Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Уповноважена особа
ФГВФО на лiквiдацiю
АКБ «НОВИЙ»

/підпис/

(посада)

Гулей Олександр Iванович
(прізвище та ініціали керівника)

23.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 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. Днiпро, пр. . Д. Яворницького, буд. 93
5. Міжміський код, телефон та факс
+38 (056) 785-08-17 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

24.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

№ 79 Вiдомостi Нацiональноїї комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна
інформація
розміщена
на власній www.banknew.dp.ua/about/category/Докумен
сторінці
ты+банка/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

25.04.2018
(дата)

25.04.2018
(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
X
акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій)
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 та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом
забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд
13.07.2017 № 441-рш/БТ «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНОГО КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ «НОВИЙ» (далi АКБ
№НОВИЙ») до категорiї неплатоспроможних», виконавчою дирекцiєю Фонду
гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi Фонд або ФГВФО) прийнято рiшення
вiд 13.07.2017 № 3012, згiдно з яким, строком на один мiсяць з 14.07.2017 по
13.08.2017 включно, було запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю та
призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб у

X

ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ
БАНК «НОВИЙ». Уповноваженою особою ФГВФО на здiйснення тимчасової
адмiнiстрацiї в АКБ «НОВИЙ» призначено начальника вiддiлу монiторингу
операцiй проблемних банкiв департаменту дистанцiйного та iнспекцiйного
монiторингу дiяльностi банкiв Старцеву Тетяну Володимирiвну.
Вiдповiдно до ст.. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування
вкладiв фiзичних осiб» № 4442-VI вiд 23.02.2012 р. з 14.07.2017 р.
призупинено всi повноваження органiв управлiння АКБ «НОВИЙ» (Загальних
зборiв, Наглядової Ради, Правлiння та внутрiшнього аудиту).
Уповноважена особа Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї вiд
iменi Фонду набула всi повноваження органiв управляння АКБ «НОВИЙ» та
органiв контролю з дня початку тимчасової адмiнiстрацiї i до її припинення.
На пiдставi рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб вiд 10.08.2017 № 3486 (вхiдний № 913/ вiд 11.08.2017р.) «Про
продовження строку тимчасової адмiнiстрацiї неплатоспроможного банку АКБ
«НОВИЙ» було подовжено строк тимчасової адмiнiстрацiї та повноваження
уповноваженої особи Фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї в АКБ
«НОВИЙ» Старцевої Т. В. на один мiсяць з 14.08.2017 до 13.09.2017 р.
(включно).
Рiшенням Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р. №562-рш «Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рiшенням
Виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури
лiквiдацiї АКБ «НОВИЙ» та делегування повноважень лiквiдатора банку»,
наказу ФГВФО вiд 01.09.2017р. №380 з 01 вересня 2017 року було припинено
тимчасову адмiнiстрацiю АКБ «НОВИЙ» та вiдкликано повноваження
тимчасового адмiнiстратора Старцевої Т. В..
Уповноваженою особою ФГВФО на здiйснення лiквiдацiї АКБ «НОВИЙ»
призначено
провiдного
професiонала
з
питань
врегулювання
неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової
адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту управлiння активами Гулея
Олександра Iвановича строком з 01.09.2017р. по 31.08.2019р. включно.
ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«АКЦIОНЕРНОГО
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ «НОВИЙ має кредиторiв, вимоги яких будуть
задоволенi вiдповiдно до реєстру акцептованих вимог кредиторiв Банку.
Задоволення вимог кредиторiв буде здiйснюватися за рахунок коштiв,
одержаних в результатi лiквiдацiї та реалiзацiї майна банку, в черговостi, що
передбачена статтєю 52 Закону України «Про систему гарантування вкладiв
фiзичних осiб»
На пiдставi п.12 частини п’ятої статтi 12 та частини п’ятої статтi 49
Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб». Рiшенням
виконавчої дирекцiї Фонду вiд 16.11.2017р. №5071 було затверджено перелiк
(реєстр) вимог кредиторiв АКБ «НОВИЙ».
Внаслiдок вищевказаного та згiдно пункту 3 статтi 13 Закону України
№996-ХIV вiд 16.07.1999р. «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi» рiчна фiнансова звiтнiсть АКБ «НОВИЙ» за 2017 рiк не складалась,
отже – аудиторська перевiрка не проводилась.
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).

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 Банк не приймав участi у створеннi
юридичних осiб.
Банком не приймалися рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення значних
правочинiв та не було випадкiв надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть.
Вiдповiдно до цих подiй та внаслiдок вiдсутностi даних, бiльшiсть
роздiлiв рiчного звiту емiтента цiнних паперiв – не складались.

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)
119
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства
Не заповнюється, так як емiтент є акцiонерним товариством.
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
32075106601026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Нацiональний банк України
5) МФО банку
300001
6) поточний рахунок
32077106602/84

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

Нацiональний
01.09.2017
банк України

Лiцензiя вiдкликана на пiдставi Рiшення
Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р.
№562-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї
та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ
БАНК «НОВИЙ»

Опис

Здiйснення валютних операцiй

112

01.11.2011

Нацiональний
01.09.2017
банк України

Лiцензiя вiдкликана на пiдставi Рiшення
Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р.
№562-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї
та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ
БАНК «НОВИЙ»

Опис

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

Серiя АЕ
№
31.10.2014
294555

НКЦПФР

28.09.2017

Рiшенням НКЦПФР № 722 вiд 28.09.2017 року
Лiцензiя анульована.

Опис

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

Найменування
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи
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

9.99

Ще 27 акцiонерiвюридичних осiб, якi
володiють менш нiж
0,5% кожен

00000000

49000Україна м.
Днiпропетровськ -

2.32

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

Булавiнова Таїсiя Володимирiвна

9.99

Ганджа Борис Iванович

9.96

Ярецький Олександр Анатолiйович

9.95

Станом на 01.01.2018 року акцiонерами АКБ "НОВИЙ" були 36 фiзичних
осiб.

0.15

Усього

100.00

V. Інформація про посадових осіб емітента
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) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
51
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 2016 рiк - Генеральний конструктор - Генеральний директор
Державного пiдприємства «Конструкторське бюро« Пiвденне »iм. М.К. Янгеля. На данний
час працює Генеральним конструктором першим заступником генерального директора
ДП КБ «Пiвденне». 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 1 (один) рiк.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.03.2017 - 1 рiк
9) Опис
Дегтярев Олександр Вiкторович - представник акцiонера Державне пiдприємство
«Конструкторське
бюро
«Пiвденне»
iм.
М.
К.
Янгеля».
На посаду Голови Наглядової Ради обирався неодноразово.
Мав повноваження згiдно з положення про Наглядову раду Банку.
У зв’язку з рiшенням Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р. №562-рш
«Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рiшенням Виконавчої
дирекцiї ФГВФО вiд 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури лiквiдацiї АКБ
«НОВИЙ», вiдповiдно до ст.. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладiв
фiзичних осiб» № 4442-VI вiд 23.02.2012 р. та Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на
здiйснення лiквiдацiї №1-Л вiд 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено
повноваження Правлiння та Наглядової ради Банку.
Частка у статутному капiталi Банку - 0,0001 % або 1 000 шт. акцiй, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття незаповнених
даних не надано.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Болтянський Станiслав Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради - представник акцiонера Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Клуб Здоров’я".
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)
20.03.2017 - 1 рiк
9) Опис
Член Наглядової ради - представник акцiонера Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Клуб Здоров’я".
Мав повноваження згiдно з положення про Наглядову раду Банку.
У зв’язку з рiшенням Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р. №562-рш
«Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рiшенням Виконавчої
дирекцiї ФГВФО вiд 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури лiквiдацiї АКБ
«НОВИЙ», вiдповiдно до ст.. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладiв
фiзичних осiб» № 4442-VI вiд 23.02.2012 р. та Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на
здiйснення лiквiдацiї №1-Л вiд 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено
повноваження Правлiння та Наглядової ради Банку.
Особисто акцiями АКБ «НОВIЙ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поздняков Дмитро Олегович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16

