Титульний аркуш
25.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 1/4-204
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
(далі - Положення).
Уповноважена особа ФГВФО на
лiквiдацiю АКБ «НОВИЙ»

Тiмонiн Олександр Олексiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19361982
4. Місцезнаходження: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Днiпро,
пр. Д. Яворницького, буд. 93
5. Міжміський код, телефон та факс: +38 (056) 785-08-30, 6. Адреса електронної пошти: L.pustovaya@banknew.dp.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):
25.04.2019, Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю АКБ "НОВИЙ"
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.bankne
w.dp.ua/?page_id=2
36

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. 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 станом на кінець звітного року
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
3. Iнформацiя про Вiдомостi щодо участi емiтента в створенi юридичних осiб не надається тому,
що АКБ "НОВИЙ" не приймав участi в створенi юридичних осiб.
5. Послугами рейтингового агентства АКБ "НОВИЙ" у звiтному 2018 роцi не користувався,
рейтингова оцiнка емiтента або цiнних паперiв емiтента не визначалась оскiльки на пiдставi
постанови Нацiонального банку України вiд 31.08.2017р. №562-рш та рiшення Виконавчої
дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 01.09.2017 р. № 3907 АКБ "НОВИЙ" з
01.09.2017 року перебуває у станi лiквiдацiї
6. Фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банк не має.
7. В зв'язку з лiквiдацiєю Банку, станом на 31.12.2018 судових справ, за якими розглядаються
позовнi вимоги в розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента - в банку немає.
8 Протягом звiтного 2018 року штрафних санкцiй на Банк накладено не було.
10. АКБ "НОВИЙ" є акцiонерним товариством, вiдповiдно до п.п. 5 п. 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням
НКЦПФР вiд 03.12.2013р. № 2826 (далi Положення), iнформацiя про органи управлiння в
роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не надається.
10.2. Винагороди або компенсацiї, посадовим особам Банку в разi їх звiльнення не передбаченi.

10.3. Банк не випускав та не вчиняв правочинiв щодо дисконтних та цiльових облiгацiй,
похiдних та iнших цiнних паперiв.
13.14.15 Осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стала
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй в звiтному перiодi немає.
17. Протягом звiтного 2018 року Банк не здiйснював викуп власних акцiй, Банк не випускав
дисконтних та цiльових облiгацiй, похiдних та iнших цiнних паперiв.
18. У зв'язку з тим, що в 2018 роцi Банк не здiйснював випуск цiльових облiгацiй Звiт про стан
об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомостi) - не надається.
19. У власностi працiвникiв Банку немає iнших цiнних паперiв АКБ "НОВИЙ" крiм акцiй.
22. Обмежень для голосуючих акцiй та голосуючих акцiй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi немає.
23. Дивiденди за акцiями не оголошувалися, не капiталiзувалися та не сплачувалися.
24.4,5 Банк не займається видами дiяльностi, яка характеризується як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, iнформацiя про
обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнюється згiдно з п.п. 15 п. 1
глави 4 роздiлу III "Положення.
25-28. 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.
30. Згiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" iз змiнами i
доповненнями вiд 23.02.2012р., Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб вiд 01.09.2017р. № 3907, враховуючи процедуру лiквiдацiї АКБ "НОВИЙ" Аудиторський висновок Банком не надається.
31. У зв'язку з тим, що в 2018 роцi Банк не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв не надається.
32. Враховуючи процедуру лiквiдацiї АКБ "НОВИЙ" - Аудиторський висновок Банком не
надається.
33.34. Акцiонернi або корпоративнi договори акцiонерами Банку не укладалися.
36-45. Iпотечнi облiгацiї протягом 2018 року АКБ "НОВИЙ" не випускались. Iнформацiя про
наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами ( договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено
до складу iпотечного покриття, - вiдсутня. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, ФОН банком не створювалось, сертифiкати ФОН не замовлялись та не видавались.
Вiдповiдно до вимог Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб"
припинено повноваження всiх органiв управлення (Загальних зборiв, Наглядової Ради,
Правлiння та внутрiшнього аудиту), тому загальнi збори акцiонерiв АКБ "НОВИЙ" не
проводились. Рiчна звiтнiсть Банку за 2018 рiк була затверджена Уповноваженою особою
Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю АКБ "НОВИЙ".

