня 2015 року – Заступник Голови Правлiння АКБ «НОВИЙ». Наказом № 257п вiд 01.12.2015 р., на пiдставi рiшення Комiтету Нацiонального банку України заступила на
посаду Голови Правлiння АКБ «НОВИЙ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.12.2015 Необмежений
9) Опис
Голова Правлiння керує дiяльнiстю Банку та здiйснює оперативно-розпорядницьку дiяльнiсть в
рамках компетенцiї i прав, визначених дiючим законодавством, Статутом Банку та цим
Положенням.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Має частку в статутному капiталi
АКБ «НОВИЙ» в розмiрi 149 900 000 акцiй/голосiв, що складає 9,9933%.
Згоди фiзичної особи на розкриття незаповнених даних не надано.
* 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне
найменування юридичної
особи

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

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
Наглядової
Ради

Дегтярев Олександр Вiкторович

1000

0.0001

1000

0

0

0

Член
Наглядової
Ради

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Клуб
Здоров’я"

33184765

149797999

9.9865

149797999

0

0

0

Член
Наглядової
Ради

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"ВАНТАЖНИЙ ТЕРМIНАЛ
"ПРИДНIПРОВСЬКИЙ"

39433224

2500000

0.1666

2500000

0

0

0

Представник
члена
Наглядової
Ради

Поздняков Дмитро Олегович

0

0

0

0

0

0

Представник
члена
Наглядової
Ради

Леонов Володимир Аркадiйович

0

0

0

0

0

0

Представник
члена
Наглядової
Ради

Болтянський Станiслав
Володимирович

0

0

0

0

0

0

Голова
Правлiння

Журiна Наталiя Валерiївна

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Сесь Iгор Анатолiйович

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Горбунов Олександр Якович

0

0

0

0

0

0

прості
іменні

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

Член Правлiння

Перехрест Галина Миколаївна

0

0

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Харченко Сергiй Олександрович

100

0.00001

100

0

0

0

Член
Наглядової
Ради

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«IНДУСТРIАЛЬНО –
ФIНАНСОВА ГРУПА»

141 900 000

9.4600

141 900 000

0

0

0

представник
Члена
Наглядової
Ради

Курячий Євген Вiталiйович

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
Ради

Державне пiдприємство
"Конструкторське бюро
"Пiвденне"

274 945 000

18.3297

274 945 000

0

0

0

Голова
Правлiння

Булавiнова Таїсiя Володимирiвна

149 900 000

9.9933

149 900 000

0

0

0

Незалежний
Член
Наглядової
радиРади

Шевчук Валентина Павлiвна

0

0

0

0

0

0

47.9363

719 044 099

0

0

0

35448180

14308304

Усього 719 044 099
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Найменування
юридичної особи

Державне пiдприємство
"Конструкторське бюро
"Пiвденне"
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*
Немає

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

14308304

49008 Україна Дніпропетровська
Днiпропетровський м.
Днiпропетровськ вул.
Криворiзька, буд.3

274945000

18.3297

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

0

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

Усього 274 945 000

Кількість за видами акцій
прості іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

274 945 000

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

0

0

0

0

0

18.3297

274 945 000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

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

Опис

чергові

позачергові

X
23.04.2015
98.90
Черговi Загальнi збори акцiонерiв (далi Загальнi збори) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» проводилися «23» квiтня 2015
року об 11.00 годинi за адресою: 49000, м. Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 93,
кiмната 135, реєстрацiя акцiонерiв здiйснювалась з 10.00 до 10.50 годин.
Вiдповiдно до реєстру акцiонерiв власникiв iменних цiнних паперiв Банку, складеного ПАТ
«Нацiональний депозитарiй України» на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв (вихiдний
№86573зв вiд 20 квiтня 2015 року), станом на «17» квiтня 2015 року було зареєстровано 72
юридичних та фiзичних осiб, якi у сукупностi володiють 1 500 000 000 (один мiльярд п’ятсот
мiльйонiв) штук простих iменних акцiй (голосуючих акцiй), що складає 1 500 000 000 (один мiльярд
п’ятсот мiльйонiв) голосiв та рiвняється 100 % загального розмiру Статутного капiталу Банку. На
пiдставi вiдомостi про реєстрацiю учасникiв та протоколу реєстрацiйної комiсiї щодо проведення
Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 23 квiтня 2015 року, зiбрано достатню кiлькiсть голосуючих
акцiй (голосiв) – кворум (зареєстровано акцiонерiв), якi є власниками 98,80 % вiдсоткiв голосуючих
акцiй, i Загальнi збори акцiонерiв вважаються правомочними. Письмових зауважень по процедурi
реєстрацiї акцiонерiв та їх уповноважених представникiв не поступало.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд питання про обрання Лiчильної комiсiї та затвердження процедурних питань проведення
Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Банку.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Банку.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Банку.
5. Про розгляд звiту та висновкiв зовнiшнього аудитора за наслiдками аудиту рiчної фiнансової
звiтностi Банку за 2014 рiк. Про затвердження рiчного звiту Банку (результатiв фiнансовогосподарської дiяльностi за 2014 рiк).
6. Розподiл прибутку i збиткiв. з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про затвердження нової редакцiї Статуту Банку, пов’язаної зi змiнами в Законi України «Про банки
та банкiвську дiяльнiсть».
8. Про затвердження Положення про Загальнi збори.
9. Про затвердження Положення про Наглядову Раду.
10. Про затвердження Положення про Правлiння.
11. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради Банку.
12. Обрання членiв Наглядової Ради шляхом кумулятивного голосування.
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради.
14. Про обрання Голови Наглядової Ради Банку.
15. Про припинення повноважень Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї Банку.
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв у складi трьох осiб. Затвердити порядок
проведення зборiв у запропонованiй редакцiї.
2. Затвердити звiт Наглядової Ради за 2014 рiк.
3. Затвердити звiт Правлiння Банку за 2014 рiк.
4. Затвердити висновки Ревiзiйної Комiсiї Банку.
5. Затвердити висновки зовнiшнього аудитора АФ «Аналiтик-Партнери» за результатами аудиту
фiнансової звiтностi АКБ «НОВИЙ» за 2014 рiк.
Затвердити рiчний звiт (результати фiнансово-господарської дiяльностi Банку) за 2014 рiк.
6. Отриманий, за результатами роботи Банку за 2014 рiк, збиток у сумi
6 732 814,42 грн. (шiсть мiльйонiв сiмсот тридцять двi тисячi вiсiмсот чотирнадцять гривень 42
копiйки), розрахований за нацiональними стандартами, вiднести до непокритих збиткiв минулих
рокiв. Виплата дивiдендiв, за результатами роботи за 2014 рiк, не провадиться.
7. Затвердити нову редакцiю Статуту Банку, пов’язаної зi змiнами в Законi України «Про банки та
банкiвську дiяльнiсть».