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)
20.03.2017 1 рiк
9) Опис
Член Наглядової ради - представник акцiонера Державне пiдприємство
«Конструкторське бюро «Пiвденне» iм. М. К. Янгеля».
Мав повноваження згiдно з положення про Наглядову раду Банку.
У зв’язку з рiшенням Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р. №562-рш «Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рiшенням Виконавчої
дирекцiї ФГВФО вiд 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури лiквiдацiї АКБ
«НОВИЙ», вiдповiдно до ст.. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладiв
фiзичних осiб» № 4442-VI вiд 23.02.2012 р. та Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на
здiйснення лiквiдацiї №1-Л вiд 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено
повноваження Правлiння та Наглядової ради Банку.
Особисто акцiями АКБ «НОВIЙ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** 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) ідентифікаційний код 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.
Виконував обов'язки на пiдставi Посадової iнструкцiї, Положення про Правлiння,

Статуту, рiшень Наглядової Ради i Загальних зборiв акцiонерiв, а також дiючого
законодавства України.
У зв’язку з рiшенням Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р. №562-рш «Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рiшенням Виконавчої
дирекцiї ФГВФО вiд 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури лiквiдацiї АКБ
«НОВИЙ», вiдповiдно до ст.. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладiв
фiзичних осiб» № 4442-VI вiд 23.02.2012 р. та Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на
здiйснення лiквiдацiї №1-Л вiд 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено
повноваження
Правлiння
та
Наглядової
ради
Банку.
Непогашеної
судимостi
за
корисливi
та
посадовi
злочини
не
має.
Особисто акцiями АКБ «НОВИЙ» не володiє. Згода на розкриття незаповнених даних не
надана.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перехрест Галина Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
31
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", та засупника головного
бухгалтера АКБ "НОВИЙ". Рiшенням НБУ №18 вiд 20.01.2012 року погоджена на посаду
Головного бухгалтера з 27.01.2012 року.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.01.2012 Необмежений
9) Опис
Виконувала обов'язки на пiдставi Посадової iнструкцiї, Положення про Правлiння,
Статуту, рiшень Наглядової Ради i Загальних зборiв акцiонерiв, а також дiючого
законодавства України.
У зв’язку з рiшенням Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р. №562-рш «Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рiшенням Виконавчої
дирекцiї ФГВФО вiд 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури лiквiдацiї АКБ
«НОВИЙ», вiдповiдно до ст.. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладiв
фiзичних осiб» № 4442-VI вiд 23.02.2012 р. та Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на
здiйснення лiквiдацiї №1-Л вiд 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено
повноваження, як Члена Правлiння Банку.
Непогашеної
судимостi
за
корисливi
та
посадовi
злочини
не
має.
Особисто акцiями АКБ «НОВИЙ» не володiє. Згода на розкриття незаповнених даних не
надана.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є

посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** 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) ідентифікаційний код 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)
20.03.2017 1 рiк
9) Опис
Член Наглядової ради - представник акцiонера Державне пiдприємство
«Конструкторське бюро «Пiвденне».
Мав повноваження згiдно з положення про Наглядову раду Банку.
У зв’язку з рiшенням Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р. №562-рш «Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рiшенням Виконавчої
дирекцiї ФГВФО вiд 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури лiквiдацiї АКБ
«НОВИЙ», вiдповiдно до ст.. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладiв
фiзичних осiб» № 4442-VI вiд 23.02.2012 р. та Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на
здiйснення лiквiдацiї №1-Л вiд 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено
повноваження як Члена Наглядової ради Банку.
Особисто акцiями АКБ «НОВIЙ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**

32
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 № 257-п 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
З 01.12.2015 року - Голова Правлiння АКБ "НОВИЙ".
Голова Правлiння керувала дiяльнiстю Банку та здiйснювала оперативнорозпорядницьку дiяльнiсть в рамках компетенцiї i прав, визначених дiючим
законодавством, Статутом Банку та Положеннями про Правлiння.
У зв’язку з рiшенням Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р. №562-рш
«Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рiшенням Виконавчої
дирекцiї ФГВФО вiд 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури лiквiдацiї АКБ
«НОВИЙ», вiдповiдно до ст.. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладiв
фiзичних осiб» № 4442-VI вiд 23.02.2012 р. та Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на
здiйснення лiквiдацiї №1-Л вiд 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено
повноваження Голови, Членів Правлiння та Наглядової ради Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою
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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Незалежний Член Наглядоаої ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прусенко Iгор Валерiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 04.01.2011 працював менеджером ТОВ «Скiф-Контрол», з сiчня 2014 по теперiшнiй час
- директор ТОВ «Юнiджi»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.03.2017 1 рiк
9) Опис
Неодноразово обирався в Наглядову Раду Банку.

Мав повноваження згiдно з положення про Наглядову раду Банку.
Незалежний Член Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» Прусенко Iгор Валерiйович з 02
серпня 2017 року згiдно ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд
17.09.2008 року достроково припинив свої повноваження за власним бажанням (Заява
вiд 19.07.2017 року).
Особисто акцiями АКБ «НОВIЙ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Незалежний Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данiлова Галина Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
01.09.2014-15.09.2014 Заступник директора з фiнансових питань, ТОВ "Хай левел
плюс"

01.08.2013-31.07.2014 Заступник директора з операцiйної дiяльностi вiддiлення
№1131 "Київська дирекцiя ПАТ "Банк Форум"
5.01.2013-01.08.2013 Керуючий вiддiленням № 1131 ПАТ "Банк Форум"
05.03.2012 - 15.01.2013 Керуючий вiддiленням № 1106 ПАТ "Банк Форум"
01.09.2010-20.02.2012 Керiвник напрямку продажiв корпоративного бiзнесу
департаменту по роботi з стратегiчними клiєнтами. ПАТ "ВiЕйБi Банк"
07.09.2009-01.09.2010 Керiвник напрямку продажiв корпоративного бiзнесу
департаменту по роботi з ключовими клiєнтами. ПАТ "ВiЄйБi Банк".
На даний час не працює.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.03.2017 1 рiк
9) Опис
Неодноразово обиралася в Наглядову Раду.
Мала повноваження згiдно з положення про Наглядову раду Банку.
Незалежний Член Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» Данiлова Галина Iванiвна з 02
серпня 2017 року згiдно ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд
17.09.2008 року достроково припинила свої повноваження за власним бажанням (Заява
вiд 19.07.2017 року).
Особисто акцiями АКБ «НОВIЙ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи
Ночвай Анатолiй Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Ночвай А. В. з 2005 року по 19 серпня 2015 року працював на керiвних
посадах в ПАТ «ВiЕйБi Банк», а саме директором департаменту пiдтримки
роздрiбної мережi. З 05 жовтня 2015 року - Радник Голови Правлiння з питань
розвитку роздрiбного бiзнесу та мережi АКБ «НОВИЙ».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.11.2016 Необмежений
9) Опис
На посадi Заступника Голови Правлiння та Члена Правлiння Ночвай А. В.
перебував з 01 листопада 2016 р. Рiшенням Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» вiд
15 лютого 2017р. (Протокол засiдання № 10) з 17 лютого 2017 року у зв‘язку iз
переходом на iншу посаду з 17.02.2017 року, Ночвай Анатолiй Володимирович
склав з себе повноваження Заступника Голови Правлiння та був виведений зi
складу Правлiння АКБ «НОВИЙ».
Виконував 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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Заступника Голови Правлiння – Директора з правового забезпечення, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковалевський Андрiй Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища

6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Ковалевський А. В. працював на керiвних посадах в провiдних банках України, а
саме: з 2007 по вересень 2012 - директором юридичного департаменту в ПАТ
«Всеукраїнський Акцiонерний Банк», з вересня 2012 по травень 2016 року – директор
юридичного департаменту ПАТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НАДРА», з травня 2016 по сiчень
2017 року – радник Голови Правлiння ПАТ «ПЛАТIНУМ БАНК»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.02.2017 Необмежений
9) Опис
Рiшенням Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» вiд 15 лютого 2017р. (Протокол
засiдання № 10) з 17 лютого 2017 року Ковалевського А. В. обрано до складу Правлiння
АКБ «НОВИЙ».
Виконував обов'язки на пiдставi Посадової iнструкцiї, Положення про Правлiння,
Статуту, рiшень Наглядової Ради i Загальних зборiв акцiонерiв, а також дiючого
законодавства України.
Наказом Уповноваженої особи ФГВФО на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї
АКБ
«НОВИЙ»
№
235-п
вiд
30
серпня
2017р.
31 серпня 2017 року достроково, згiдно поданої заяви, у зв’язку iз скороченням штату
(чисельностi) Ковалевський А. В. звiльнений з посади Заступника Голови Правлiння –
Директора
з
правового
забезпечення,
Члена
Правлiння
АКБ
«НОВИЙ».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному
капiталi Банку не володiє.
Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю АКБ «НОВИЙ»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гулей Олександр Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 18.03.2016р. уповноважена особа ФГВФО на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї та
лiквiдацiї ПАТ «Банк Петрокоммерц -Україна».
Посадова особа часткою у статутному капiталi АКБ «НОВИЙ» не володiє. Непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2017 по 31.08.2019р. (включно).
9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Законом України "Про
систему гарантування вкладiв фiзичних осiб". На пiдставi Закону України «Про систему
гарантування вкладiв фiзичних осiб», згiдно постанови Правлiння Нацiонального банку
України вiд 13 липня 2017 р. 441-рш/БТ «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНОГО КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ «НОВИЙ» до категорiї
неплатоспроможних» та рiшення Виконавчої дирекцiї ФГВФО (далi – Фонд) вiд 13.07.2017
№ 3012 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у АКБ «НОВИЙ» та делегування
повноважень тимчасового адмiнiстратора банку», а також вiдповiдно до рiшення
Правлiння Нацiонального банку України вiд 31 серпня 2017 року №562-рш «Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» (далi АКБ «НОВИЙ»),
рiшенням Виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури
лiквiдацiї АКБ «НОВИЙ» та делегування повноважень лiквiдатора банку».
Згiдно наказу Уповноваженої особи Фонду вiд 01.09.2017 №1-Л з 01 вересня 2017р.
було припинено повноваження всiх органiв управлiння та контролю Банку.
Згiдно з зазначеним рiшенням розпочато процедуру лiквiдацiї АКБ «НОВИЙ» з 01 вересня
2017 року до 31 серпня 2019 року включно, призначено уповноважену особу Фонду
провiдного професiонала з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу
запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту
управлiння активами Гулея Олександра Iвановича на два роки.
Уповноваженiй особi ФГВФО делеговано всi повноваження лiквiдатора АКБ
«НОВИЙ», визначенi, зокрема, статтями 37, 38, 47-53 Закону «Про систему гарантування
вкладiв фiзичних осiб» (далi - Закон), в тому числi з пiдписання всiх договорiв, пов’язаних
з реалiзацiєю активiв банку у порядку, визначеному Законом, окрiм повноважень в
частинi органiзацiї реалiзацiї активiв банку. Винагорода в грошовiй та натуральнiй
формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має. Часткою в капiталi Банку не володiє.
Посадова особа є працiвником Фонду, має посаду провiдного професiонала з
питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури
тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту управлiння активами. Згоди на
розкриття паспортних даних посадової особи не надано.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** 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

Ідентифікаці
йний код
юридичної
особи

Кількість
акцій (шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1000

0.0001

1000

0.00

0

0.00

Представник
Поздняков Дмитро
члена
Олегович
Наглядової Ради

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Представник
Болтянський
члена
Станiслав
Наглядової Ради Володимирович

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Дегтярев
Голова
Олександр
Наглядової Ради
Вiкторович

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані
привілейовані
пред'явни
на
іменні
ка
пред'явника

Член Правлiння

Горбунов
Олександр Якович

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Член Правлiння

Перехрест Галина
Миколаївна

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

149 900 000

9.9933

149 900 000

0.00

0

0.00

Незалежний
Данiлова Галина
Член Наглядової
Iванiвна
ради

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Незалежний
член Наглядової
ради

Прусенко Iгор
Валерiйович

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Заступник
Голови
Правлiння,Член
Правлiння

Ночвай Анатолiй
Володимирович

0

0.00

0

0.00

0

0.00

представник
Курячий Євген
Члена
Вiталiйович
Наглядової Ради
Голова
Правлiння

Булавiнова Таїсiя
Володимирiвна

Заступник
Голови
Правлiння –
Директор з
правового
забезпечення,
Член Правлiння

Ковалевський
Андрiй
Володимирович

Уповноважена
особа ФГВФО на Гулей Олександр
лiквiдацiю АКБ Iванович
«НОВИЙ»
Усього

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

149 901 000

9.9934

149 901 000

0.00

0

0.00

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій
емітента (для публічних акціонерних товариств)
Від
Кількість за видами акцій
загальної
кількості
привілейовані
прості іменні
акцій (у
іменні
відсотках)

Ідентифікаційний
код юридичної
особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Державне пiдприємство
"Конструкторське бюро
"Пiвденне"

14308304

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

274 945 000

18.33

274 945 000

0

ТОВ "Iндустрiальнофiнансова група"

35448180

49054 Україна
Дніпропетровська - м. Днiпро
Геофiзична, буд, 1

141 900 000

9.46

141 900 000

0

ТОВ "Модус iндустрiя"

33184828

49000 Україна
Дніпропетровська - м. Днiпро
Дзержинского,буд. 10

149 640 000

9.98

149 640 000

0

ТОВ "Азимут М"

33184791

49008 Україна
Дніпропетровська - м. Днiпро
вул. Д.Кедрiна, буд. 42

148 206 010

9.88

148 206 010

0

ТОВ "Бiзнес Iнвест М"

33184587

49008 Україна
Дніпропетровська - м. Днiпро
вул. Д.Кедрiна, буд. 42

149 900 000

9.99

149 900 000

0

ТОВ "Клуб Здоров’я"

33184765

49008 Україна
Дніпропетровська - м. Днiпро
Д.Кедрiна, буд.42

149 797 999

9.99

149 797 999

0

Найменування юридичної
особи

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

Кількість
акцій (штук)

Від
Кількість за видами акцій
загальної
кількості
привілейовані
прості іменні
акцій (у
іменні
відсотках)

Булавiнова Таїсiя Володимирiвна

149 900 000

9.99

149 900 000

0

Ганджа Борис Iванович

149 399 000

9.96

149 399 000

0

Ярецький Олександр Анатолiйович

149 300 000

9.95

149 300 000

0

1 462 988 009

0

Усього 1 462 988 009

97.53

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

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

Опис

чергові

позачергові

X
20.03.2017
68.46
Черговi загальнi збори акцiонерiв (далi Загальнi збори) ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»
проводилися «20» березня 2017 року о 13.00 годинi за адресою: 49000, м.
Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 93, кiмната 116, реєстрацiя
акцiонерiв здiйснювалась з 12.00 до 12.50 годин.
Вiдповiдно до реєстру акцiонерiв власникiв iменних цiнних паперiв Банку,
складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 24.00 годин 14
березня 2017 року, було зареєстровано 72 (сiмдесят двi) юридичнi особи та
фiзичних осiб, якi у сукупностi володiють 1 500 000 000 (один мiльярд п’ятсот
мiльйонiв) штук простих iменних акцiй, що складає 1 500 000 000 (один мiльярд
п’ятсот мiльйонiв) голосiв та рiвняється 100 % загального розмiру Статутного
капiталу Банку.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на
участь у Загальних зборах акцiонерiв - 72 фiзичнi та юридичнi особи.
Для участi у Загальних зборах акцiонерiв, станом на 12 годин 50 хвилин,
зареєструвались 8 (вiсiм) юридичних та фiзичних осiб (уповноважених
представникiв), якi у сукупностi володiють 1 014 636 489 (один мiльярд
чотирнадцять мiльйонiв шiстсот тридцять шiсть тисяч чотириста вiсiмдесят
дев’ять) акцiй, що складає 67,65% вiд загальної кiлькостi акцiй. З них 2 (два)
акцiонери: фiзична та юридична особи, якi в сукупностi мають 247 480 (двiстi
сорок сiм тисяч чотириста вiсiмдесят) акцiй, що складає 0,01645% вiд загальної
кiлькостi акцiй, зареєструвались, але не мають права голосу на Зборах згiдно з
п. 10 Роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" вiд
06.07.2012 № 5178-VI та якi не отримали бюлетенi. Бюлетенi отримали 6 (шiсть)
юридичних та фiзичних осiб (уповноважених представникiв), якi у сукупностi
володiють 1 014 389 009 (один мiльярд чотирнадцять мiльйонiв триста
вiсiмдесят дев’ять тисяч дев’ять) голосуючих акцiй, що складає 68,46 % вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй (1 481 743 903) i мають право голосу на
Загальних зборах з усiх питань порядку денного. 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, секретаря та голови Загальних
зборiв акцiонерiв, затвердження процедурних питань проведення Загальних
зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Банку.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Банку
4. Розгляд звiту та висновкiв зовнiшнього аудитора за наслiдками аудиту рiчної
фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк. Затвердження рiчного звiту Банку
(результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк).
5. Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Банку.
6. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради Банку.
7. Обрання членiв Наглядової Ради Банку шляхом кумулятивного голосування.
8.Обрання Голови Наглядової Ради Банку.
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради Банку,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради Банку.
10. Збiльшення статутного капiталу публiчного акцiонерного товариства шляхом
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за
рахунок додаткових внескiв.
11. Про затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй.
12. Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються
повноваження щодо:
 залучення до розмiщення андеррайтера;затвердження проспекту емiсiї