ІІІ. 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 обл.
5. Статутний капітал (грн)
150000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)
35
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
----10. 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
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

1
Надання банкiвських послуг
Опис

Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що дії ліцензії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
(дозволу)
(дозволу)
(за
наявності)
2
3
4
5
112
01.11.2011
НБУ
01.09.2017
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».
112
01.11.2011
НБУ
01.09.2017
Лiцензiя вiдкликана на пiдставi Рiшення Нацiонального банку України
вiд 31.08.2017р. №562-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та
Опис
лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»
Професiйна дiяльнiсть на
Серiя АЕ № 31.10.2014
НКЦПФР
28.09.2017
фондовому ринку - дiяльнiсть з
294555
торгiвлi цiнними паперами,
Брокерська дiяльнiсть
Опис
Рiшенням НКЦПФР № 722 вiд 28.09.2017 року Лiцензiя анульована.
Здiйснення валютних операцiй

13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Прізвище, ім'я по
Дата призначення особи
Контактні дані: телефон
Дата введення посади
батькові особи,
на посаду
та адреса електронної
корпоративного
призначеної на посаду
корпоративного
пошти корпоративного
секретаря
корпоративного
секретаря
секретаря
секретаря
1
2
3
4
09.04.2019
09.04.2019
-, Посада корпоративного секретаря у штатному розписi Банку станом на кiнець
Опис
2018 року вiдсутня.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
«НОВИЙ», скорочена назва АКБ
«НОВИЙ» був зареєстрований в Українi
ПостановоюПправлiння 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 2018 року органiзацiйна структураемiтента повнiстю змiнилась, вона
узгоджується з ФГВФО та забеспечую процедуру лiквiдацiї Банку.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на 01.01.2019 року склала - 28 осiб; чисельнiсть
працiвникiв за сумiсництвом - 2 особи; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах
неповного робочого часу - 4 особи. З числа працiвникiв 95,0% мають повну вищу освiту.
Фонд оплати працi по АКБ «НОВИЙ» за 2018 рiк складав 8 521,1 тис. грн., за 2017 рiк склав 20
840 тис. грн. Таким чином, у зв'язку з лiквiдацiєю та масовим скороченням штату, фонд оплати
працi в 2018 роцi зменьшився на 12 318,9 тис. грн. або на 59,11% в порiвняннi з 2017 роком.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
АКБ "НОВИЙ" не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
У зв'язку з процедурою лiквiдацiї АКБ "НОВИЙ" не проводить будь-яку спiльну дiяльнiсть з
iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду, будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї i тому подiбних дiй Банк не
отримував.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
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.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основний вид дiяльностi Банку за КВЕД 2010р. – «Iншi види грошового посередництва» - 64.19.
У звiтному 2018 роцi, вiдповiдно до постанови Правлiння НБУ вiд 31.08.2017р. № 562-рш у АКБ
«НОВИЙ» було вiдкликано банкiвську лiцензiю та розпочато процедуру лiквiдацi, у зв`язку з цим
Банк не має права здiйснювати банкiвськi операцiї та будь-якi види дiяльностi, що вiдповiдно до
законодавства України, пiдлягають лiцензуванню.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Капiтальнi iнвестицiї та придбання за останнi п'ять рокiв (2012 - 2018р.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;
- обладнання для забезпечення iнформацiйної безпеки Банку;
- ремонт та реконструкцiя власних примiщень,
- господарськi, рекламнi та iншi витрати.
У зв`язку з тим, що Банк знаходиться в процесi лiквiдацiї, будь-якi iнвестицiї або придбання неможливi.
До моменту закiнчення процедури лiквiдацiї всi активи Банку мають бути вiдчуженi.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
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.
Станом на 31.12.2018 р. Банк утримує необоротних активiв на суму 10 428 тис. грн., залишкова
вартiсть яких становить 2 652 тис. грн.
За звiтний перiод необоротнi активи зменшились на суму 108 929 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 р. Банк не надавав у заставу та оперативний лiзинг необоротнi активи.

