
 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

ПАТ «ВіЕйБі Банк» 

 
          Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 225/15 від 21.09.2015 року затверджено  ліквідаційну 

масу ПАТ «ВіЕйБі Банк» станом на 01.09.2015 року): 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   24 669 526 650,07 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  5 611 264 443,87 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у 

результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді цінних паперів, дебіторської 

заборгованості та основних засобів, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку. 

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених 

активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ «ВіЕйБі Банк», 

складений Суб’єктом оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс» (Свідоцтво про реєстрацію в 

Державному реєстрі оцінювачів № 6961/14  від 29.09.2014р.). 

У зв’язку з виявленням майна,що не було включено до ліквідаційної маси та на підставі п. 

4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його 

ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 

ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 

01.09.2015 року, з урахуванням змін на 01.06.2017 року (щодо цінних паперів, дебіторської 

заборгованості та основних засобів)(затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2711 від 

26.06.2017) 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.09.2015 року, з урахуванням змін на 01.06.2017 

року (щодо цінних паперів, дебіторської заборгованості та основних засобів)): 

№ Група активів 
Балансова вартість 

(грн.) 

Ринкова вартість 

(грн.) 

1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 117 735 557,62 114 292 871,62 

2 Інвестиційні, ювілейні та сувенірні 

монети 3 269 878,70 3 807 036,00 

3 Кошти в інших банках 207 242 389,76 69 237 021,65 

4 Кредити, надані юридичним особам 17 778 003 775,84 1 828 448 364,00 

5 Кредити, надані фізичним особам 2 312 105 611,46 566 467 386,00 

6 Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 2 787 001 285,58 2 537 664 130,00 

7 Дебіторська заборгованість 909 629 066,49 13 545 878,31 

8 Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні активи 

утримувані для продажу  554 938 652,62 477 631 396,00 

9 Цінності на позабалансових рахунках 15 122,00 302 796,29 

 Всього 24 669 941 340,07 5 611 396 879,87 

 

 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію                                        _____________________                  Славкіна М.А. 

 

 