акцiй;
внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з
першими
 власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на
запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та
акцiї повнiстю оплачено);
 затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у
процесi
 приватного розмiщення акцiй;
 затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
 затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
 прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
 повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у
встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом
емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
 письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право
на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про
можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про
це в офiцiйному друкованому органi.
13. Визначення уповноважених осiб емiтента, яким надаються повноваження:
 проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого
переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято
рiшення про розмiщення;
 проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
 проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв,
якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним
товариством належних їм акцiй.
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 Правлiння Банку за 2016 рiк..
3. Затвердити звiт Наглядової ради банку за 2016 рiк.
4. Затвердити висновки зовнiшнього аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАУПЕРВУД" за результатами
аудиту фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» за 2016 рiк.
Затвердити рiчний звiт (результати фiнансово-господарської дiяльностi Банку)
за 2016 рiк.
5. Отриманий за результатами роботи Банку за 2016 рiк збиток в сумi 26 229
872,22 грн. (двадцять шiсть мiльйонiв двiстi двадцять дев’ять тисяч вiсiмсот
сiмдесят двi гривнi 22 копiйки), розрахований за мiжнародними стандартами
фiнансового облiку, вiднести до непокритих збиткiв минулих рокiв.
Виплата дивiдендiв за результатами роботи за 2016 рiк не здiйснюється.
6. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Банку, обраних Черговими
Загальними зборами акцiонерiв 26 квiтня 2016 року, в повному складi.
7. За результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової Ради
обрано 6(шiсть) осiб, а саме:
- Позднякова Дмитра Олеговича - представника акцiонера Державне
пiдприємство «Конструкторське бюро «Пiвденне» iм. М. К. Янгеля»;
- Дегтярева Олександра Вiкторовича - представника акцiонера Державне
пiдприємство «Конструкторське бюро «Пiвденне» iм. М. К. Янгеля»;
- Курячого Євгена Вiталiйовича - представника акцiонера Державне
пiдприємство «Конструкторське бюро «Пiвденне» iм. М. К. Янгеля»;
- Болтянського Станiслава Володимировича – представника акцiонера ТОВ
«Клуб Здоров’я»;
- Данiлову Галину Iванiвну - незалежного члена Наглядової Ради Банку;
- Прусенка Iгоря Валерiйовича - незалежного члена Наглядової Ради Банку.
8.
Обрати
Головою
Наглядової
ради
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» члена Наглядової
ради Дегтярева Олександра Вiкторовича.
9. Затвердити умови цивiльно–правових договорiв (угод), якi будуть укладатися
з обраними Головою та членами Наглядової ради Банку та розмiр їх винагороди,



згiдно з Додатком 1та Додатком 2 до цього Протоколу.
Посадовою особою, яка вiд iменi Банку, уповноважується пiдписувати такi
договори (угоди), обрати Голову Правлiння Банку.
10. Збiльшити розмiр статутного капiталу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» на 183 000
000,00 (сто вiсiмдесят три мiльйони грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного
розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок
додаткових внескiв.
 номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 0,10 (нуль гривень 10 коп.) грн.
 загальна кiлькiсть акцiй, що пропонується до розмiщення – 1 830 000 000
(один мiльярд вiсiмсот тридцять мiльйонiв) штук простих iменних акцiй.
11. Здiйснити приватне розмiщення акцiй в кiлькостi 1 830 000 000 (один
мiльярд вiсiмсот тридцять мiльйонiв) штук простих iменних акцiй.
Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй окремим Додатком №3,
який є невiд’ємною частиною Протоколу Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
Здiйснити приватне розмiщення акцiй серед дiйсних акцiонерiв АКБ «НОВИЙ»
станом на 20.03.2017 року та iнвесторiв, якi не є акцiонерами Банку на дату
проведення Загальних зборiв акцiонерiв, згiдно Перелiку, що мiститься в
Додатку №3 до Протоколу Рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
12. Визначити Наглядову раду АКБ "НОВИЙ" уповноваженим органом АКБ
"НОВИЙ", якому надаються повноваження щодо:
 залучення до розмiщення андеррайтера;
 затвердження проспекту емiсiї акцiй
 внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
 прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi
якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими
власниками та акцiї повнiстю оплачено);
 затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у
процесi приватного розмiщення акцiй;
 затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
 затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
 прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
 повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у
встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом
емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
Визначити Правлiння АКБ "НОВИЙ" уповноваженим органом АКБ "НОВИЙ",
якому надаються повноваження щодо:
 письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право
на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про
можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про
це в офiцiйному друкованому виданнi.
13. Визначити Голову Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» уповноваженою особою
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ
БАНК «НОВИЙ», якiй надаються повноваження:
 проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого
переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято
рiшення про розмiщення;
 проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
 проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв,
якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним
товариством належних їм акцiй.
 Черговi загальнi збори акцiонерiв були iнiцiйованi Наглядовою Радою
Банку.
 Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо внесення змiн до порядку денного не
надходило. Загальнi збори вiдбулися, всi питання порядку денного були
розглянутi, про що складено Протокол загальних зборiв.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид
загальних
зборів*

чергові

X

Дата
проведення

08.06.2017

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

58.36
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв були iнiцiйованi Наглядовою Радою
Банку.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв (далi Загальнi збори) ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»
проводилися 08 – 09 червня 2017 року о 10.00 годинi за адресою: 49000, м.
Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 93, кiмната 116, реєстрацiя
акцiонерiв здiйснювалась з 09.00 до 09.50 годин.
Вiдповiдно до реєстру акцiонерiв власникiв iменних цiнних паперiв
Банку, складеного ВАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 24.00
годин 01 червня 2017 року, було зареєстровано 72 (сiмдесят двi) юридичнi особи
та фiзичних осiб, якi у сукупностi володiють 1 500 000 000 (один мiльярд п’ятсот
мiльйонiв) штук простих iменних акцiй, що складає 1 500 000 000 (один мiльярд
п’ятсот мiльйонiв) голосiв та рiвняється 100 % загального розмiру Статутного
капiталу Банку. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi
мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв - 72 фiзичнi та юридичнi
особи.
Для участi у Загальних зборах акцiонерiв, станом на 09 годин 50 хвилин,
зареєструвались 6 (шiсть) юридичних осiб (уповноважених представникiв), якi у
сукупностi володiють 864 989 009 (вiсiмсот шiстдесят чотири мiльйони дев‘ятсот
вiсiмдесят дев‘ять тисяч дев‘ять) акцiй, що складає 57,67% вiд загальної кiлькостi
акцiй. З них 1 (один) акцiонер, який в сукупностi має 240 000 (двiстi сорок тисяч)
акцiй, що складає 0,016% вiд загальної кiлькостi акцiй, зареєструвався, але не
має права голосу на Зборах згiдно з п. 10 Роздiлу VI Закону України "Про
депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 № 5178-VI та який не отримав
бюлетенi. Бюлетенi отримали 5 (п‘ять) юридичних та фiзичних осiб
(уповноважених представникiв), якi у сукупностi володiють 864 749 009 (вiсiмсот
шiстдесят чотири мiльйони сiмсот сорок дев‘ять тисяч дев‘ять) голосуючих акцiй,
що складає 58,36% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (1 481 743 903) i
мають право голосу на Загальних зборах з усiх питань порядку денного. 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, секретаря та голови
Загальних зборiв акцiонерiв, затвердження процедурних питань проведення
Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Внесення змiн до Статуту Банку, пов'язаних iз збiльшенням статутного
капiталу з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, шляхом викладення його в
новiй редакцiї.
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. Рiшення не прийнято.
Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо внесення змiн до порядку денного не
надходило. Загальнi збори вiдбулися, всi питання порядку денного були
розглянутi, про що складено Протокол загальних зборiв.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид
загальних
зборів*