Доручити Головi Загальних зборiв акцiонерiв Банку пiдписати Статут Банку у новiй редакцiї, та
самостiйно, або через уповноважену Банком особу, оформити всi необхiднi документи i зареєструвати
Статут Банку у новiй редакцiї в органах виконавчої влади.
8. Затвердити Положення про Загальнi збори.
9. Затвердити Положення про Наглядову Раду.
10. Затвердити Положення про Правлiння.
11. Припинити повноваження членiв Наглядової Ради Банку.
12. За результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової Ради обрано
6 (шiсть) осiб, а саме:
- Позднякова Дмитра Олеговича - представника акцiонера ТОВ «IНДУСТРIАЛЬНО –
ФIНАНСОВА ГРУПА»;
- Дегтярева Олександра Вiкторовича - акцiонера банку;
- Леонова Володимира Аркадiйовича – представник ТОВ «Вантажний термiнал
«Приднiпровський»;
- Курячого Євгена Вiталiйовича - представника акцiонера Державне пiдприємство
«Конструкторське бюро «Пiвденне» iм. М. К. Янгеля»;
- Болтянського Станiслава Володимировича – в особi завiдувача вiддiленням анестезiологiї та
iнтенсивної терапiї Комунального закладу Днiпропетровська мiська лiкарня №7;
- Шевчук Валентина Павлiвна - незалежний Член Наглядової Ради.
13. Затвердити умови цивiльно–правових договорiв (угод), якi будуть укладатися зi знов обраними
Головою та членами Наглядової Ради Банку та розмiр їх винагороди, згiдно з додатками 1, 2 до цього
Протоколу.
Посадовою особою, яка вiд iменi Банку, уповноважується пiдписувати такi договори (угоди), обрати
Голову Правлiння Банку.
14. Обрати Головою Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ», Члена Наглядової Ради – акцiонера банку
Дегтярева Олександра Вiкторовича.
15. Припинити повноваження Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї Банку у зв’язку з її лiквiдацiєю.
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИЧЕРПАНI.
УЧАСНИКИ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ НЕ МАЮТЬ ПИСЬМОВИХ СКАРГ
ПО ПРОЦЕДУРI РЕЄСТРАЦIЇ ТА ПРОВЕДЕННЮ ЗБОРIВ.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів,
грн.

0.00

0.00

0.00

0.00

Нарахування дивідендів на одну
акцію, грн.

0.00

0.00

0.00

0.00

Сума виплачених дивідендів,
грн.

0.00

0.00

0.00

0.00

Дата складання переліку осіб,
які мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

У звязку зi збитковою дiяльнiстю, рiшення про виплату дивiдендiв за останнi три
роки не приймалось.Дивiденди не виплачувались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «Аналiтик-Партнери»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30555084

Місцезнаходження

03115 Україна Київська - м. Київ вул. Ф.Пушиної, 30/32

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2135
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

+38 (044) 501 25 31

Факс

+38 (044) 501 25 31

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть. Аудит банкiв.

Опис

Зовнiшнiй контроль фiнансово-господарської дiяльностi Банку
здiйснює аудиторська фiрма ТОВ Аудиторська фiрма «АналiтикПартнери», адреса: 03115, м. Київ, вул. Ф.Пушиної, 30/32, код
ЄДРПОУ - 3055084, на пiдставi Свiдоцтва №2135 про внесення до
реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, виданого згiдно з рiшенням
Аудиторської палати № 98 вiд 26.01.20061. та Свiдоцтва НКЦПФР
Серiя П № 000044 про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв
ринку цiнних паперiв. Строк дiї Свiдоцтва з 12.03.2013 до 24.09.2020

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

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна Київська - м. Київ вул.Нижнiй Вал 17/8

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

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

+38 (044) 279 10 74

Факс

+38 (044) 279 10 74

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть (у т.ч. ведення зведеного реєстру власникiв
цiнних паперiв)

Опис

Депозитарiй:Найменування - Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"Iдентифiкацiйний код за
ЄДРПОУ – 30370711
дiяльнiсть якого регламентується Правилами Центрального
депозитарiю
цiнних
паперiв
вiд
01.10.2013
року.
Мiсцезнаходження - 01001 м. Київ вул. Нижнiй Вал 17/8

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

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35144923

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул.
Комсомольська, буд.48-Д

Номер ліцензії або іншого документа на цей Серiя АЕ № 263482
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

+38 (0562) 36 66 40

Факс

+38 (0562) 36 66 40

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв на фондовому ринку

Опис

Здiйснення депозитарної дiяльностi Депозитарної установи на пiдставi
лiцензiї НКЦПФР серiя АЕ № 263482 вiд 01.10.2013, вiдкриття
рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй емiтента.

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

17.01.1998

578/1/98

ДКЦПФР

UA 040685 1008

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.1

67389745

6738974.50

4.49

Опис

20.07.2000

367/1/00

Опис

12.07.2002

330/1/02

Опис

27.05.2005

236/1/05

Перший випуск цiнних паперiв:Закрите розмiщення.Кiлькiсть цiнних паперiв - 67 389 745 простих iменних акцiйНомiнальна вартiсть - 0,10
гривнiЗагальна сума випуску - 6 738 974,50 гривеньФорма випуску - документарна Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - №
578/1/98

ДКЦПФР

UA 040685 1008

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.1

107610255

10761025.50

11.67

Другий випуск цiнних паперiв:Закрите розмiщення.Кiлькiсть цiнних паперiв - 175 000 000 простих iменних акцiйНомiнальна вартiсть - 0,10
гривн. Загальна сума випуску - 17 500 000 гривень. Форма випуску - документарна. Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 367/1/00. Дата свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - 20 липня 2000 р.Орган, що видав свiдоцтво - Державна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

ДКЦПФР

UA 040685 1008

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.1

125000000

12500000.00

20.00

Третiй випуск цiнних паперiв: Закрите розмiщення. Кiлькiсть цiнних паперiв - 300 000 000 простих iменних акцiйНомiнальна вартiсть - 0,10
гривнiЗагальна сума випуску - 30 000 000 гривеньФорма випуску - документарнаНомер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - №
330/1/02Дата свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - 12 липня 2002 р.Орган, що видав свiдоцтво - Державна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

ДКЦПФР

UA 040685 1008

Акція проста

Документарні

0.1

250000000

25000000.00

36.67

документарна
іменна
Опис

24.11.2009

334/1/09

Опис

30.11.2010

1117/1/10

Опис

іменні

Четвертий випуск цiнних паперiв:Закрите розмiщення. Кiлькiсть цiнних паперiв - 550 000 000 простих iменних акцiйНомiнальна вартiсть - 0,10
гривнiЗагальна сума випуску - 55 000 000 гривеньФорма випуску - документарнаНомер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - №
236/1/05Дата свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - 27 травня 2005 р.Орган, що видав свiдоцтво - Державна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

ДКЦПФР

UA 040685 1008

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.1

450000000

45000000.00

63.33

Пятий випуск цiнних паперiв: Закрите розмiщення.Кiлькiсть цiнних паперiв - 1 000 000 000 простих iменних акцiй Номiнальна вартiсть - 0,10
гривнi. Загальна сума випуску - 100 000 000 гривень. Форма випуску - документарна. Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 334/1/09Дата свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - 24 листопада 2009 р.Орган, що видав свiдоцтво - Державна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку.

ДКЦПФР

UA 400008 8124

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.1

500000000

50000000.00

100

Шостий випуск цiнних паперiв: Закрите розмiщення. Загальна кiлькiсть цiнних паперiв - 1 500 000 000 простих iменних акцiй Номiнальна
вартiсть - 0,10 гривнi Загальна сума випуску - 150 000 000 гривень Форма випуску - бездокументарна Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску
цiнних паперiв - № 1117/1/10 Дата свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв - 30 листопада 2010 р. Орган, що видав свiдоцтво Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Акцiї знаходяться у биржовому списку на фондовiй бiржi ПФТС без включення до
бiржового реєстру.

