
  

Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

            Рішенням виконавчої дирекції Фонду №2996 від 13.07.2017р затверджено  

ліквідаційну масу ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» станом на 01.04.2017 року: 

- Балансова вартість (без врахування резервів) – 438 255 114,28 грн.; 

- Ринкова вартість –  144 752 473,45 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

маси, у зв’язку з оприбуткуванням на баланс банку майна за результатами претензійно-

позовної роботи, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його 

ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 

ліквідацію Банку внесені зміни до ліквідаційної маси Банку 

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведено незалежну оцінку 

поновлених активів та отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ 

«КБ «ІНВЕСТБАНК», складеного суб’єктом оціночної діяльності ЗАТ 

«Консалтингюрсервіс»  (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності ФДМ України  №376/15 

від 07.05.2015 р.).  

У зв’язку з оприбуткуванням на баланс банку майна за результатами претензійно-

позовної роботи та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, уповноваженою 

особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ 

«ІНВЕСТБАНК» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 

01.04.2017р. з урахуванням змін на 01.07.2018р., (затверджені рішенням виконавчої 

дирекції Фонду №2090 від 26.07.2018р.) 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.04.2017р. з урахуванням змін на 

01.07.2018р.: 

№ Група активів 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.04.2017 (з 

урахуванням змін 

станом на 01.07.2018) 

(грн.) 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.04.2017 

(з урахуванням змін 

станом на 01.07.2018) 

 (грн.) 

1 Каса та накопичувальний рахунок 

в НБУ 
812 964,97 812 964,97 

2 Інвестиційні, ювілейні та сувенірні 

монети 
92 919,67 161 969,88 

3 
Кошти в інших банках 

1 348 802,90 1 348 732,46 

4 Кредити, надані юридичним 

особам 
353 785 787,46 84 781 563,99 

5 
Кредити, надані фізичним особам 

17 839 524,92 3 695 833,25 

6 
Цінні папери та інші фінансові 

80 614,00 88 587,85 



інструменти, корпоративні права 

7 Дебіторська заборгованість та інші 

нараховані доходи 
34 524 304,31 17 241 406,15 

8 Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні 

активи утримувані для продажу з 

врахуванням зносу 

36 530 241,32 59 212 424,90 

 
Всього 

445 015 159,55 167 343 483,45 

 
 

Уповноважена особа 

Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб на ліквідацію  

ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК»    О.Б. Андронов 