чергові

X

Дата
проведення

26.06.2017

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

88.66
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв були iнiцiйованi Наглядовою Радою Банку.
Збори скликано в порядку, передбаченому частиною п’ятою статтi 47 Закону України «Про
акцiонернi товариства». Наглядовою радою АКБ «НОВИЙ» Позачерговi загальнi збори
акцiонерiв
(далi
Загальнi
збори)
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» проводилися 26 червня 2017 року о 10.00
годинi за адресою: 49000, м. Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 93,
кiмната 116, реєстрацiя акцiонерiв здiйснювалась з 09.00 до 09.50 годин.
Вiдповiдно до реєстру акцiонерiв власникiв iменних цiнних паперiв Банку,
складеного ВАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 24.00 годин 20 червня
2017 року, було зареєстровано 72 (сiмдесят двi) юридичнi особи та фiзичних осiб, якi у
сукупностi володiють 1 500 000 000 (один мiльярд п’ятсот мiльйонiв) штук простих
iменних акцiй, що складає 1 500 000 000 (один мiльярд п’ятсот мiльйонiв) голосiв та
рiвняється 100 % загального розмiру Статутного капiталу Банку. Загальна кiлькiсть осiб,
включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах
акцiонерiв - 72 фiзичнi та юридичнi особи.
Для участi у Загальних зборах акцiонерiв, станом на 09 годин 50 хвилин,
зареєструвались 10 (десять) юридичних осiб (уповноважених представникiв) та фiзичних
осiб (уповноважених представникiв), якi у сукупностi володiють 1 313 696 489 (один
мiльярд триста тринадцять мiльйонiв шiстсот дев'яносто шiсть тисяч чотириста вiсiмдесят
дев‘ять) акцiй, що складає 87,6% вiд загальної кiлькостi акцiй. З них 2 (два) акцiонери, якi
в сукупностi мають 8 480 (вiсiм тисяч чотириста вiсiмдесят) акцiй, що складає 0,0006%
вiд загальної кiлькостi акцiй, зареєструвались, але не мають права голосу на Зборах згiдно
з п. 10 Роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 №
5178-VI та який не отримав бюлетенi. Бюлетенi отримали 8 (вiсiм) юридичних осiб
(уповноважених представникiв) та фiзичних осiб (уповноважених представникiв), якi у
сукупностi володiють 1 313 688 009 (один мiльярд триста тринадцять мiльйонiв шiстсот
вiсiмдесят вiсiм тисяч дев‘ять) голосуючих акцiй, що складає 88,66% вiд загальної
кiлькостi голосуючих акцiй (1 481 743 903) i мають право голосу на Загальних зборах з усiх
питань порядку денного. 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, секретаря та голови Загальних
зборiв акцiонерiв, затвердження процедурних питань проведення Загальних зборiв
акцiонерiв.
2. Припинення здiйснення банкiвської дiяльностi Публiчним акцiонерним
товариством «Акцiонерний Комерцiйний Банк «НОВИЙ».
3. Затвердження Плану припинення здiйснення банкiвської дiяльностi Публiчним
акцiонерним товариством «Акцiонерний Комерцiйний Банк «НОВИЙ».
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. Припинити здiйснення банкiвської дiяльностi Публiчним акцiонерним
товариством «Акцiонерний Комерцiйний Банк «НОВИЙ» в порядку, визначеному статтею 2
Закону України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв», без
припинення пiсля вiдкликання банкiвської лiцензiї дiяльностi згiдно лiцензiї на
провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку (дiяльностi з торгiвлi цiнними
паперами – брокерської дiяльностi).
3. Затвердити План припинення здiйснення банкiвської дiяльностi Публiчним
акцiонерним товариством «Акцiонерний Комерцiйний Банк «НОВИЙ».
Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо внесення змiн до порядку денного не надходило.
Загальнi збори вiдбулися, всi питання порядку денного були розглянутi, про що складено
Протокол загальних зборiв.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний
депозитарiй України"

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 вид діяльності

Правила ЦДЦП

Назва державного органу, що видав
НКЦПФР
ліцензію або інший документ
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 прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український
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 вид діяльності

Серiя АЕ № 263482

Назва державного органу, що видав
НКЦПФР
ліцензію або інший документ
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.

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська
фiрма «КАУПЕРВУД»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

20219083

Місцезнаходження

49044 Украъна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Гоголя,
буд. 15а, 5 поверх

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

0031

Назва державного органу, що видав
Аудиторська палата
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

+38 (056) 370-19-76

Факс

+38 (0562)47-16-36

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть. Аудит банкiв.

Опис

Зовнiшнiй контроль фiнансово-господарської дiяльностi
Банку здiйснює Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
аудиторська фiрма „КАУПЕРВУД”. Код ЄДРПОУ 20219083,
адреса: Україна, 49044, м. Днiпро, вул. Гоголя, 15а, 5
поверх, Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських
фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв №274, строк
дiї з 02.04.2013 по 30.07.2020. Свiдоцтво про включення
до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0031
(рiшення Аудиторської палати України вiд 26.01.2001р.
№98), термiн чинностi якого продовжено до 30.07.2020 р.
рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.07.2015 р.
№ 313/3.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Найменування
Дата
свідоцтва
Міжнародний
органу, що
реєстрації
про
ідентифікаційний
зареєстрував
випуску реєстрацію
номер
випуск
випуску

Тип цінного
паперу

Форма
Номінальна
існування та
вартість
форма випуску 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

175000000

17500000.00

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

300000000

30000000.00

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

550000000

55000000.00

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

1000000000 100000000.00

66.67

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
Бездокументарні
бездокументарна
іменні
іменна

0.1

1500000000 150000000.00

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
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд
13.07.2017 № 441-рш/БТ «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНОГО КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ «НОВИЙ» (далi АКБ
№НОВИЙ») до категорiї неплатоспроможних», Виконавчою дирекцiєю Фонду
гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi Фонд або ФГВФО) прийнято рiшення
вiд 13.07.2017 № 3012, згiдно з яким, строком на один мiсяць з 14.07.2017 по
13.08.2017 включно, було запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю та призначено
уповноважену особу Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб у ПУБЛIЧНОМУ
АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ».
Вiдповiдно до ст.. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування
вкладiв фiзичних осiб» № 4442-VI вiд 23.02.2012 р. з 14.07.2017 р. призупинено
всi повноваження органiв управлiння АКБ «НОВИЙ» (Загальних зборiв,
Наглядової Ради, Правлiння та внутрiшнього аудиту).
На пiдставi рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб вiд 10.08.2017 № 3486 «Про продовження строку тимчасової
адмiнiстрацiї неплатоспроможного банку АКБ «НОВИЙ» було подовжено строк
тимчасової адмiнiстрацiї та повноваження уповноваженої особи Фонду на
здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї в АКБ «НОВИЙ» на один мiсяць з 14.08.2017
до 13.09.2017 р. (включно).
Рiшенням Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р. №562-рш «Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рiшенням
Виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури
лiквiдацiї АКБ «НОВИЙ» та делегування повноважень лiквiдатора банку», наказу
ФГВФО вiд 01.09.2017р. №380 з 01 вересня 2017 року було припинено тимчасову
адмiнiстрацiю АКБ «НОВИЙ» та вiдкликано повноваження тимчасового
адмiнiстратора Старцевої Т. В..
Уповноваженою особою ФГВФО на здiйснення лiквiдацiї АКБ «НОВИЙ»
призначено
провiдного
професiонала
з
питань
врегулювання
неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової
адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту управлiння активами Гулея Олександра
Iвановича строком з 01.09.2017р. по 31.08.2019р. включно.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ
БАНК «НОВИЙ», скорочена назва АКБ «НОВИЙ» був зареєстрований в Українi
Постановою правлiння Нацiонального банку України 6 квiтня 1992 року.
Юридична адреса Банку: Україна, м. Днiпро, пр. Дмитра.Яворницького, 93.
Банк зареєстрований як публiчне акцiонерне товариство.
Станом на 31 грудня 2017 року органiзацiйна структура емiтента повнiстю
змiнилась, внаслiдок запровадження в АКБ «НОВИЙ» тимчасової адмiнiстрацiї, а
згодом процедури лiквiдацiї.
Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на 01.01.2018 року склала - 57
осiб; чисельнiсть працiвникiв за сумiсництвом - 4 осiб; чисельнiсть працiвникiв,
якi працюють на умовах неповного робочого часу – 4 осiб. З числа працiвникiв
79,0% мають повну вищу освiту.
Фонд оплати працi по АКБ «НОВИЙ» за 2017 рiк складав 20 840 тис. грн.,
за 2016 рiк склав 22 549,5 тис. грн. Таким чином, у зв’язку з лiквiдацiєю та