XI. Опис бізнесу
У звiтному роцi злиття, приєднання, подiлу, перетворення Банку не вiдбувалося.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»,
скорочена назва АКБ «НОВИЙ», зареєстрований в Українi Постановою правлiння Нацiонального
банку України 6 квiтня 1992 року. Юридична адреса Банку: Україна, м. Днiпропетровськ, пр.
К.Маркса, 93.
Банк зареєстрований як публiчне акцiонерне товариство.
Станом на 31 грудня 2015 року Банк мав 8 вiддiлень в Києвi, Черкасах, Днiпропетровську та
Днiпропетровськiй областi.
Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на 01.01.2016 року склала - 169 осiб; чисельнiсть
працiвникiв за сумiсництвом - 0 осiб; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного
робочого часу – 7 осiб. З числа працiвникiв 78% мають повну вищу освiту.
Фонд оплати працi по АКБ «НОВИЙ» за 2014 рiк складав 10 162,6 тис. грн., за 2015 рiк склав 14
730,7 тис. грн. Таким чином, фонд оплати працi в 2015 роцi збiльшився на 4 568,1 тис. грн. або на
44,95% в порiвняннi з 2014 роком.
АКБ "НОВИЙ" не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.
АКБ "НОВИЙ" не проводить будь-яку спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами
та установами.
Протягом звiтного перiоду, будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї i тому подiбних дiй Банк не
отримував.
Облiкова полiтика Банку ґрунтується на Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi. Вона
включає визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки основних елементiв фiнансової
звiтностi.
Банк в облiковiй полiтицi керується принципами повного висвiтлення операцiй, превалювання
економiчної сутностi над юридичною формою, автономностi (активи та зобов'язання банку
вiдокремлюються вiд активiв i зобов'язань власникiв Банку та iнших банкiв (пiдприємств),
обачностi (застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи
та/або доходи не завищуються, а зобов'язання та/або витрати - не занижуються), послiдовностi
застосування Банком обраної облiкової полiтики. Основними припущеннями, покладеними в
основу облiкової полiтики, є припущення, що Банк буде здiйснювати свою дiяльнiсть в осяжному
майбутньому та облiк за методом нарахування, коли активи, зобов’язання, капiтал, доходи та
витрати визнаються тодi, коли вони виникають, i вiдображаються в облiкових регiстрах тих
перiодiв, до яких вони вiдносяться.
Активи – це ресурси, якi контролюються Банком, якi виникли в результатi минулих подiй, i вiд
яких очiкується отримання економiчних вигiд в майбутньому. Зобов’язання визначаються як
поточна (реальна) заборгованiсть Банку, яка виникла в результатi подiй минулих перiодiв,
врегулювання якої призведе до вiдтоку ресурсiв, якi мiстять економiчну вигоду.
Активи та зобов’язання визнаються у фiнансової звiтностi Банку, якщо є ймовiрнiсть надходження
або вибуття майбутньої економiчної вигоди, пов’язаної з такими активами та зобов’язаннями та
вони мають вартiсть, яку можна достовiрно визначити.

Доходи визначаються як збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду в формi
притоку активiв або вiдтоку зобов’язань, що призводить до збiльшення капiталу, не пов’язаному iз
вкладами акцiонерiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду у формi вiдтоку активiв або
збiльшення зобов’язань, що веде до зменшення капiталу, не пов’язаному iз розподiленням мiж
акцiонерами Банку. Доходи i витрати вiдображаються в момент їх виникнення незалежно вiд дати
надходження або сплати грошових коштiв.
Активи та зобов’язання визнаються у фiнансовiй звiтностi Банку, якщо iснує ймовiрнiсть
надходження до Банку або вибуття з нього майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних з такими
активами та зобов’язаннями та вони мають собiвартiсть або вартiсть, яка може бути достовiрно
визначена.
Протягом 2015 року банком застосовувалася єдина облiкова полiтика, вiдповiдно до якої
складений даний фiнансовий звiт. Положення «Про облiкову полiтику банку на 2015 рiк»
затверджено наказом Голови Правлiння вiд 25.12.2014 р. за № 319. Оцiнка активiв i зобов'язань
банка вiдображена в облiку вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку з
врахуванням вимог Нацiонального банку України, якi переважно базуються на мiжнародних
стандартах фiнансової звiтностi. Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi первiсно визнаються в балансi
Банку за їх первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає цiну придбання та усi витрати, що
безпосередньо пов’язанi з придбанням.
Подальшу оцiнку об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi Банк здiйснює за первiсною вартiстю
(собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi.
Доходи вiд надання в оренду та вибуття iнвестицiйної нерухомостi враховувались як iнший
операцiйний дохiд. Строк корисного використання iнвестицiйної нерухомостi встановлюється
банком за кожним об’єктом окремо в залежностi вiд намiрiв строку використання об’єкту. Cтрок
корисного використання iнвестицiйної нерухомостi складає 30 рокiв. Амортизацiя нараховується
за лiнiйним методом протягом строку корисного використання активу. Метод нарахування
амортизацiї та строк корисного використання iнвестицiйної нерухомостi протягом звiтного
перiоду не змiнювались.
Нарахування амортизацiї по нематерiальних активах здiйснюється банком за лiнiйним методом
протягом очiкуваного строку їх використання, а їх лiквiдацiйна вартiсть визнається рiвною нулю.
Норми амортизацiї за нематерiальними активами коливаються вiд 5% до 20% на рiк в залежностi
вiд контрактних прав на вiдповiднi активи i переглядаються Банком у разi його технiчного
застрарiвання або вдосконалення. В звiтному роцi норми амортизацiї та метод нарахування
амортизацiї нематерiальних активiв не змiнювались.
АКБ «НОВИЙ» входить у єдину банкiвську систему України, як унiверсальний банк, який має
право здiйснювати свою дiяльнiсть на територiї всiєї України, та виконує бiльшiсть передбачених
законодавством банкiвських послуг як у нацiональнiй так i в iноземнiй валютi. На пiдставi
банкiвської лiцензiї вiд 01.11.2011р. №112, генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
вiд 01.11.2011р. №112 та додатку до нього, а також лiцензiй Національної комiсiї з цiнних паперiв
i фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, брокерської,
діяльності.. З 2 вересня 1999 року Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
(реєстрацiйне свiдоцтво № 117 вiд 08 листопада 2012 року ), що дiє вiдповiдно до Закону України
№ 4452-VI вiд 23 лютого 2012 року «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб». Фонд
гарантування вкладiв фiзичних осiб забезпечує повернення вкладникам депозитiв у сумi 200 000
тисяч гривень, включаючи вiдсотки на одну особу.
Банк здiйснює майже всi операцiї, передбаченi лiцензiєю та дозволом, включаючи залучення
депозитiв та надання кредитiв, платiжне обслуговування в Українi та переказ коштiв за кордон,
торгiвлi iноземною валютою та операцiї з цiнними паперами.
Основною метою дiяльностi Банку є повне, комплексне i якiсне задоволення потреб клiєнтiв та
акцiонерiв у банкiвських послугах, розширення спектру i збiльшення обсягiв операцiй, зростання

прибутку.
Вся iнвестицiйна нерухомiсть, що облiковується на звiтну дату, була прийнята банком
на баланс в рахунок погашення безнадiйної кредитної заборгованостi. 100% iнвестицiйної
нерухомостi було придбано в 2012 роцi Частина iнвестицiйної нерухомостi (8%) передана в
операцiйну оренду. Первiсно нерухомiсть визнавалась за справедливою вартiстю на пiдставi звiтiв
про незалежну оцiнку нерухомого майна. За даними щорiчної iнвентаризацiї згiдно висновкiв про
оцiнку iнвестицiйної нерухомостi, здiйсненої за методом порiвняння аналогiв пропозицiй продаж в
рамках порiвняльного пiдходу фахiвцями банку, що мають вiдповiдний досвiд та квалiфiкацiю,
справедлива вартiсть незначно перевищує балансову. В звiтному роцi банком було реалiзовано
20% iнвестицiйної нерухомостi на загальну суму 2 351 тис. грн.
Значних правочинiв з власниками iстотної участi, членами Наглядової Ради або членами
виконавчого органу та афiлiйованими особами Банком в 2015 роцi не проводилося.
Взаємовiдносини з пов’язаними особами базуються на операцiях, якi здiйснюються банком в
процесi своєї звичайної дiяльностi на ринкових умовах.
Оренда класифiкується як оперативна, якщо вона не передбачає орендодавцем передавання всiх
ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на об’єкт оренди. На протязi 2015 року Банком банк
надавав в оперативний лiзинг (оренду) частину примiщень власних будiвель, якi не
використовувались в його дiяльностi. Платежi за договорами операцiйної оренди рiвномiрно
списуються на витрати протягом строку оренди i облiковуються у складi iнших операцiйних
витрат. Також Банк виступав лiзингоодержувачем за угодами оперативної оренди. Актив, що є
предметом такої оренди, вiдображався у Звiтi про фiнансовий стан вiдповiдно до виду активу.
Доходи вiд надання в оперативну оренду активiв визнавались за методом нарахування у складi
iнших операцiйних доходiв. За iншими об’єктами iнвестицiйної нерухомостi Банк здiйснює заходи
щодо їх реалiзацiї та пошуку потенцiйних покупцiв i орендаторiв.

