Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Уповноважена
особа ФГВФО на
здiйснення
процедури лiквiдацiї

Волощук Iгор Григорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

03.02.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇї"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
20017340
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01601, м.Київ, Володимирська,54
5. Міжміський код, телефон та факс
0443640458 0443640458
6. Електронна поштова адреса
malinovskaya@jsbni.kiev.ua

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

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
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
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. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

1) Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надаєтся, оскiльки емiтенти акцiонернi товариства таку iнформацiю не заповнюють, згiдно з Положенням
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
2) Банки, що обслуговують емiтента (iноземна валюта) вiдсутнi.
3) Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не
надається, оскiльки йде процедура лiквiдацiї банку i всi лiцензiї вiдкликано та
анульовано.
4) Iнформацiя щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб – вiдсутня,
оскiльки йде процедура лiквiдацiї.
5) Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається в зв'язку з

вiдсутнiстю такої посади.
6) Iнформацiя про рейтингове агенство не надається згiдно з Положенням про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, оскiльки йде процедура
лiквiдацiї банку та призначено лiквiдатора.
7) Iнформацiя про загальнi збори не надається, так як йде процедура лiквiдацiї
банку i загальнi збори не проводились.
8) Iнформацiя про дивiденди не надається, оскiльки у звiтному перiодi
нарахування та виплати дивiдендiв не вiдбувались.
9) Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки Банк не
здiйснював випуск облiгацiй.
10) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається,
оскiльки Банк не випускав iнших цiнних паперiв.
11) Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, оскiльки Банк не
випускав похiднi цiннi папери.
12) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не
надається, оскiльки Банк протягом 2016 року не здiйснював викуп власних
акцiй.
13) Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, оскiльки
емiтенти-банки не надають таку iнформацiю згiдно з Положенням про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
14) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї
не надається, оскiльки емiтенти-банки не надають таку iнформацiю згiдно з
Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
15) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки
емiтенти-банки не надають таку iнформацiю згiдно з Положенням про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
16) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не
надається, оскiльки вiдсутнє забезпечення та вiдсутнi випуски боргових
цiнних паперiв.
17) Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi
папери не надаються, оскiльки особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду
не виникала.
18) Вiдомостi про аудиторський висновок та текст аудиторського висновку не
надаються, оскiльки йде процедура лiквiдацiї банку i аудиторська перевiрка не
проводилась.
19) Iнформацiя про стан корпоративного управлiння не надається, оскiльки
йде процедура лiквiдацiї банки i всi повноваження органiв управлiння банку
(Загальних зборiв, Спостережної ради, Правлiння) здiйснює Фонд
гарантування вкладiв фiзичних осiб шляхом делегування повноважень
уповноваженiй особi Фонду з дня початку процедури лiквiдацiї банку.
20) Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не надається, оскiльки Банк не
випускав та не виступає емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних
сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.
21) Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку – не надається, оскiльки фiнансова
звiтнiсть з 2012 року надавалась за МСФЗ.
22) Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена вiдповiдно до МСБО не
надається, оскiльки йде процедура лiквiдацiї банку i звiтнiсть не складалась.
23) Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не надається, оскiльки Банк
не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.
24) Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на

вчинення значних правочинiв не надається, в зв'язку з вiдсутнiстю таких
рiшень.
25) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
значних правочинiв не надається, в зв'язку з вiдсутнiстю таких рiшень.
26) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не надається, в зв'язку з
вiдсутнiстю таких рiшень.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇї"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
A01 №306037
3. Дата проведення державної реєстрації
09.11.1993
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
241 000 000
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)
30
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 iншi види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Нацiональний банк Україниi
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32078118801026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

д/н

0

д/н д/н д/н

0

Прізвище, ім"я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування
фізичної особи
органу, який видав паспорт*

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

Денисенко Сергiй Йосипович

д/н д/н д/н

0.032676

Речкалов Олександр
Павлович

д/н д/н д/н

0.032676

Усього

0.065352

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волощук Iгор Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "БАНК "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ", Уповноважена особа ФГВФО на тимчасову
адмiнiстрацiю
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.12.2015 два роки
9) Опис
02 грудня 2015 року Рiшенням Дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №214
призначено уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб та делеговано всi
повноваження лiквiдатора АТ "БАНК "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ", визначенi Законом України
"Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", зокрема, статтями 37, 38, 47-51 Закону.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

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

1

2

Уповноважена особа
ФГВФО на
Волощук Iгор Григорович
здiйснення процедури
лiквiдацiї

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

3

4

5

6

7

8

9

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

д/н

д/н

д/н д/н д/н д/н д/н

0

0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Огородник Наталiя
Анатолiївна

д/н д/н д/н

382932

39.7232

382932

39.7232

Усього

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

39.7232

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

0

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

382932

0

0

0

382932

0

0

0

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Айбокс Банк"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21570492