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.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Тенденцiї, подiї або невизначеностi, якi мають вплив на господарську дiяльнiсть та фiнансовий
стан емiтента в звiтному 2018 роцi, а саме, згiдно постанови Правлiння Нацiонального банку
України вiд 31.08.2017р. №562-рш та Рiшення виконавчої дирекцiї Фонду вiд 01.09.2017р.
№3907 розпочато процедуру лiквiдацiї Банку.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Вiдповiдно до 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», з 01.09.2019 року було розпочато процедуру
лiквiдацiї АКБ «НОВИЙ». Тому дiяльнiсть банку фiнансується згiдно iз затвердженим
кошторисом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 31.12.2018р. Банк не має потенцiйних зобов`язань за укладеними договорами.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В зв'язку з процесом лiквiдацiї Банку стратегiя подальшої дiяльностi у Банку не доцiльна.
Головним завданням Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб є акумулювання коштiв i
повернення боргiв кредиторам.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Внаслiдок запровадження процедури лiквiдацiї, Банк не проводить спецiальних дослiджень та
розробок, та не користується послугами третiх осiб щодо надання цих послуг.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
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.
Iншої iнформайцiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, немає.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Головний бухгалтер
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, економiчна
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та 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".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.01.2012, обрано на перiод лiквiдацiї
9) Опис
Виконує обов'язки на пiдставi Посадової iнструкцiї, Статуту, 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.

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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Провiдний професiонал з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу
запровадження тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання

неплатоспроможностi банкiв. З 18.03.2016р. уповноважена особа ФГВФО на здiйснення
тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї ПАТ «Банк Петрокоммерц –Україна».
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2017, обрано по 10.10.2018р.
9) Опис
Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю АКБ «НОВИЙ» була призначена рiшенням
Виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури лiквiдацiї АКБ
«НОВИЙ» та делегування повноважень лiквiдатора банку».
Уповноваженiй особi 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. Посадова особа є працiвником ФГВФО. 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. Згоди на розкриття паспортних даних посадової особи не надано.
1) Посада
Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю АКБ «НОВИЙ»
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тiмонiн Олександр Олексiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1963
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
З 2011 року по 2015 рiк працював на провiдних посадах в ПАТ «ВТБ Банк». На даний час,
посадова особа є працiвником Фонду, має посаду провiдного професiонала з питань
врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу органiзацiї процедур лiквiдацiї
неплатоспроможних банкiв департаменту управлiння активами.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.10.2018, обрано на термiн лiквiдацiї Банку або iнших рiшень та наказiв ФГВФО
9) Опис
Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю АКБ «НОВИЙ» була призначена з 11 жовтня
2018 року рiшенням Виконавчої дирекцiї ФГВФО вiд 08.10.2018р. № 2738 та наказу ФГВФО вiд
08.10.2018р. №383.
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. 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. Згоди на розкриття
паспортних даних посадової особи не надано.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Головний
бухгалтер
Уповноважена
особа ФГВФО на
лiквiдацiю АКБ
«НОВИЙ»
Уповноважена
особа ФГВФО на
лiквiдацiю АКБ
«НОВИЙ»

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Перехрест Галина
Миколаївна
Гулей Олександр
Iванович

Ідентифікаційний код
юридичної особи
3

Тiмонiн Олександр
Олексiйович
Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Винагороди або компенсацiї, посадовим особам Банку в разi їх звiльнення не передбаченi.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Державне пiдприємство КБ
"Пiвденне"

14308304

ТОВ
"Iндустрiально-фiнансова
група"

35448180

ТОВ "Модус iндустрiя"

33184828

ТОВ "Азимут М"

33184791

ТОВ "Бiзнес Iнвест М"

33184587

ТОВ "Клуб Здоров'я"