Суттєве погiршення економiчної ситуацiї в країнi у 2015 роцi, пов’язане, у першу чергу, з низьким
зовнiшнiм попитом на фонi накопичених макроекономiчних дисбалансiв за попереднi роки та з
подовженням ведення вiйськових дiй на сходi України, не змогло не торкнутися й банкiвського
сектору. Всi полiтичнi i економiчнi процеси, якi вiдбуваються в країнi, взагалi вiдображаються на
дiяльностi всiєї банкiвської системи i на АКБ «НОВИЙ» у тому числi.
Низка негативних факторiв в економiчному i полiтичному станi країни призвела багато банкiв до
банкрутства. Але своєчасно проведений упереджаючий комплекс заходiв дозволив АКБ
«НОВИЙ» у 2015 роцi: покращити фiнансове становище; значно наростити ресурсну базу; суттєво
зменшити фiнансовi витрати i отримати за пiдсумками звiтного року додатний фiнансовий
результат.
За порушення Законодавства, суттевих штрафних санкцiй, неустойок, i компенсацiй у звiтному
перiодi, в Банку не було.
Фiнансування дiяльностi Банку здiйснюється за рахунок виключно власних коштiв, оскiльки Банк
знаходиться на госпрозрахунку.
У звiтному перiодi Банк значних договорiв, якi не виконанi на кiнець року, не укладав.

В основу стратегiї подальшої дiяльностi Банку в умовах фiнансової нестабiльностi покладене
збереження лiквiдностi та платоспроможностi Банку. Основною задачею Банку на 2016 рiк є
проведення прибуткової дiяльностi.
Основною метою дiяльностi Банку є повне, комплексне i якiсне задоволення потреб клiєнтiв та
акцiонерiв у банкiвських послугах, розширення спектру банкiвських послуг, збiльшення обсягiв
операцiй та пiдвищення прибутку.
Полiтики щодо дослiджень та розробок Банком у звiтному перiодi не проводилося.
Судових справ, за якими розглядалися позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв
активiв АКБ «НОВИЙ» станом на початок 2015 року, стороною в яких виступає Банк, або судовi
справи, стороною в яких виступають посадовi особи Банку вiдсутнi.
Позитивнi результати проведеної Банком роботи з клiєнтами дали можливiсть не залучати
додатковi кошти на умовах субординованого боргу, при цьому сума субординованого боргу
збiльшилася в порiвняннi з минулим фiнансовим роком виключно за рахунок переоцiнки його
залишку в iноземнiй валютi.
Протягом 2015 року, Банк зберiгав лiквiднiсть i виконував всi зобов'язання в строк i без затримок.
Протягом року не було жодного випадку порушення Банком встановлених Нацiональним банком
України економiчних нормативiв.
Кошти клiєнтiв за звiтний рiк збiльшилися на 1 041,76 млн. грн., 393,42 млн. грн. коштiв клiєнтiв
складають депозити юридичних i фiзичних осiб.
При цьому кредитний портфель за поточний рiк збiльшився на 23,19 млн. грн..
Всього валюта балансу Банку склала 2,06 млрд. грн., що на 1,04 млрд. грн. бiльше, нiж у 2014 роцi.
Особливостi фiнансового ринку України такi, що основний дохiд в 2015 роцi Банк отримав вiд
проведення кредитних операцiй, надання послуг з розрахунково-касового обслуговування клiєнтiв
i торгових операцiй з валютними цiнностями.
За звiтний перiод активи Банку склали 2 060 728 тис. гривень, регулятивний капiтал та склав 125
290 тис. грн. Кошти за субординованим боргом збiльшились на 17 665 тис. грн. та склали станом
на 31.12.2015 року 124 002 тис. грн.
Робота в Банку органiзована i здiйснюється на належному рiвнi.

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:

4463

4436

0

0

4463

4436

будівлі та
споруди

1956

1902

0

0

1956

1902

машини та
обладнання

839

1148

0

0

839

1148

транспортні
засоби

378

189

0

0

378

189

0

0

0

0

0

0

1290

1197

0

0

1290

1197

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

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

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

4463

4436

0

0

4463

4436

Найменування
основних засобів

земельні ділянки
інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Об'єкти основних засобiв первiсно визнаються за їх первiсною вартiстю (собiвартiстю).
Подальший облiк Банк здiйснює за первiсною вартiстю (собiвартiстю) за винятком основних
засобiв, придбаних до 01 квiтня 1996 року, i проiндексованих вiдповiдно до постанов Кабiнету
Мiнiстрiв, з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi.
Банк визнає зменшення корисностi, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної вигоди.
Втрати вiд зменшення корисностi, якi не переоцiнювалися, визнаються у звiтi про прибутки i
збитки та iнший сукупний дохiд, а за необоротними активами, якi переоцiнювалися, - в iнших
сукупних доходах, але на суму не бiльшу, нiж сума попередньої дооцiнки. Рiзниця вiдображається
у складi iнших операцiйних витрат. У звiтному роцi Банк не визнавав зменшення корисностi.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв у придатному для
використання станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його
використання (технiчне обслуговування, поточний i капiтальний ремонт та iнше), включаються до
складу витрат звiтного перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз полiпшенням
об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi
чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього
об'єкта.
Нарахування амортизацiї по основних засобах здiйснюється банком за прямолiнiйним методом на
протязi строку корисного використання, за винятком амортизацiї малоцiнних необоротних активiв.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року Банк застосовував наступнi рiчнi норми амортизацiї
основних засобiв ( % у рiк) :

Будинки i споруди 3,33
Будинки i споруди з iнших матерiалiв, капiтальнi вкладення в орендованi будинки та споруди 5
Передавальнi пристрої 6,67
Автотранспорт 20
Електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, iншi
iнформацiйнi системи та пов’язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, комутатори,
маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до
телекомунiкацiйних мереж 16,67
Побутовi електроннi, оптичнi, електронно-механiчнi машини, телефони, факси, конторське
(офiсне) устаткування та обладнання, устаткування касових вузлiв, банкiвськi автомати
самообслуговування (банкомати), iншi машини та обладнання 12,5
Iнструменти, прилади та iнвентар 20
Меблi 12,5
Iншi основнi засоби 8,33

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

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

0

X

X

Усього зобов'язань

X

0

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Рядки Звiту, по яких немає даних, вiдсутнi.

