
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

          Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 261/14 від 18.12.2014 затверджено  

ліквідаційну масу ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» станом на 01.11.2014: 

- Балансова вартість  – 8 357 781,93 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість – 6 616 971,00  грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді кредитів, наданих 

юридичним і фізичним особам, та дебіторської заборгованості, 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 звіти про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ КБ 

«ІНТЕРБАНК», складеного ПП «ТА-Експерт-Сервіс»  (Сертифікат суб'єкта оціночної 

діяльності від 29.09.2017  №942/17 виданий Фондом державного майна України).  

         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 КБ «ІНТЕРБАНК» було складено акт про 

формування ліквідаційної маси станом на 01.11.2014 з урахуванням змін на 01.12.2017 року 

(щодо кредитів, наданих юридичним і фізичним особам та дебіторської заборгованості) 

(затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 197 від 25.01.2018 року). 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.11.2014 з урахуванням змін на 01.12.2017 

року: 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.11.2014 р. з 

урахуванням змін на 

01.12.2017 р.  

Ринкова вартість активів 

станом на 01.11.2014 р. з 

урахуванням змін на 

01.12.2017 р.  

(грн.) (грн.) 

1 

Основні засоби, інші необоротні матеріальні 

активи, капітальні інвестиції  за не введеними 

основними засобами 

731 011,36 954 976,70 

2 Запаси  матеріальних цінностей  47 347,40 79 70,00 

3 Кредити, надані суб’єктам господарювання  1 864 906,66 4 043 410,00 

4 Кредити, надані фізичним особам 666 284,30 320 681,00 

5 Операції з використанням  платіжних карток 11 423,51 0,00 

6 
Інші  активи  банку (дебіторська заборгованість, 

інші нараховані доходи клієнтів банку за РКО) 
453 549,42 4 607,92 

7 Цінні папери та інші фінансові інструменти 5 312 100,00 16 034,67 

8 Банківські  метали (ювілейні  монети) 1 303,87 1303,87 

9 Кошти в інших банках 12 331,51 11 850,64 

10 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 1 321 534,12 1 321 534,12 

  Всього: 10 421 792,15 6 682 368,92 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію _____________________                         _______ 

 