масовим скороченням штату, фонд оплати працi в 2017 роцi зменьшився на 1
709,5 тис. грн. або на 7,58% в порiвняннi з 2016 роком.
АКБ "НОВИЙ" не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.
У зв’язку з процедурою лiквiдацiї 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.
Фiнансовi активи та зобов'язання АКБ «НОВИЙ» облiковуються за
справедливою вартiстю, первiсною вартiстю або амортизованою вартiстю,
залежно вiд їх класифiкацiї. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу
або фiнансового зобов'язання банк оцiнює їх за справедливою вартiстю,
включаючи витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або
випуску фiнансового активу чи фiнансового зобовязання.
У випадку фiнансового активу або фiнансового зобов’язання не за
справедливою вартiстю банк оцiнює їх з вiдображенням переоцiнки, як
прибутку або збитку. Пiсля первiсного визнання фiнансового зобов'язання банк
оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективної
ставки вiдсотка вiдповiдно до облiкової полiтики.
Справедливою вартiстю для фiнансових активiв, якi активно котируються
на активному ринку, є цiни котирування на активному ринку. Якщо ринок для
фiнансового iнструмента не є активним, Банк встановлює справедливу
вартiсть, застосовуючи наступнi методи: метод оцiнювання, який базується на
застосуваннi останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та
незалежними сторонами (якщо вони доступнi); метод посилання на поточну
справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента; метод аналiзу
дисконтованих грошових потокiв, тощо.
Фiнансовi активи, крiм фiнансових активiв за справедливою вартiстю, iз
вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, оцiнюються на предмет
наявностi ознак знецiнення на кiнець кожного звiтного перiоду. Розрахунок
зменшення
корисностi
фiнансового
iнструменту
(кредитної
операцiї)
проводиться за балансовими даними амортизованої собiвартостi кредиту
станом на звiтну дату, що включають основну заборгованiсть (тiло кредиту),
нарахованi та несплаченi вiдсотки за кредитом, премiю та дисконт. Резерви пiд
можливi втрати по фiнансових iнструментах дорiвнюють сумi знецiнення
фiнансового iнструменту.
Банк припиняє визнання фiнансового активу, якщо актив погашений або
права на отримання грошових потокiв вiд активу втратили свою чиннiсть, або,
якщо Банк передав права на отримання грошових потокiв вiд фiнансового
активу чи уклав угоду про передачу, i при цьому також передав в основному всi
ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або Банк не передав та не
залишив в основному всi ризики та вигоди володiння активом, але припинив
здiйснювати над ним контроль. Фiнансове зобов’язання припиняє визнаватися,
коли воно виконане, анульоване або минає строк його дiї.
Заставне майно, яке перейшло у власнiсть Банку, – це фiнансовi та

нефiнансовi активи, право власностi на якi перейшло до Банку в рахунок
виконання зобов’язань за простроченими кредитами. Придбанi активи
спочатку визнаються за справедливою вартiстю, а у подальшому
переоцiнюються та облiковуються вiдповiдно до облiкової полiтики для цих
категорiй активiв.
Нарахування
амортизацiї
усiх
необоротних
(матерiальних
i
нематерiальних) активiв (крiм вартостi землi та незавершеного будiвництва)
здiйснюється протягом строку корисного використання об’єктiв основних
засобiв та нематерiальних активiв прямолiнiйним методом з метою рiвномiрного
зменшення первiсної або переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної вартостi
протягом строку їх експлуатацiї i не призупиняється на перiод реконструкцiї,
модернiзацiї, добудови, дообладнання та/або консервацiї.
Облiк фiнансових iнвестицiй та їх оцiнка здiйснюються за кожною
iнвестицiєю в розрiзi емiтентiв. Придбанi цiннi папери первiсно оцiнюються та
вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю або за справедливою
вартiстю. Усi цiннi папери, крiм цiнних паперiв, що облiковуються за
справедливою вартiстю та iнвестицiй у асоцiйованi та дочiрнi компанiї,
переглядаються на зменшення корисностi.
Процентнi доходи та витрати за всiма борговими iнструментами
вiдображаються вiдповiдно до методу нарахування iз використанням методу
ефективної процентної ставки. Цей метод включає до складу процентних
доходiв та витрат i розподiляє протягом всього перiоду дiї усi комiсiї, якi
виплачують або отримують сторони договору i якi є невiд’ємною частиною
ефективної процентної ставки, витрати за угодою, а також усi iншi премiї та
дисконти.
Доходи i витрати пiдлягають нарахуванню та вiдображенню у фiнансовiй
звiтностi Банку, якщо виконуються такi умови:
- щодо активiв та зобов’язань – є реальна заборгованiсть;
- щодо наданих (отриманих) послуг – фiнансовий результат може бути
точно оцiнений та, при цьому, є угода про надання (отримання) послуг та/або
документ, що пiдтверджує повне (часткове) їх надання. Якщо ж вищевказанi
умови не виконуються, доходи або витрати Банк визнає при фактичному
надходженнi/сплатi коштiв.
Процентнi доходи по боргових цiнних паперах в портфелi фiнансових
iнвестицiй на продаж визнаються за методом ефективної ставки вiдсотка
протягом перiоду вiд дати їх придбання до дати припинення визнання,
перекласифiкацiї. Банк визнає процентнi доходи по цiнних паперах в портфелi
фiнансових iнвестицiй на продаж не рiдше одного разу на мiсяць, та
обов’язково на дату переоцiнки, перекласифiкацiї.
Нарахування доходiв за акцiями/iншими фiнансовими iнвестицiями з
нефiксованим прибутком Банк здiйснює, якщо визнане право на їх отримання.
Внаслiдок прийняття виконавчою дирекцiєю Фонду рiшення вiд
01.09.2017р. №3907 «Про початок процедури лiквiдацiї АКБ «НОВИЙ» та
делегування повноважень лiквiдатора банку», згiдно з яким було розпочато
процедуру лiквiдацiї АКБ «НОВИЙ» та згiдно статтi 13 Закону України №996-ХIV
вiд 16.07.1999р. «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi»
рiчна фiнансова звiтнiсть Банку за 2017 рiк не складалась.
Основним видом дiяльностi за КВЕД 2010р. до 01.09.2017 року був - «Iншi
види грошового посередництва» - 64.19.
У звiтному 2017 роцi, вiдповiдно до постанови Правлiння НБУ вiд

31.08.2017р. № 562-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ
БАНК «НОВИЙ» виконавчою дирекцiєю Фонду було прийнято рiшення вiд
01.09.2017р. «Про початок процедури лiквiдацiї АКБ «НОВИЙ» та делегування
повноважень лiквiдатора банку». До моменту закiнчення процедури лiквiдацiї
всi активи Банку мають бути вiдчуженi.
Капiтальнi iнвестицiї та придбання за останнi п’ять рокiв (2012 – 2017р.р.)
були пов’язанi з операцiйно-господарською дiяльнiстю Банку та становили такi
активи:
- лiцензiї, програмне забезпечення, сертифiкацiя банкiвських продуктiв,
розвиток торгового еквайрiнгу та технiчне забезпечення (оновлення
комп’ютерного, серверного обладнання, банкоматної мережi та обладнання сучасна технологiчна касова технiка та касове обладнання;
- системи вiдео- спостереження, охоронно-тривожної та пожежної
сигналiзацiї;
- броньованi автомобiлi та спецiальне обладнання з iнкасацiї;
- обладнання для забезпечення iнформацiйної безпеки Банку;
- ремонт та реконструкцiя власних примiщень,
- господарськi, рекламнi та iншi витрати.
Значних правочинiв з власниками iстотної участi, членами Наглядової
Ради або членами виконавчого органу та афiлiйованими особами Банком в
2017 роцi не проводилося.
Взаємовiдносини з пов’язаними особами базуються на операцiях, якi
здiйснюються банком в процесi своєї звичайної дiяльностi на ринкових умовах.
В складi основних засобiв АКБ «НОВИЙ» знаходяться: нерухомiсть,
комп'ютерне обладнання, локально-обчислювальна технiка, спецiалiзоване
касове обладнання, банкомати, захиснi конструкцiї, меблi, сейфи, iнструменти,
автомобiлi та iнше майно.
Внаслiдок запровадження процедури лiквiдацiї емiтента на пiдставi
постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р. №562-рш
та рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду вiд 01.09.2017р. № 3907, – всi основнi
засоби були включенi до лiквiдацiйної маси, здiйснена їх оцiнка та проводиться
їх реалiзацiя з метою задоволення вимог кредиторiв.
Проводиться процедура лiквiдацiї Банку згiдно постанови Правлiння
Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р. №562-рш «Про вiдкликання
банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» та Рiшення виконавчої
дирекцiї Фонду вiд 01.09.2017р. №3907 «Про початок процедури лiквiдацiї АКБ
«НОВИЙ» та делегування повноважень лiквiдатора банку».
Протягом звiтного 2017 року Банком сплачено штрафних санкцiй на суму
5 100,00 гривень.