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

23.03.2015

23.03.2015

Відомості про проведення
загальних зборів

23.04.2015

23.04.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

28.08.2015

28.08.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

24.09.2015

25.09.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

01.12.2015

01.12.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

01.12.2015

01.12.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
«Аналiтик-Партнери»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

30555084
03115, м. Київ, вул. Ф.Пушиної, 30/32

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**

2135 26.01.2001
298 П 000298 12.03.2013 24 вересня
2020 року

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

безумовно-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
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**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
«Аналiтик-Партнери»
30555084
03115, м. Київ, вул. Ф.Пушиної, 30/32
2135 26.01.2001
298 П 000298 12.03.2013 24 вересня
2020 року

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»
Акцiонерам та Правлiнню
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»
НАЦIОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ
НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», м. Днiпропетровськ, Україна (далi – «Банк»), що додається, яка включає звiт про
фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2015 року, звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, звiт про
рух грошових коштiв та звiт про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився зазначеною датою, стислий виклад
суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал 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 фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту.
Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв
аудиту, а також з урахуванням вимог та рекомендацiй Нацiонального банку України щодо проведення аудиторських
перевiрок банкiв України. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та 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 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
використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку
загального подання фiнансової звiтностi.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
1.В перiод мiж датою затвердження фiнансової звiтностi та датою складання аудиторського звiту сталася подiя, яка
має суттєвий впив на розмiр регулятивного капiталу Банку. Банк має розмiщенi кошти в iншому банку, який пiсля
дати балансу визнано неплатоспроможним, резерв за якими на дату складання аудиторського звiту не сформовано. У
випадку формування резерву пiд знецiнення таких коштiв, регулятивний капiтал Банку за нашими оцiнками досягне
рiвня нижчого, нiж мiнiмально встановлений.
2.Станом на дату складання аудиторського звiту Нацiональним банком України Банк вiднесено до групи банкiв, якi
мають структуру власностi з ознаками непрозоростi та за якими вiдбувається погодження власникiв.
Цi обставини свiдчать про iснування суттєвої невизначеностi щодо здатностi Банку безперервно продовжувати
дiяльнiсть за умов, якщо акцiонерами банку не буде вжито заходiв щодо докапiталiзацiї банку.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення
умовно – позитивної думки», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку
станом на 31 грудня 2015 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену
дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
1. М звертаємо увагу на наявнiсть значної невизначеностi, результат якої залежить вiд майбутнiх подiй, що не є пiд
безпосереднiм контролем суб’єкта господарювання, але якi можуть впливати на його фiнансову звiтнiсть. Зазначена
невизначенiсть – це проблема, обумовлена тим, що банкiвська система України знаходиться пiд негативним впливом
воєнного конфлiкту, полiтичної, економiчної та фiнансової кризи, що значною мiрою пов’язано з погiршенням
фiнансового стану позичальникiв та емiтентiв цiнних паперiв , вiдпливом коштiв з банкiв, рiзкою змiною обмiнного
курсу (знецiнення) гривнi та iншими об’єктивними причинами. Наразi достовiрно неможливо оцiнити характер та
мiру такого впливу. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
2. Звертаємо увагу на той факт, що вiдповiдно до iнформацiї, яка наведена Банком у примiтцi 38 «Операцiї з
пов’язаними сторонами», близько 83 % зобов’язань Банку станом на 31.12.2015 р. формуються за рахунок ресурсiв,
якi залученi вiд спорiдненої особи Банку - найбiльшого акцiонера. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це
питання.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Нами у вiдповiдностi з вимогами ст. 69 Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», п. 3.3 «Положення про
порядок подання банками до Нацiонального банку України звiту аудитора за результатами щорiчної перевiрки
фiнансової звiтностi», затвердженого Постановою Нацiонального банку України вiд 09.09.2003 р. № 389 надається
додаткова iнформацiя (оцiнка), яка стосується рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2015 рiк щодо:

• вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) розподiлу активiв i пасивiв банку за строками до погашення у формi
статистичної звiтностi про структуру активiв та пасивiв за строками, що складається банком для подання до
Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним;
• якостi управлiння активами та пасивами банку;
• достатностi резервiв та капiталу банку, яка повинна визначатися на пiдставi аналiзу якостi активiв банку, а також
операцiй з iнсайдерами/пов'язаними особами вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку, у
тому числi з питань регулювання дiяльностi банкiв та оцiнки ризикiв щодо формування та використання резервiв для
вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями;
• адекватностi системи управлiння ризиками банку;
• адекватностi бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту та заходiв контролю банку.
Питання, якi викладенi у цьому звiтi розглядалися лише у рамках проведення аудиторської перевiрки рiчної
фiнансової звiтностi Банку за 2015 рiк на основi вибiркового тестування та у обсягах, необхiдних для планування та
проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту.
Цей звiт призначено для керiвництва Банку та Нацiонального банку України. При ознайомленнi з цим звiтом
необхiдно враховувати обмежений, як зазначено вище, характер процедур з оцiнки питань, пов’язаних з дiяльнiстю
Банку та органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю.
Крiм того, слiд враховувати, що критерiї оцiнки питань, пов’язаних з дiяльнiстю Банку i органiзацiєю системи
бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю, використовуванi нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що
застосовуються Нацiональним банком України.
Наводимо iнформацiю та вiдповiднi оцiнки, про якi йде мова вище.
Виконуючи вимоги п. 3.3 «Положення про порядок подання банками до Нацiонального банку України звiту аудитора
за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi» щодо аналiзу статистичної форми № 631 «Звiт про
структуру активiв та пасивiв за строками», затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд
19.03.2003 № 124, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 07.05.2003 за № 353/7674 (iз змiнами), яка не є
складовою частиною комплекту рiчної фiнансової звiтностi, можна зробити наступнi висновки.
В ходi перевiрки нами було виявлено недолiки , якi пов’язанi з неповним дотриманням вимог Нацiонального банку
України щодо складання статистичної звiтностi за формою 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками»:
невiрно вiдображаються в звiтностi активи та пасиви за строками погашення.
Так, Банком у формi 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками погашення» було помилково вiднесено у
строковi iнтервали «вiд 184 до 274 днiв» кредитнi операцiї на суму 89 180,0 тис. грн. Згiдно умов договорiв що були
наданi для перевiрки було виявлено умови, що вiдповiдають строку дiї даних кредитних операцiй в iнтервалi «на
вимогу».
Таким чином, в розрiзi окремих часових iнтервалiв було завищено показники активiв у менш «лiквiдних» часових
промiжках, та, вiдповiдно, занижено показники активiв у бiльш «лiквiдних» часових промiжках. Таке вiдображення
активiв призвело до викривлення показника позитивного розриву мiж активами та пасивами та погiршення нормативiв
лiквiдностi (поточна лiквiднiсть (Н5) та короткострокова лiквiднiсть (Н6)).
На дату проведення аудиту даний недолiк був виправлений.
Якiсть управлiння активами i пасивами Банку, на думку аудиторiв, потребує вдосконалення.
За станом на 31 грудня 2015 року (кiнець дня) регулятивний капiтал Банку, розрахований у вiдповiдностi iз вимогами
Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 28
серпня 2001 року № 368, складає 153 587 903,40 грн.
Величина капiталу на кiнець звiтного перiоду є достатньою для виконання операцiй, якi передбаченi банкiвською
лiцензiєю, а його абсолютний розмiр вiдповiдає нормативним вимогам щодо його величини.
В ходi проведення аудиторських процедур з оцiнки подальших подiй аудиторами з’ясовано, що пiсля дати прийняття
постанови НБУ № 234 "Про вiднесення ПАТ КБ "Хрещатик" до категорiї неплатоспроможних, однак до дати надання
аудиторського висновку, залишки Банку у ПАТ КБ "Хрещатик" складають еквiвалент 87 964 тис.грн.. Формування
резерву за такими залишками на наступну звiтну дату, тобто на 01.05.2016 р., у вiдповiдностi до вимог Положення про
порядок формування та використання банками України резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними
банкiвськими операцiями (затверджене Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 25 сiчня 2012 року
№23 (зi змiнами та доповненнями), призведе до суттєвого зменшення величини регулятивного капiталу банку, розмiр
якого за оцiнними розрахунками не буде вiдповiдати мiнiмальним нормативним вимогам.
Щодо вимог формування резервiв за активними операцiями Банку вiдповiдно до Постанови НБУ № 23 вiд 25.01.12р.
повiдомляємо про наступне.
Виявленi окремi випадки прийняття в якостi забезпечення об’єктiв нерухомостi, здiйснення контролю над якими в разi
звернення стягнення може буте ускладнено в результатi iснування тимчасових обмежень у доступi до таких об’єктiв. З
урахуванням вищевикладеного, резерви для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями
Банком сформовано вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку, у тому числi з питань
регулювання дiяльностi банкiв та оцiнки ризикiв щодо формування та використання резервiв для вiдшкодування
можливих втрат за активними банкiвськими операцiями, а їх розмiр є достатнiм для покриття вiдповiдних ризикiв.
Щодо операцiй з пов’язаними особами зазначаємо наступне.
За наданим реєстром власникiв iменних цiнних паперiв банку (станом на 01.01.16р.) окремi контрагенти мають частки
статутного капiталу Банку на рiвнi або близько 9%. В ходi проведення перевiрки з’ясовано, що за окремими
власниками таких часток присутнi ознаки, що характеризують пов’язанiсть таких осiб з банком. На звiтну дату iснує