33184765

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

00000000

Місцезнаходження

49008, Україна, Дніпропетровська
обл., - р-н, м. Днiпро,
вул. Криворiзька, буд.3
49000, Україна, Дніпропетровська
обл., - р-н, м. Днiпро,
вул. Геофiзична, буд, 1
49000, Україна, Дніпропетровська
обл., - р-н, м. Днiпро,
вул. Дзержинского,буд. 10
49008, Україна, Дніпропетровська
обл., - р-н, м. Днiпро,
вул. Д.Кедрiна, буд. 42
49008, Україна, Дніпропетровська
обл., - р-н, м. Днiпро,
вул. Д.Кедрiна, буд. 42
49008, Україна, Дніпропетровська
обл., - р-н, м. Днiпро,
вул. Д.Кедрiна, буд.42
49000, Україна, Дніпропетровська
обл., - р-н, Україна, -

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
18,33
9,46
9,98
9,88
9,99
9,99
2,32

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
Булавiнова Таїсiя Володимирiвна
9,99
Ганджа Борис Iванович
9,96
Ярецький Олександр Анатолiйович
9,95
Станом на 01.01.2019 року акцiонерами АКБ "НОВИЙ" були 36 фiзичних осiб.
0,15
100
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
У зв'язку з процедурою лiквiдацiї Банку, звiт керiвництва (звiт про управлiння) не надається.
2. Інформація про розвиток емітента
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану

і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові

позачергові

Дата проведення
0
Кворум зборів
Вiдповiдно до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладiв
Опис
фiзичних осiб» припинено повноваження всiх органiв управлення
(Загальних зборiв, Наглядової Ради, Правлiння та внутрiшнього аудиту),
тому загальнi збори акцiонерiв АКБ «НОВИЙ» не проводились.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори

Акціонери
Депозитарна установа
Інше
Iнщих визначень немає.
(зазначити)

X
X

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 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
Нi
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Нi
(зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
Нi

Ні
X
X
X

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих
акцій товариства
Інше (зазначити)

-

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
0
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

-

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові

Посада

Незалежний член
Так
Ні

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 (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?

Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)

Ні
X
X
X
X

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
_
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Iншого визначення немає.
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
-

Опис

Функціональні обов'язки
Вiдповiдно до вимог Закону України "Про
систему гарантування вкладiв фiзичних осiб"
припинено повноваження всiх органiв
управлення (Загальних зборiв, Наглядової
Ради, Правлiння та внутрiшнього аудиту)
-

Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
ні
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
ні
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
ні
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
ні
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
ні
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
ні
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
ні
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
ні
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
ні
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
ні
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
ні
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) ні
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) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Ні
X
X
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
-

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Національ
ної комісії
з цінних
Документи
Інформаці
паперів та надаються
Копії
я
фондового
для
докумен розміщуєт
Інформація
ринку про ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує
ринок
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
цінних
безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
паперів
ньо в
запит
торінці
зборах
або через акціонерно акціонер акціонерн
особу, яка
му
а
ого
провадить товаристві
товариства
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
ні
так
ні
ні
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
ні
так
ні
ні
так
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
ні
так
ні
ні
так
товариства

Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
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
X
відсотками голосів
Інше
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб -

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного

пакета акцій

підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)

капіталу)

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента
Загальна
кількість акцій

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

0

0

-

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
9) повноваження посадових осіб емітента
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку, - надається не в повному обсязi i без затвердження аудитора враховуючи
Закон України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" iз змiнами i доповненнями вiд
23.02.2012 року та рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд
01.09.2017 р. № 3907 "Про початок процедури лiквiдацiї АКБ "НОВИЙ".
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
-

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Державне пiдприємство
"Конструкторське бюро
"Пiвденне"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
14308304

ТОВ "Iндустрiально-фiнансова
група"

35448180

ТОВ "Модус iндустрiя"

33184828

ТОВ "Азимут М"

33184791

ТОВ "Бiзнес Iнвест М"

33184587

ТОВ "Клуб Здоров'я"

33184765

Місцезнаходження
49008, Україна,
Дніпропетровська
обл.,
Днiпропетровський
р-н, м. Днiпро, вул.
Криворiзька, буд.3
49054, Україна,
Дніпропетровська
обл., - р-н, м. Днiпро,
Геофiзична, буд, 1
49000, Україна,
Дніпропетровська
обл., - р-н, м. Днiпро,
Дзержинского,буд. 10
49008, Україна,
Дніпропетровська
обл., - р-н, м. Днiпро,
вул. Д.Кедрiна, буд.
42
49008, Україна,
Дніпропетровська
обл., - р-н, м. Днiпро,
вул. Д.Кедрiна, буд.
42
49008, Україна,
Дніпропетровська
обл., - р-н, м. Днiпро,
Д.Кедрiна, буд.42