Проводиться процедура лiквiдацiї Банку згiдно постанови Правлiння
Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р. №562-рш «Про вiдкликання
банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» та Рiшення виконавчої
дирекцiї Фонду вiд 01.09.2017р. №3907 «Про початок процедури лiквiдацiї АКБ
«НОВИЙ» та делегування повноважень лiквiдатора банку».
У звiтному перiодi Банк значних договорiв, якi не виконанi на кiнець
року, не укладав.
Емiтент не має подальшої стратегiї розвитку, оскiльки з 01.09.2017р.
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р. №562-рш
було вiдкликано банкiвську лiцензiю та запроваджена процедура лiквiдацiї
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ
БАНК «НОВИЙ».
Внаслiдок запровадження процедури лiквiдацiї, Банк не проводить
спецiальних дослiджень та розробок, та не користується послугами третiх осiб
щодо надання цих послуг.
В зв'язку з лiквiдацiєю Банку, станом на 31.12.2017 на розглядi в судових
iнстанцiях знаходилось 20 судових справ. Судових справ, за якими
розглядаються позовнi вимоги в розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв
емiтента - в банку немає.
Згiдно постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд
31.08.2017р. №562-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ
БАНК «НОВИЙ» та Рiшення виконавчої дирекцiї Фонду вiд 01.09.2017р. №3907
«Про початок процедури лiквiдацiї АКБ «НОВИЙ» та делегування повноважень
лiквiдатора банку» строком з 01.09.2017 по 31.08.2019 року (включно)
проводиться процедура лiквiдацiя емiтента.

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

Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби
(тис. грн.)

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

6852

0

0

0

6852

0

будівлі та
споруди

1745

0

0

0

1745

0

машини та
обладнання

3981

0

0

0

3981

0

транспортні
засоби

29

0

0

0

29

0

0

0

0

0

0

0

1097

0

0

0

1097

0

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

1588

0

0

0

1588

машини та
обладнання

0

3438

0

0

0

3438

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

100994

0

0

0

100994

інші

0

355

0

0

0

355

6852

106375

0

0

6852

106375

земельні ділянки
інші

Усього

Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi
активи – 0.00 тисяч гривень. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок
звiтного перiоду склала – 27 436 тисяч гривень, на кiнець звiтного перiоду –
119 357 тисяч гривень. Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду –
13 412 тисяч гривень, на кiнець звiтного перiоду 12 982 тисяч гривень.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 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
Опис
 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, програмно – апаратнi комплекси
(POS термiнали) - 20
 Меблi - 12,5
 Iншi основнi засоби - 8,33
Строки корисного використання для основних засобiв в звiтному роцi не
змiнювались.
При продажу, закриттi або списаннi основних засобiв рiзницi мiж чистою
сумою отриманої за них компенсацiї та їх балансовою вартiстю визнається
доходами або витратами у складi iнших операцiйних доходiв або витрат.


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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

453

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та
забезпечення

X

252919

X

X

Усього зобов’язань та
забезпечень

X

253372

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

01.03.2017

02.03.2017

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

20.03.2017

21.03.2017

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

20.03.2017

17.02.2017

Відомості про проведення загальних
зборів

08.06.2017

04.05.2017

Відомості про проведення загальних
зборів

14.07.2017

17.07.2017

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

26.06.2017

09.06.2017

Відомості про проведення загальних
зборів

02.08.2017

03.08.2017

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

11.08.2017

14.08.2017

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

30.08.2017

31.08.2017

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

01.09.2017

04.09.2017

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

01.09.2017

04.09.2017

Відомості про припинення емітента
шляхом ліквідації за рішенням
вищого органу емітента

13.11.2017

14.11.2017

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

21.03.2017

Відомості про прийняття рішення
про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 25 відсотків
статутного капіталу

20.03.2017

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

2017

3

2

2

2016

2

1

3

2015

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): Iнщих визначень 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): Нi

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
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):
Припинення здiйснення банкiвської дiяльностi Публiчним
акцiонерним товариством «Акцiонерний Комерцiйний Банк
«НОВИЙ». Затвердження Плану припинення здiйснення банкiвської
дiяльностi Публiчним акцiонерним товариством «Акцiонерний
Комерцiйний Банк «НОВИЙ».

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі
Ні
заочного голосування? (так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада

Ні

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є
власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

-

Інше (зазначити)

-

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

-

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

-

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

6

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів

2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій

1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Оцiнка роботи Наглядової
ради в Банку не
проводиться. Загальними
зборами акцiонерiв згiдно до
чинного законодавства
затверджується рiчний Звiт
Наглядової ради Банку.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради
20
протягом останніх трьох років?
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 отже оцiнка роботи комiтетiв
не проводилась.
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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): 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

Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

-

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

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?
Не
належить
Загальні
Наглядова Виконавчий
до
збори
рада
орган
компетенції
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності

Так

Ні

Ні

Ні

(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)

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

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу

Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

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

Ні

Так

Так

Так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

Так

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
Не проводились взагалі

Ні
X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

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)

Державнi контролюючi
органи, вiдповiдно до
чинного Законодавства
України (у тому числi,
Нацiональний банк України).

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Починаючи з 01.09.2017р., розпочата процедура
лiквiдацiя емiтента.

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

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу
фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності
на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний
корпоративного управління? (так/ні) Так

кодекс

(принципи,

правила)

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 www.banknew.dp.ua 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
Усi корпоративнi документи Банку розмiщено на офiцiйному веб-сайтi Банку
www.banknew.dp.ua. Наразi проводиться процедура лiквiдацiї емiтента. Вiдповiдно до
вимог Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» припинено
повноваження всiх органiв управлiння (Загальних зборiв, Наглядової Ради, Правлiння та
внутрiшнього аудиту).

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
«НОВИЙ» здiйснював банкiвську дiяльнiсть з 6 квiтня 1992 року. Рiшенням
Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р. №562-рш «Про вiдкликання банкiвської
лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рiшенням Виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 01.09.2017р.
№ 3907 з 01.09.2017 по 31.08.2019 року (включно) почато процедуру лiквiдацiї емiтента.
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.
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.07.2017 №
441-рш/БТ
«Про
вiднесення
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«АКЦIОНЕРНОГО КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ «НОВИЙ» (далi АКБ №НОВИЙ») до категорiї
неплатоспроможних», Виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних
осiб (далi Фонд або ФГВФО) прийнято рiшення вiд 13.07.2017 № 3012, згiдно з яким,
строком на один мiсяць з 14.07.2017 по 13.08.2017 включно, було запроваджено
тимчасову адмiнiстрацiю та призначено уповноважену особу Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «АКЦIОНЕРНИЙ
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ».
Вiдповiдно до ст.. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладiв
фiзичних осiб» № 4442-VI вiд 23.02.2012 р. з 14.07.2017 р. призупинено всi
повноваження органiв управлiння АКБ «НОВИЙ» (Загальних зборiв, Наглядової Ради,
Правлiння та внутрiшнього аудиту).
На пiдставi рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних
осiб вiд 10.08.2017 № 3486 «Про продовження строку тимчасової адмiнiстрацiї

