
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси АТ КБ «ТК КРЕДИТ»   

 

          Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1496  від 15.08.2016р. затверджено  ліквідаційну 

масу АТ КБ «ТК КРЕДИТ» станом на 01.07.2016 року: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   1 823 505 483,98   грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  1 026 383 614,31 грн. 

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

результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді дебіторської заборгованості та 

іншого майна, 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 АТ КБ «ТК КРЕДИТ», 

складені Приватним підприємством «ТА-Експерт-Сервіс» (Сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності №268/18 від 26.03.2018р.) та Закритим акціонерним товариством 

«Консалтингюрсервіс» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №378/18 від 07.05.2018) 

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 АТ КБ «ТК КРЕДИТ» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 

01.07.2016р. з урахуванням змін на 01.09.2019р. (щодо дебіторської заборгованості та іншого 

майна) (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2281 від 09.09.2019р.) 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.07.2016р. з урахуванням змін на 01.09.2019р. 

(щодо дебіторської заборгованості та іншого майна): 

№ Група активів 

Вартість активів 

станом на 01.07.2016 

року з урахуванням 

змін на 01.09.2019 р.  

Ринкова вартість 

активів з 

урахуванням змін на 

01.09.2019 р. 

1 Каса та накопичувальний рахунок 

в НБУ 
759 377 862,67 759 377 862,67* 

2 Кошти в інших банках 129 928 422,22 X 

3 Кредити, надані юридичним 

особам 
805 631 435,22 194 851 615,00 

4 Кредити, надані фізичним особам 21 546 193,30 6 927 616,00 

5 Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 
51 628 638,12 20 128 052,00 

6 Дебіторська заборгованість 566 454,27 113 830,30 

7 Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні 

активи утримувані для продажу  

42 405 282,12 43 607 166,00 

8 

 

Списана у збиток заборгованість за 

кредитними операціями 
12 215 607.48 1 413 254,00 

9 Списана у збиток заборгованість за 

коштами на рахунках в інших 

банках 

189 818,45 X 

10 Списана у збиток заборгованість за 

основними засобами 
433 047,57 X 

11 Інше майно 13 165 355,00 5,00 

 Всього 1 837 088 116,42 1 026 419 400,97 

 

 

Уповноважена особа Фонду гарантування  

вкладів фізичних осіб на ліквідацію  

АТ КБ «ТК КРЕДИТ»                                                                           І.Ю. Грицак 