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

274 945 000

Прості іменні

Привілейовані
іменні

18,33

274 945 000

0

141 900 000

9,46

141 900 000

0

149 640 000

9,98

149 640 000

0

148 206 010

9,88

148 206 010

0

149 900 000

9,99

149 900 000

0

149 797 999

9,99

149 797 999

0

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Булавiнова Таїсiя Володимирiвна
Ганджа Борис Iванович
Ярецький Олександр Анатолiйович
Усього

Кількість за видами акцій

149 900 000
149 399 000
149 300 000
1 462 988 009

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
9,99
9,96
9,95
97,53

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
149 900 000
0
149 399 000
0
149 300 000
0
1 462 988 009
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Права та обов'язки

Простi iменнi

1 500 000 000

0,10

Всi акцiонери мають рiвнi права та обовязки.

Примітки:

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
-

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
17.01.1998

Опис
20.07.2000

Опис
12.07.2002

Опис
27.05.2005

Опис
24.11.2009
Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
578/1/98

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ДКЦПФР

4
UA 040685
1008

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Документар
0,1
67 389 74
6 738 974,5
100
документарн
ні іменні
5
а іменна
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
367/1/00
ДКЦПФР
UA 040685
Акція проста Документар
0,1
175 000 0
17 500 000
100
1008
документарн
ні іменні
00
а іменна
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
330/1/02
ДКЦПФР
UA 040685
Акція проста Документар
0,1
300 000 0
30 000 000
100
1008
документарн
ні іменні
00
а іменна
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
236/1/05
ДКЦПФР
UA 040685
Акція проста Документар
0,1
550 000 0
55 000 000
100
1008
документарн
ні іменні
00
а іменна
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
334/1/09
ДКЦПФР
UA 040685
Акція проста Документар
0,1
1 000 000
100 000 000
100
1008
документарн
ні іменні
000
а іменна
Пятий випуск цiнних паперiв: Закрите розмiщення.Кiлькiсть цiнних паперiв - 1 000 000 000 простих iменних акцiй
Номiнальна вартiсть - 0,10

30.11.2010

Опис

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.
1117/1/10
ДКЦПФР
UA 400008
Акція проста Бездокумент
0,1
1 500 000
150 000 000
100
8124
бездокумента арні іменні
000
рна іменна
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.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

1
Булавiнова Таїсiя Володимирiвна

2
149 900 000

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
9,99

Усього

149 900 000

9,99

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів
(шт.)

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
149 900 000

5
0

149 900 000

0

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від
емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
Дата випуску
1
30.11.2010

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
2
НКЦПФР

Вид цінних паперів
3
Акція проста
бездокументарна
іменна

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Найменування
органу, що наклав
обмеження

4
UA4000088124

5
НКЦПФР

Характеристика обмеження

Строк обмеження

6
Зупинення обiгу узвязку з лiквiдацiєю
товариства.

7
-

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 375

2 652

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 375

2 652

1 588
52
0
0
1 588
52
3 438
2 343
0
0
3 438
2 343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 994
0
0
0
100 994
0
355
257
0
0
355
257
106 375
2 652
0
0
106 375
2 652
Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi
активи - 0.00 тисяч гривень. Первiсна вартiсть основних засобiв на
початок звiтного перiоду склала - 119 357 тисяч гривень, на кiнець
звiтного перiоду - 10 428 тисяч гривень. Сума нарахованого зносу на
початок звiтного перiоду - 12 982 тисяч гривень, на кiнець звiтного
перiоду7 776 тисяч гривень.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року Банк застосовував наступнi
рiчнi норми амортизацiї основних засобiв ( % у рiк) :
Будинки i споруди 3,33
Будинки i споруди з iнших матерiалiв, капiтальнi вкладення в орендованi
будинки та споруди 5
Передавальнi пристрої 6,67
Автотранспорт 20
Електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного
оброблення iнформацiї, iншi iнформацiйнi системи та пов'язанi з ними
засоби зчитування або друку iнформацiї, комутатори, маршрутизатори,
модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх
пiдключення до телекомунiкацiйних мереж 16,67
Побутовi електроннi, оптичнi, електронно-механiчнi машини, телефони,
факси, конторське (офiсне) устаткування та обладнання, устаткування
касових вузлiв, банкiвськi автомати самообслуговування (банкомати),
iншi машини та обладнання 12,5
Iнструменти, прилади та iнвентар, 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
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