заборгованiсть за активними операцiями таких осiб перед банком, яка, на нашу думку, повинна бути врахована при
розрахунку нормативу Н9.
Пiд час проведення аудиту ми провели аналiз системи управлiння ризиками Банку в тiй мiрi, в якiй це було необхiдно
для висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Банку загалом. Такий аналiз не мав за мету визначити всi недолiки
або iншi порушення i, таким чином, не має розглядатися як свiдчення про вiдсутнiсть будь-яких недолiкiв та/або
упущень у системi управлiння ризиками Банку.
На думку аудиторiв, система управлiння ризиками Банку, яка пов‘язана з банкiвськими операцiями, потребує
вдосконалення.
Ми не знайшли свiдчень, якi б примусили нас вважати, що бухгалтерський облiк Банку не вiдповiдає вимогам
нормативно-правових актiв Нацiонального банку.
На нашу думку, заходи внутрiшнього контролю, з урахуванням фактiв якi викладенi вище, та процедури внутрiшнього
аудиту забезпечують контроль за ризиками вiдповiдно до обсягу операцiй та потреб Банку.
Аудиторська фiрма:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аналiтик-Партнери»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України - 30555084
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2135 вiд 26.01.2001 р., чинне до 30.11.2015.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок
банкiв № 0000023, строк дiї до 17.09.2017.
Мiсцезнаходження: Україна, 03115, м. Київ, вул. Ф.Пушиної 30/32;
Телефон (факс):+ 38 (044) 452-42-28/452-36-90.
20 квiтня 2015 року, м.Київ
Директор
ТОВ «АФ «Аналiтик-Партнери»
В. М.Терещенко
Аудитор банкiв
Н. М. Аршинова
Сертифiкат аудитора банкiв №0146
дiйсний до 28.04.2016 року

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

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

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): Iншого визначення немає.

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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iншого визначення немає.

Ні

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): Скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв в 2015 роцi
не було.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

6

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

5

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

5

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Нi, протягом останнього року
платнi послуги консультантiв у
сферi корпоративного управлiння
чи фiнансового менеджменту
Банком не отримувались.

Оцiнка роботи Наглядової ради в Банку не проводиться.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?
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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)

У складi Наглядової Ради
комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

*

У складi Наглядової Ради комiтети не створювались.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

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)

Iншого визначення немає.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Ні
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): Не працювати у структурах, що конкурують з банком.

X

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

Ні
X

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)

23.04.2015р. Усiх членiв
наглядової ради обрано
кумулятивним голосування.

П’ятеро їз них переобранi на
повторний строк.

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:

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

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

Так

Ні

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

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

В Банку iснує Кодекс
корпоративного управлiння.

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні

X
Iншого визначення немає.

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Згiдно з законодавством.

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iнших перевiрок не було.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так

Ні

З власної ініціативи

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
Інше (запишіть)

X
Iнших перевiрок не було.

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

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

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): В плани Банку входить збiльшення капiталу за рахунок
субординованого боргу.

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: 13.03.2010 ; яким органом управління прийнятий:
Загальними зборами акцiонерiв.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
На сайтi Банку в мережi Iнтернет

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
Принципи кодексу корпоративного управлiння, на даний час, виконуються

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Основною метою дiяльностi банку є повне i комплексне задоволення потреб клiєнтiв та акцiонерiв
у банкiвських послугах, збiльшення обсягiв i кiлькостi операцiй та отримання прибутку.
Враховуючи збиткову дiяльнiсть банку у 2015 роцi, основним завданням банку на 2016 рiк є:
проведення прибуткової дiяльнiстi. Зазначенi цiлi мають бути досягнутi за рахунок збiльшення
обсягiв дохiдних операцiй з малим ризиком, покращення якостi кредитного портфелю шляхом
проведення роботи по поверненню проблемних активiв та продовження реструктуризацiї
заборгованостi позичальникiв, якi тимчасово опинилися у скрутному фiнансовому положеннi.
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.
Власником iстотної участi у банку є одна юридична особа - Державне пiдприємство
"Конструкторське бюро "Пiвденне" iм. М.К.Янгеля. Код ЄДРПОУ 14308304 Мiсцезнаходження 49008 м. Днiпропетровськ, вул. Криворiжська, буд. 3. Участь у банку 18,3296 %. Власник iстотної
участi вiдповiдає встановленим вимогам та не змiнювався на протязi 5 рокiв.
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 порушень, що призвели до заподiяння шкоди Банку, або споживачам фiнансових послуг- не
вiдомi.
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.
У вiдповiдностi до "Положення про застосування Нацiональним банком України заходiв впливу за
порушення банкiвського законодавства" (Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд
17 серпня 2012 року N 346), Нацiональним банком України застосованi засоби впливу-встановлене
обмеження по окремим операціям банку на період з 01.01.2015 по 01.07.2015 року. Протягом 2015
року заходiв впливу органами державної влади до членiв Наглядової ради та виконавчого органу
не було.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Оцiнка ризикiв здiйснюється та пiдтверджується незалежною службою – вiддiлом оцiнки ризикiв,
який має ресурси, повноваження та досвiд, достатнiй для оцiнки ризикiв, тестування ефективностi
заходiв з управлiння ризиками та надання рекомендацiй щодо здiйснення вiдповiдних коригуючи
дiй. Крiм того, iншi органи та пiдроздiли банку залучаються до процесу ризик-менеджменту в
межах їх функцiй та повноважень згiдно з принципами корпоративного управлiння. Управлiння
ризиками банку здiйснюється на пiдставi Положення «Про управлiння банкiвськими ризиками
АКБ «НОВИЙ», яке затверджене Правлiнням банку 13.01.2013р. У своїй дiяльностi банк
iдентифiкує такi ризики:
- Кредитний ризик – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає
через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої

фiнансової угоди iз банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов’язання. Кредитний
ризик є в усiх видах дiяльностi, де результат залежить вiд дiяльностi контрагента, емiтента або
позичальника. Вiн виникає кожного разу, коли банк надає кошти, бере зобов’язання про їх
надання, iнвестує кошти або iншим чином ризикує ними вiдповiдно до умов реальних чи умовних
угод незалежно вiд того, де вiдображається операцiя – на балансi чи поза балансом. Пiд час оцiнки
кредитного ризику банк роздiляє iндивiдуальний та портфельний кредитнi ризики;
- Ризик лiквiдностi визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу,
який виникає через неспроможнiсть банку виконати свої зобов’язання у належнi строки, не
зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик лiквiдностi виникає через нездатнiсть управляти
незапланованими вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або виконувати
позабалансовi зобов’язання. Видiляють також ризик лiквiдностi ринку, який визначається як
наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу та виникає через нездатнiсть банку
швидко закрити розриви своїх позицiй за поточними ринковими ставками, не зазнавши при цьому
неприйнятних втрат, а також через нездатнiсть визначати або враховувати змiни ринкових умов,
якi впливають на спроможнiсть залучати кошти в потрiбних обсягах та за прийнятними ставками
та/або реалiзовувати активи швидко i з мiнiмальними втратами вартостi;
- Ризик змiни процентної ставки (вiдсотковий) – це наявний або потенцiйний ризик для
надходжень або капiталу, який виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок. Цей
ризик впливає як на прибутковiсть банку, так i на економiчну вартiсть його активiв, зобов’язань та
позабалансових iнструментiв. Ризик змiни процентної ставки виникає пiд час можливого
збiльшення собiвартостi залучених коштiв та одночасної переоцiнки (зменшення) величини ставки
(для iнструментiв iз змiнною процентною ставкою) доходних активiв, коли собiвартiсть платних
пасивiв перевищує доходнiсть активних операцiй, а вiдповiдне коригування ставок вiдсутнє, або
не може бути виконано банком в достатнiй мiрi;
- Ринковий ризик – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає
через несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та товарiв i курси iноземних валют за тими
iнструментами, якi є в торговому портфелi. Цей ризик випливає з маркетмейкерства, дилiнгу,
прийняття позицiй з боргових та пайових цiнних паперiв, валют, товарiв та похiдних iнструментiв
(деривативiв);
- Валютний ризик – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень i капiталу, який виникає
через несприятливi коливання курсiв iноземних валют та цiн на банкiвськi метали. Валютний
ризик можна подiлити на: ризик трансакцiї, ризик перерахування з однiєї валюти в iншу
(трансляцiйний ризик), економiчний валютний ризик;
- Операцiйно-технологiчний ризик – це потенцiйний ризик для довгострокового iснування
банкiвської установи, що виникає через недолiки корпоративного управлiння, системи
внутрiшнього контролю або iнформацiйних технологiй i процесiв обробки iнформацiї з точки зору
керованостi, унiверсальностi, надiйностi, контрольованостi i безперервностi роботи. Такi недолiки
можуть призвести до фiнансових збиткiв через помилку, невчасне виконання робiт або
шахрайство або стати причиною того, що iнтереси банку постраждають у якийсь iнший спосiб,
наприклад, дилери, кредитнi працiвники або iншi працiвники банку перевищать свої
повноваження або здiйснюватимуть операцiї в порушення етичних норм або iз занадто високим
ризиком. Операцiйно-технологiчний ризик виникає також через неадекватнiсть стратегiї, полiтики
i використання iнформацiйних технологiй. До iнших аспектiв операцiйно-технологiчного ризику
належить iмовiрнiсть непередбачених подiй, наприклад пожежi або стихiйного лиха;
- Ризик репутацiї – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає
через несприятливе сприйняття iмiджу фiнансової установи клiєнтами, контрагентами,
акцiонерами (учасниками) або органами нагляду. Це впливає на спроможнiсть банку
встановлювати новi вiдносини з контрагентами, надавати новi послуги або пiдтримувати
вiдносини, що тривають. Цей ризик може привести банкiвську установу (або її керiвникiв) до
фiнансових втрат або зменшення клiєнтської бази, у тому числi до притягнення до
адмiнiстративної, цивiльної або кримiнальної вiдповiдальностi. Ризик репутацiї має мiсце на всiх
рiвнях органiзацiї, i тому банк має вiдповiдально ставитися до своїх взаємовiдносин iз клiєнтами
та суспiльством;

- Юридичний ризик – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
виникає через порушення або недотримання банком вимог законiв, нормативно-правових актiв,
угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливiсть двозначного тлумачення
законiв або правил. Банк наражається на юридичний ризик через те, що мають вiдносини з
великою кiлькiстю зацiкавлених сторiн, наприклад, клiєнтами, контрагентами, посередниками
тощо, органами нагляду, податковими та iншими уповноваженими органами. Юридичний ризик
може призвести до сплати штрафних санкцiй та адмiнiстративних стягнень, необхiдностi
грошового вiдшкодування збиткiв, погiршення репутацiї, погiршення позицiй банку на ринку,
звуження можливостей для розвитку i зменшення можливостей правового забезпечення виконання
угод;
- Стратегiчний ризик – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
виникає через неправильнi управлiнськi рiшення, неналежну реалiзацiю рiшень i неадекватне
реагування на змiни в бiзнес-середовищi. Цей ризик виникає внаслiдок несумiсностi: стратегiчних
цiлей банку; бiзнес-стратегiй, розроблених для досягнення цих цiлей; ресурсiв, задiяних для
досягнення цих цiлей; якостi реалiзацiї цiлей банку.
Ресурси, необхiднi для реалiзацiї бiзнес-стратегiй, можуть бути як матерiальними, так i
нематерiальними. До них належать канали взаємодiї i обмiну iнформацiєю, операцiйнi системи,
мережi надання послуг та продуктiв i управлiнський потенцiал та можливостi. На думку банку,
найсуттєвiшими ризиками для банку є кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Данi види ризикiв, за
своєю суттю властивi банкiвськiй дiяльностi i є iстотною частиною посередницької функцiї
перерозподiлу грошових ресурсiв, яку виконує банк.
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.
Висновки зовнiшнього аудитора: «На нашу думку, заходи внутрiшнього контролю та процедури
внутрiшнього аудиту забезпечують контроль за ризиками вiдповiдно до обсягу операцiй та потреб
Банку»
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Фактiв такого вiдчуження не було.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
В результатi вiдсутностi таких фактiв купiвлi-продажу, результатiв вiдповiдної оцiнки немає.
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.
Залишки за операцiями з пов’язаними особами за станом на кiнець дня 31 грудня звiтного року
(тис. грн.):
• Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 14 904,0
• Резерв пiд заборгованiсть за кредитами- 0
• Iншi активи - 25 • Субординований борг – 92 002 Кредити, що наданi пов’язаним особам та
погашенi пов’язаними особами протягом звiтного року:
• Сума кредитiв, що виданi пов’язаним особам протягом року – 1 170
• Сума кредитiв, що погашенi пов’язаними особами протягом року – 1 521
Взаємовiдносини з пов’язаними особами базуються на операцiях, якi здiйснюються банком в
процесi своєї звичайної дiяльностi на ринкових умовах. кредити в iноземнiй валютi вiдображенi в
гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом гривнi до iноземної валюти на день виконання
операцiї. Сума кредитiв, що погашена складається з грошових коштiв отриманих банком в

погашення як основної заборгованостi, так i нарахованих процентiв.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Iнформацiя про використання рекомендацiй не вiдома.
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)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Аналiтик-Партнери», Код за
ЄДРПОУ 30555084, Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: 03115, м. Київ, вул. Ф.Пушиної,
30/32.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Аудит Банку за 2015 рiк проведено ТОВ Аудиторська фiрма «Аналiтик-Партнери» ТОВ АФ
«Аналiтик-Партнери» має свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №
2135 (рiшення Аудиторської палати України вiд 26.01.2001р. №98), термiн чинностi якого
продовжено до 24.09.2020 р. рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.09.2015 р. № 315/3.
ТОВ АФ «Аналiтик-Партнери» включений до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на
проведення аудиторських перевiрок банкiв: свiдоцтво № 0000023, строк дiї до 17.09.2017 р.,
рiшення Комiтету з питань аудиту банкiв Нацiонального банку України вiд 17.09.2012 р. № 39.
Свiдоцтво НКЦПФР Серiя П № 000298 про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв.
Строк дiї Свiдоцтва з 12.03.2013 до 24.09.2020року.
Сертифiкат аудитора банкiв Зуллас Олени Владiславiвни № 0151, виданий рiшенням
Аудиторської палати України № 230/2 вiд 28.04.2011 року (сертифiкат чинний 28.04.2016
року).
Сертифiкат аудитора банкiв Аршинової Нiни Михайлiвни № 0146, виданий рiшенням
Аудиторської палати України № 230/2 вiд 28.04.2011 року (сертифiкат чинний 28.04.2016
року).
Свiдоцтво Зуллис Олени Владiславiвни на право здiйснення аудиту банкiв № 0000147,
виданий на пiдставi рiшення Комiтету з питань аудиту банiв № 35 вiд 02.06.2011 (свiдоцтво
дiє до 28.04.2016).
Свiдоцтво Аршинової Нiни Михайлiвни на право здiйснення аудиту банкiв № 0000141,
виданий на пiдставi рiшення Комiтету з питань аудиту банiв № 35 вiд 02.06.2011 (свiдоцтво
дiє до 28.04.2016).
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
ТОВ Аудиторська фiрма «Аналiтик-Партнери» надає аудиторськi послуги Банку на протязi
останнiх 2-х рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi послуги, крiм аудиторських, Банку не надавались.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадкiв конфлiкту з будь-яких причин, не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Випадкiв ротацiї аудиторiв в ТОВ Аудиторська фiрма «Аналiтик-Партнери» послуги Банку на