неплатоспроможного банку АКБ «НОВИЙ» було подовжено строк тимчасової
адмiнiстрацiї та повноваження уповноваженої особи Фонду на здiйснення тимчасової
адмiнiстрацiї в АКБ «НОВИЙ» на один мiсяць з 14.08.2017 до 13.09.2017 р. (включно).
Рiшенням Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р. №562-рш «Про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рiшенням Виконавчої
дирекцiї ФГВФО вiд 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури лiквiдацiї АКБ
«НОВИЙ» та делегування повноважень лiквiдатора банку», наказу ФГВФО вiд
01.09.2017р. №380 з 01 вересня 2017 року було припинено тимчасову адмiнiстрацiю
АКБ «НОВИЙ».
Уповноваженою особою ФГВФО на здiйснення лiквiдацiї АКБ «НОВИЙ»
призначено провiдного професiонала з питань врегулювання неплатоспроможностi
банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї
департаменту управлiння активами Гулея Олександра Iвановича строком з 01.09.2017р.
по 31.08.2019р. включно.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління
ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
В структурi Банку був створений Департамент ризик-менеджменту, дiяльнiсть
зазначеного пiдроздiлу була регламентована законодавством України та внутрiшнiми
положеннями Банку.
Управлiння фiнансовими ризиками здiйснювалось Банком на пiдставi «Полiтики з
управлiння ризиками АКБ «НОВИЙ». Бiзнес-процес виконувався в межах реалiзацiї
стратегiї розвитку Банку консолiдовано всiма ризиками, з якими стикався Банк, та
поширювався на всi активнi i пасивнi операцiї, iншi види дiяльностi, продукти i
процедури.
Станом на звiтну дату, в зв’язку з початком процедури лiквiдацiї емiтента,
органiзацiйна структура АКБ «ОВИЙ» повнiстю змiнилась – система управлiння
ризиками в Банку вiдсутня.
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.
На початку 2017 року в АКБ «НОВИЙ» функцiонуло Управлiння внутрiшнього
аудиту, що виконувало функцiї аудиту (контролю) вiдокремлених та структурних
пiдроздiлiв Банку.
Пiсля запровадження в АКБ «НОВИЙ» тимчасової адмiнiстрацiї, а згодом –
процедури лiквiдацiї, всi повноваження органiв контролю Банку були зупиненi, в тому
числi й повноваження Управлiння внутрiшнього аудиту.
Щодо розкриття даних, зазначених в примiтках до фiнансової та консолiдованої
фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку,
зазначаємо, що на пiдставi Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi» та Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб»
рiчна фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк Банком не складалась, аудиторська перевiрка
зовнiшнiм аудитом не проводилась.
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.
Щодо iнформацiїї про оперерацiї з повязаними обобами - даннi вiдсутнi.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які
здійснюють
державне
регулювання
ринків
фінансових
послуг,
щодо
аудиторського висновку (звіту).
Вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi», Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб», рiчна
фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк Банком не складалась, а отже – аудиторський висновок
(звiт) вiдсутнiй.
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).
Остання аудиторська перевiрка Банку проводилась за результатами рiчної
фiнансової звiтностi АКБ «НОВИЙ» за 2016 рiк.
Аудиторську перевiрку здiйснювало Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма «КАУПЕРВУД», Код за ЄДРПОУ 20219083, Мiсцезнаходження
аудиторської фiрми: Україна, 49044, м. Днiпро, вул. Гоголя, 15а, 5 поверх.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
Аудит Банку за 2016 рiк проведено ТОВ Аудиторська фiрма «КАУПЕРВУД».
Загальний стаж аудиторької дiяльностi складає 17 рокiв.
Основнi вiдомостi про аудитора:
Повне найменування – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська
фiрма «КАУПЕРВУД» Iдентифiкацiйний код, зазначений в Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань – 20219083
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0031,
видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 № 98, термiн дiї
свiдоцтва продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.07.2015 № 313/3,
термiн дiї свiдоцтва до 30.07.2020р.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на
проведення аудиторських перевiрок банкiв (№ 0000014), видане на пiдставi рiшення
Комiтету з питань аудиту банкiв Нацiонального банку України вiд 17.09.2012 № 39,
термiн дiї свiдоцтва до 17.09.2017р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв (серiя П № 000274),
видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, термiн дiї
свiдоцтва до 30.07.2020
Мiсцезнаходження та фактичне мiсце розташування – 49044, Україна, м. Днiпро,
вул. Гоголя, 15А
http:// www.galasyuk.com Е-mail: beliy@cowperwood.dnepr.net
Тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій
установі;
ТОВ Аудиторська фiрма «КАУПЕРВУД» надавав аудиторськi послуги Банку на
протязi 2016 - 2017 рокiв.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі
протягом року;
Iншi послуги ТОВ Аудиторська фiрма «КАУПЕРВУД», крiм аудиторських, Банку не
надавались.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання

функцій внутрішнього аудитора;
Випадкiв конфлiкту з будь-яких причин, не було.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
Випадкiв ротацiї аудиторiв в ТОВ Аудиторська фiрма «КАУПЕРВУД», яка надавала
послуги Банку на протязi останнiх пяти рокiв Банку, не вiдомi.
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
«КАУПЕРВУД» Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання
недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком,
Банку не вiдома.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту
споживачів фінансових послуг, зокрема:

фінансовою

установою

прав

наявність механізму розгляду скарг;
Механiзм розгляду скарг щодо захисту прав споживачiв фiнансових посуг АКБ
"НОВИЙ" вiдповiдає Закону України "Про захист прав споживачiв" та Закону України
«Про звернення громадян».
прізвище, ім'я та по батькові
уповноваженого розглядати скарги;

працівника

фінансової

установи,

Ррозгляд скарг вiдноситься до компетенцiї Керiвництва та вiдповiдальних
начальникiв пiдроздiлiв Банку, напрямку яких стосується скарга.
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.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду.
Позовiв до суду стосовно надання Банком фiнансових послуг на протязi 2017 року
не надавалось.

ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс)
на 01.01.2018 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний
період

Попередній
період

1

2

3

4

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні
компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та
активи групи вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів:
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання

Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання групи вибуття
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та
вміст їх показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань:
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці
Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та
вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу

Внаслiдок запровадження процедури лiквiдацiї та згiдно пункту 3 статтi 13
Закону України №996-ХIV вiд 16.07.1999р. «Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi» рiчна фiнансова звiтнiсть АКБ НОВИЙ за 2017 рiк
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Затверджено до випуску та
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Голова правління

(підпис, ініціали,
прізвище)

(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний
бухгалтер

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

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2017 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний
період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення кредитів та заборгованості клієнтів,
коштів в інших банках
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати) після створення резерву під
знецінення кредитів та заборгованості
клієнтів, коштів в інших банках
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з фінансовими
інструментами, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час
первісного визнання фінансових активів за
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж
ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час
первісного визнання фінансових зобов'язань за
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж
ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення дебіторської заборгованості та інших
фінансових активів
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж

Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Чисте (збільшення) зменшення резервів за
зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими
статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями
іншого сукупного доходу, що не буде
рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде
рекласифікований у прибуток чи збиток після
оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на

продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у
валюту подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями,
іншого сукупного доходу, що буде
рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде
рекласифікований в прибуток чи збиток після
оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що
триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої
діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить
власникам банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за
рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну

просту акцію за рік
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року

Голова правління

(підпис, ініціали,
прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

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

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2017 рік

Належить власникам материнської компанії
Найменування
статті

1
Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та вплив
переходу на нові
та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення
Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік
інший сукупний
дохід
Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат
Розподіл прибутку

Примітки статутний
капітал

2

3

емісійні
Усього
Неконтрольована
різниці та незареєстрований резервні
власного
резерви
нерозподілений додаткові
частка
інший
статутний
та інші
усього
капіталу
переоцінки
прибуток
статті
додатковий
капітал
фонди
капітал
4

5

6

7

8

Х

9

10

11

до резервних та
інших фондів
Незареєстрований
статутний капітал
Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок на
кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік
інший сукупний
дохід
Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат
Розподіл прибутку
до резервних та
інших фондів
Незареєстрований
статутний капітал
Операції з

акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Додаткові статті –
опис статей та
вміст показників
Додаткові статті –
усього за
додатковими
статтями
Залишок на
кінець звітного
періоду
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Голова правління

(підпис, ініціали, прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

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

ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2017 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний
період

Попередній
період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами,
що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати,
сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових
резервів у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших
банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/
(використані) від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у
портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної
нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що
отримані/(використані) від інвестиційної
діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без
втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що
отримані/(використані) від фінансової
діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного
банку України на грошові кошти та їх
еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів
та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець
періоду
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Голова правління

(підпис, ініціали,
прізвище)

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер
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ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2017 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний
період

Попередній
період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під
знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами,
що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної
діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових
резервів у Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних
паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших
банках
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових

активів
Чисте зменшення (збільшення) інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від операційної діяльності до сплати податку на
прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у
портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної
нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що
отримані/(використані) від інвестиційної
діяльності

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без
втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що
отримані/(використані) від фінансової
діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного
банку України на грошові кошти та їх
еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів
та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець
періоду
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