11 316

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення

X
113 342
X
X
124 658
X
Рядки Звiту, по яких немає даних, вiдсутнi.

X

X
X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, Київська обл., - р-н, м.
Київ, вул.Нижнiй Вал 17/8
Правила ЦДЦП
НКЦПФР
01.10.2013
+38 (044) 279 10 74
+38 (044) 279 10 74
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,
по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Український
iнвестицiйний клуб"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
35144923
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
- р-н, м. Днiпропетровськ, вул.
Комсомольська, буд.48-Д
Серiя АЕ № 263482

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

НКЦПФР
01.10.2013
+38 (0562) 36 66 40
+38 (0562) 36 66 40
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача
цiнних паперiв на фондовому ринку
Здiйснення депозитарної дiяльностi
Депозитарної установи на пiдставi
лiцензiї НКЦПФР серiя АЕ № 263482
вiд 01.10.2013, вiдкриття рахункiв у
цiнних паперах власникам акцiй
емiтента.

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2018 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
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

2

3

1000

8 303

98 389

1010

0

0

1020

0

0

1030
1040
1050
1060

0
2 031
96
0

0
2 328
96
0

1070

0

0

1080

0

100 994

1090

2 692

2 692

1100
1110
1120
1130
1140

0
0
2 652
6 448
24 061

0
0
5 382
7 145
26 659

1150

0

0

1990
1999

0
46 283

0
243 685

2000
2010

0
0

0
0

2020

0

0

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110

0
0
0
0
0
124 162
495
0
0

0
0
0
0
0
252 942
430
0
0

2990
2999

0
124 657

0
253 372

3000

150 000

150 000

1990

2990

Емісійні різниці
Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резерви 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
Примітки: -

3010
3020
3030
3040
3050
3060

0
0
0
0
12
-228 386

0
0
0
0
2 376
-162 063

0
0
-78 374
46 283

0
0
-9 687
243 685

3490
3490
3500
3999
9999

Затверджено до випуску та підписано
19.04.2019 року

Керівник

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

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

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові
результати)
за 2018 рік
(тис.грн.)
Попередній
період
4
51 762
-21 522

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
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

2
1000
1005

3
2 179
0

1010

2 179

30 240

1020

0

-44 604

1030

2 179

-14 364

1040
1045

20
-156

9 469
-3 842

1050

-581

-124 787

1060

0

0

1070

0

0

1080
1090

0
-4 731

19
8 798

1100

0

0

1110

0

673

1120

0

0

1130

0

84 190

1140

0

25 049

1150

0

0

1160

0

0

1170
1180
1190

6 873
-72 291
0

6 860
-44 050
0

0

0

1390
1390

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст
1395
показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими
1395
0
статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
1500
-68 687
Витрати на податок на прибуток
1510
0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
1520
0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
1530
0
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
1999
-68 687
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка основних засобів та нематеріальних
2000
0
активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2040
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2190
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2190
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
2195
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2195
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у
2250
0
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у
2360
0
прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на
2510
0
продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування
2520
0
грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
2530
0
подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2540
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2690
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2690
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
2695
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2695
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у
2750
0
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
2860
0
прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
2900
-68 687
Усього сукупного доходу за рік
2999
-68 687

0
-51 985
-6 219
0
0
-58 204

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
-58 204
-58 204

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
Примітки: -

3010
3020

-68 687
0

-58 204
0

3210
3220

-68 687
0

-58 204
0

4110

0,00000

0,00000

4120

0

0

4210

-5

-4

4220

-5

-4

4310

-4,58000

-3,88000

4320

-5

-4

Затверджено до випуску та підписано
19.04.2019 року

Керівник

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

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

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2018 рік
(тис.грн.)
Належить власникам банку
Найменування статті