протязi останнiх пяти рокiв Банку не вiдомi.
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.
Iнформацiя про стягнення, застосованi до аудитора ТОВ Аудиторська фiрма «Аналiтик-Партнери»
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної звiтностi
фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, Банку не вiдома.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
За визначенням, Банк та його працiвники налаштованi на захист iнтересiв клiєнтiв. Поодинокi
скарги, якi є рiдким виключенням, розглядаються Правлiнням (Головою Правлiння), надають
завдання вiдповiдному пiдроздiлу на усунення недолiкiв та надання вiдповiдей.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Скарга, як правило, стосується якогось напрямку дiяльностi, i керiвник установи визначає особу,
якiй доручається конкретний розгляд,
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).
Протягом Звiтного перiоду, письмовi скарги стосовно надання фiнансових послуг, не надходили.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Позовiв до суду стосовно надання Банком фiнансових послуг на протязi 2015 року не надавалось.

Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2015
(число, місяць, рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

931 310

494 289

Депозитні сертифікати НБУ

11

679 654

0

Торгові цінні папери

7

1 780

1 780

Кошти в інших банках

8

-

17 028

Кредити та заборгованість клієнтів

9

600 546

577 354

Цінні папери в портфелі банку на продаж

10

2

24 985

Інвестиційна нерухомість

12

8 856

11 591

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

340

215

Відстрочений податковий актив

992

5 917

АКТИВИ

Основні засоби та нематеріальні активи

13

5 861

5 774

Інші фінансові активи

14

9 729

45 207

Інші активи

15

26 739

28 266

2 265 809

1 212 406

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

15

-

15 770

Кошти клієнтів

16

2 060 728

1 018 969

781

-

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток
Резерви за зобов’язаннями

18

4

30

Інші фінансові зобов'язання

19

3 153

2 644

Інші зобов'язання

20

2 394

2 262

Субординований борг

21

124 002

106 337

2 191 062

1 146 012

150 000

150 000

- 77 630

-85 936

Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

22

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку

0

Резерви переоцінки

23

Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу
Примітки

2 377

2 330

74 747

66 394

2 265 809

1 212 406

Примiтки до фiнансової звiтностi є невiд"ємною частиною аудиторського висновку, що
розмiщений у форматi pdf на сайтi Банку (Емiтента) на сторiнцi
www.banknew.dp.ua/about/category/Документы+банка

Затверджено до
випуску та підписано
15.04.2016

року

Керівник

Булавiнова Т. В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Перехрест Г. М. +38 (056) 778-01-45
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Перехрест Г. М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2015 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

25

185 824

55 684

Процентні витрати

25

- 75 374

-52 094

110 450

3 590

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

26

29 825

19 098

Комісійні витрати

26

-3 576

-3 055

Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за
справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки через прибутки або
збитки

9 081

-541

Результат від операцій з іноземною валютою

27 326

47 974

Результат від переоцінки іноземної валюти

5 433

-41 137

Відрахування до резерву під знецінення
кредитів та коштів в інших банках

8, 9

Відрахування до резерву під знецінення
дебіторської заборгованості та інших
фінансових активів

14, 15

-37

-176

10

-25 048

-

18, 34

26

148

Інші операційні доходи

27

1 182

5 819

Адміністративні та інші операційні витрати

28

- 40 958

-30 896

13 887

4 915

- 5 587

-2 100

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

8 300

2 815

Прибуток/(збиток) за рік

8 300

2 815

Чисте (збільшення) зменшення резервів від
знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Відрахування до резервів за зобов'язаннями

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток

29

-91 423

4 091

ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоціннка цінних паперів у портфелі банку
на продаж

23

65

-

Податок на прибуток, пов'язаний з
переоціннкою цінних паперів у портфелі банку
на продаж

23

-12

-

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

53

-

Інший сукупний дохід після оподаткування
за рік

53

-

8 353

2 814

Усього сукупного доходу за рік

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

30

чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію (коп.)
Примітки

-

-

0,6

0.19

Примiтки до фiнансової звiтностi є невiд"ємною частиною аудиторського
висновку, що розмiщений у форматi pdf на сайтi Банку (Емiтента) на сторiнцi
www.banknew.dp.ua/about/category/Документы+банка

Затверджено до випуску та
підписано
15.04.2016

року

Керівник

Т. В. Булавiнова
(підпис, ініціали, прізвище)

Перехрест Галина Миколаївна +38 (056)
778-01-45
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Перехрест Галина Миколаївна +38 (056)
778-01-45
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 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

Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)

150000

0

2331

-88752

0

0

63579

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду

0

0

-1

-1

0

0

0

Усього
сукупного
доходу

0

0

0

2815

0

0

2815

150000

0

2330

-85936

0

0

66394

0

0

53

8300

0

0

8353

150000

0

2377

-77630

0

0

74747

Залишок на
кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу
Залишок на
кінець звітного
періоду

Примітки

Примiтки до фiнансової звiтностi є невiд"ємною частиною аудиторського
висновку, що розмiщений у форматi pdf на сайтi Банку (Емiтента) на сторiнцi
www.banknew.dp.ua/about/category/Документы+банка

Затверджено до випуску та підписано
15.04.2016

року

Керівник

Булавiнова Т. В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Перехрест Галина Миколаївна +38 (056) 77801-45
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Перехрест Галина
Миколаївна
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 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
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності

9, 17

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

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

0

0

0

0

Примiтки до фiнансової звiтностi є невiд"ємною частиною аудиторського
висновку, що розмiщений у форматi pdf на сайтi Банку (Емiтента) на сторiнцi
www.banknew.dp.ua/about/category/Документы+банка
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Керівник
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(підпис, ініціали,
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2015 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

13 887

4 915

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

12, 13, 28

1 498

1 499

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

9, 10, 14

118 163

-3 381

-3 202

-4 893

-

-712

(Нараховані доходи)

-17 159

3 223

Нараховані витрати

-3 783

327

-578

-50

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

-30 087

50 586

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

78 739

51 514

-

8 395

Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

12, 13, 27,
28

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
діяльності

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

8

17 000

-17 000

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

9

-52 029

-63 743

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

14

-4 191

-1 096

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

15

1 752

-1 248

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

16

-15 769

15 769

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

17

887 963

419 404

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

18

-

-

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

19

499

1 542

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

20

62

468

914 026

414 005

-18

-107

914 008

413 898

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

29

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

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

12

2 704

0

Придбання основних засобів

13

-905

-1 010

Надходження від реалізації основних засобів

13

0

63

Придбання нематеріальних активів

13

-298

-430

1 501

-1 376

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти

186 512

21 936

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

1 102 021

434 458

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

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

6

494 289

59 831

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

1 596 310

494 289

Примітки
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