Місцезнаходження

03150 Україна м. Київ Голосiївський м.Київ вул.Дiлова,9А

Номер ліцензії або іншого документа на цей №263218
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.08.2013

Міжміський код та телефон

0442054180

Факс

0442054180

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м.Київ вул.Нижнiй Вал,17/8

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

Вiдсутнiй

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

0445910434

Факс

0444825201

Вид діяльності

здiйснення депозитарної дiялностi депозитарiю цiнних паперiв

Опис

д/н

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.11.1997

926/1/97

ДКЦПФР

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

250.00

4320

1800000.00

100.00

Опис

11.06.1998

317/1/98

Опис

17.09.1999

427/1/99

Опис

11.05.2005

213/1/05

Торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Банку не включенi до лiстiнгу жодної з фондових
бiрж. Мета емiсiї акцiй - збiльшення статутного капiталу Банку для пiдвищення рiвня його капiталiзацiї. Емiсiя здiйснена АБ "ЮЗIВСЬКИЙ",
чиїм правонаступником є АТ "Банк "Нацiональнi iнвестицiї". Збiльшення статутного капiталу вiдбулось за рахунок додаткових внескiв
грошовими коштами.

ДКЦПФР

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

250.00

36000

9000000.00

100.00

Торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Банку не включенi до лiстiнгу жодної з фондових
бiрж. Мета додаткової емiсiї акцiй - збiльшення статутного капiталу Банку для пiдвищення рiвня його капiталiзацiї. Збiльшення статутного
капiталу вiдбулось за рахунок додаткових внескiв грошовими коштами.

ДКЦПФР

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

250.00

60000

15000000.00

100.00

Торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Банку не включенi до лiстiнгу жодної з фондових
бiрж. Мета додаткової емiсiї акцiй - збiльшення статутного капiталу Банку для пiдвищення рiвня його капiталiзацiї. Збiльшення статутного
капiталу вiдбулось за рахунок додаткових внескiв грошовими коштами.

ДКЦПФР

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

250.00

64000

16000000.00

100.00

Опис

18.04.2006

178/1/06

Опис

11.10.2006

454/1/06

Опис

12.06.2007

253/1/07

Опис

25.06.2008

255/1/08

Опис

14.08.2009

245/1/09

Торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Банку не включенi до лiстiнгу жодної з фондових
бiрж. Мета додаткової емiсiї акцiй - збiльшення статутного капiталу Банку для пiдвищення рiвня його капiталiзацiї. Збiльшення статутного
капiталу вiдбулось за рахунок додаткових внескiв грошовими коштами.

ДКЦПФР

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

250.00

84000

21000000.000

100.00

Торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Банку не включенi до лiстiнгу жодної з фондових
бiрж. Мета додаткової емiсiї акцiй - збiльшення статутного капiталу Банку для пiдвищення рiвня його капiталiзацiї. Збiльшення статутного
капiталу вiдбулось за рахунок додаткових внескiв грошовими коштами.

ДКЦПФР

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

250.00

124000

31000000.000

100.00

Торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Банку не включенi до лiстiнгу жодної з фондових
бiрж. Мета додаткової емiсiї акцiй - збiльшення статутного капiталу Банку для пiдвищення рiвня його капiталiзацiї. Збiльшення статутного
капiталу вiдбулось за рахунок додаткових внескiв грошовими коштами.

ДКЦПФР

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

250.00

164000

41000000.00

100.00

Торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Банку не включенi до лiстiнгу жодної з фондових
бiрж. Мета додаткової емiсiї акцiй - збiльшення статутного капiталу Банку для пiдвищення рiвня його капiталiзацiї. Збiльшення статутного
капiталу вiдбулось за рахунок додаткових внескiв грошовими коштами.

ДКЦПФР

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

250.00

200000

50000000.00

100.00

Торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Банку не включенi до лiстiнгу жодної з фондових
бiрж. Мета додаткової емiсiї акцiй - збiльшення статутного капiталу Банку для пiдвищення рiвня його капiталiзацiї. Збiльшення статутного
капiталу вiдбулось за рахунок додаткових внескiв грошовими коштами.

ДКЦПФР

-

Акція проста
документарна

Документарні
іменні

250.00

300000

75000000.00

100.00

іменна
Опис

21.04.2011

206/1/11
Опис

18.08.2011

415/1/11

Опис

19.07.2012

131/1/2012

Опис

21.10.2014

№121/1/2014

Опис

Торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Банку не включенi до лiстiнгу жодної з фондових
бiрж. Мета додаткової емiсiї акцiй - збiльшення статутного капiталу Банку для пiдвищення рiвня його капiталiзацiї. Збiльшення статутного
капiталу вiдбулось за рахунок додаткових внескiв грошовими коштами шляхом закритого (приватного) розмiщення.

ДКЦПФР

UA4000118475

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

250.00

300000

75000000.00

100.00

Бездокументарні
іменні

250.00

498000

124500000.00

100.00

Перереєстрацiя випуску в бездокументарну форму iснування.