Примітки

статутни
й капітал

1
Залишок на кінець періоду, що
передує попередньому періоду (до
перерахунку)
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
інший сукупний дохід
Залишок на кінець попереднього
періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
інший сукупний дохід
Амортизація резерву переоцінки
основних засобів або реалізований
результат
Залишок на кінець звітного
періоду
Примітки: -

2

3

1000

150 000

емісійні
різниці та
інший
додатков
ий
капітал
4

10

11

резерви
переоцін
ки

нерозподі
лений
прибуток

усього

5

6

7

8

9

2 376

-103 859

48 517

48 517

-58 204

-58 204

-58 204

-162 063

-9 687

-9 687

-68 687

-68 687

-68 687

-78 374

-78 374

150 000

2 376

2200
2205
2300
9999

Усього
власного
капіталу

резервні
та інші
фонди

1200
1205
2000

Неконт-р
ольо-вана
частка

незареєст
рований
статутни
й капітал

150 000

-2 364

2 364

12

-228 386

Затверджено до випуску та підписано
19.04.2019

Керівник

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

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

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2018 рік
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
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

2

3

1010
1015
1020
1025

0
0
0
0

0
0
0
0

1060

0

0

1070

0

0

1080
1100
1110
1120
1800

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1510

0

0

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

0

1640

0

0

1650

0

0

1660

0

0

1670
1680
1690

0
0
0

0
0
0

1700

0

0

1710

0

0

1720

0

0

1730

0

0

1999

0

0

2010
2020

0
0

0
0

банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
2030
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
2040
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
2050
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
2060
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
2070
Надходження від реалізації асоційованих компаній
2080
Придбання інвестиційної нерухомості
2090
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
2100
Придбання основних засобів
2110
Надходження від реалізації основних засобів
2120
Придбання нематеріальних активів
2130
Надходження від вибуття нематеріальних активів
2140
Дивіденди, що отримані
2150
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
2999
від інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
3010
Емісія привілейованих акцій
3020
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
3030
Викуп власних акцій
3040
Продаж власних акцій
3050
Отримання субординованого боргу
3060
Погашення субординованого боргу
3070
Отримання інших залучених коштів
3080
Повернення інших залучених коштів
3090
Додаткові внески в дочірню компанію
3100
Надходження від продажу частки участі без втрати
3110
контролю
Дивіденди, що виплачені
3120
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
3130
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
3999
від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
5100
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
5200
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
5300
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
5400
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв прямим методом не складається.
Затверджено до випуску та підписано
19.04.2019 року

Керівник

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2018 рік
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
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 (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 до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від

2

3

1000

-68 687

-51 986

1030

896

1 418

1040

-1 710

1050

-1 710

1060
1070
1080
1150
1155
1200
1300
1400

-1 511
0
3 181
0
51 323

-1 174
-3 541
-89
0
104 473

1520

-14 798

-17 235

1650

77

122 552

1660

610

7 859

1670
1680
1690

1 799

365

1600
1610
1620
1630
1640

-956 764

1700
1710
1720

-139 025

119 162

1730

65

-2 503

1750

-151 272

-726 564

1800
1999

0
-151 272

0
-726 564

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 валютного курсу 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
Примітки: -

2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150

56 755
4 431

-289
439
-49

61 186

101

5200

-90 086

-726 463

5300
5400

98 389
8 303

824 852
98 389

2999
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100
3110
3120
3130
3999
5100

Затверджено до випуску та підписано
19.04.2019 року

Керівник

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

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

Примітки до фінансової звітності
за 2018 рік
1.
Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку,
- надається не в повному обсязi i без затвердження аудитора враховуючи Закон України "Про систему
гарантування вкладiв фiзичних осiб" iз змiнами i доповненнями вiд 23.02.2012 року та рiшення Виконавчої
дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 01.09.2017 р. № 3907 "Про початок процедури
лiквiдацiї АКБ "НОВИЙ".

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата
виникнення
події

1
06.02.2018
11.10.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
07.02.2018
12.10.2018

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