НКЦПФР

UA4000118475

Акція проста
бездокументарна
іменна

Торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Банку не включенi до лiстiнгу жодної з фондових
бiрж. Мета додаткової емiсiї акцiй - збiльшення статутного капiталу Банку для пiдвищення рiвня його капiталiзацiї. Збiльшення статутного
капiталу вiдбулось за рахунок додаткових внескiв грошовими коштами шляхом закритого (приватного) розмiщення.

НКЦПФР

UA4000118475

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

250.00

644000

161000000.00

100.00

Торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Банку не включенi до лiстiнгу жодної з фондових
бiрж. Мета додаткової емiсiї акцiй - збiльшення статутного капiталу Банку для пiдвищення рiвня його капiталiзацiї. Збiльшення статутного
капiталу вiдбулось за рахунок додаткових внескiв грошовими коштами шляхом приватного розмiщення.

НКЦПФР

UA4000118475

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

250

964000

241000000

100

Торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї Банку не включенi до лiстiнгу жодної з фондових
бiрж. Мета додаткової емiсiї акцiй - збiльшення статутного капiталу Банку для пiдвищення рiвня його капiталiзацiї. Збiльшення статутного
капiталу вiдбулось за рахунок додаткових внескiв грошовими коштами шляхом приватного розмiщення.

XI. Опис бізнесу
18 вересня 2015 року Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд
17 вересня 2015 року за №172 було запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю в АТ "БАНК
"НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ". 01 грудня 2015 року Правлiння Нацiонального банку України
прийняло Постанову №858 про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю АТ "БАНК
"НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ". 02 грудня 2015 року Рiшенням №214 Виконавчою дирекцiєю
Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб оголошено про початок процедури лiквiдацiї банку з 03
грудня 2015 року по 02 грудня 2017 року включно, з вiдшкодуванням з боку Фонду коштiв за
вкладами фiзичних осiб.
В зв'язку iз запровадженням процедури лiквiдацiї, всi повноваження органiв управлiння банку
(загальних зборiв, спостережної ради i правлiння) та органiв контролю (внутрiшнього аудиту)
здiйснює Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб шляхом делегування повноважень
уповноваженiй особi Фонду з дня початку процедури лiквiдацiї банку.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2016 рiк склала - 30 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом за 2016 рiк
склала - 2 особи.
Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - вiдсутнi.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв - 4 414,6 тис.грн.
д/н
Спiльна дiяльнiсть не проводилась.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
д/н
д/н
Пiсля запровадження процедури лiквiдацiї та в межах її дiї на протязi 2016 року було здiйснено
продаж активiв на загальну суму 1 121,65 тис.грн.
д/н
д/н
д/н
д/н

д/н
д/н
д/н
Дослiджень та розробок в 2016 рiк Банк не здiйснював.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв
банку, стороною в яких виступає банк або його посадовi особи - вiдсутнi.
д/н

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

3055

1637

0

0

3055

1637

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

2018

1051

0

0

2018

1051

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

1037

586

0

0

1037

586

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3055

1637

0

0

3055

1637

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

земельні ділянки
інші

земельні ділянки
інвестиційна
нерухомість
інші
Усього

Опис Пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю з вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом в межах передбаченого
строку їх корисного використання iз застосуванням наступних норм:
- будiвлi – 20 рокiв – норма 5%;
- комп”ютери й устаткування – 5 рокiв – норма 20%;
- меблi – 7 рокiв – норма 14,3%;
- мобiльнi телефони – 3 роки – 33,3%;
- iншi основнi засоби – 5 рокiв – 20%;
- легковi автомобiлi – 7 рокiв – норма 14,3%.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2017р. складає 3884,47 тис.грн. Накопичений
знос станом на 01.01.2017р. становить 2246,64 тис.грн. Таким чином ступiнь зносу власних
основних засобiв станом на 01.01.2017р. становить 57,84%.
Строки корисного використаня основних засобiв встановленi банком i затвердженi внутрiшнiм
Положенням про порядок нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв
(протокол N7 вiд 21 березня 2011 року). Метод нарахування та норми амортизацiї в 2016 роцi не
змiнювались. Переоцiнка основних засобiв та залучення незалежного оцiнювача в звiтному роцi не
застосовувались. В оперативний та фiнансовий лiзинг основнi засоби банком не надавались.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих в 2016 роцi основних засобiв складає 527,96 грн.
Основнi засоби, а також нематерiальнi активи, стосовно яких передбаченi законодавством
обмеження щодо володiння, користування та розпорядження вiдсутнi.
Оформлених у заставу основних засобiв та нематерiальних активiв немає.

Основнi засоби, якi б тимчасово не використовувались - вiдсутнi
Основнi засоби на продаж не вилучались.
Нематерiальнi активи не створювались.
Переоцiнки не провадились, зменшення корисностi не вiдбувалось.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

1008859

X

X

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

Опис:

д/н

