
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

          Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 172/15 від 23.07.2015 року затверджено  

ліквідаційну масу ПАТ «ГРІН БАНК» станом на 01.03.2015 року з урахуванням змін станом 

на 10.09.2018 року: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   455 570 276,32 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  189 744 711,26 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи (частки в статутному капіталі 

інших юридичних особи), які не були обліковані на балансі станом на 01.03.2015 року та не 

був включений до складу ліквідаційної маси. Станом на 27.09.2019 року вищевказані 

активи  обліковується на балансі. 

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

активів. Отримано звіти про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ «ГРІН 

БАНК», складених Товариством з обмеженою відповідальністю «АКО ЕКСПЕРТ» 

(Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № № 20/19 від 10.01.2019 р.).  

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 «ГРІН БАНК» було складено акт про формування 

ліквідаційної маси станом на 01.03.2015 р. з урахуванням змін на 27.09.2019 р. (щодо часток 

в статутних капіталах інших юридичних осіб) (затверджено рішенням виконавчої дирекції 

Фонду № 2532 від 03.10.2019) 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.03.2015р. з урахуванням змін на 

27.09.2019р.  (щодо часток в статутних капіталах інших юридичних осіб): 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.03.2015 р. з 

урахуванням змін на 

27.09.2019 р.   (щодо 

часток в статутних 

капіталах інших 

юридичних осіб) 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.03.2015 р. з 

урахуванням змін на 

27.09.2019 р (щодо 

часток в статутних 

капіталах інших 

юридичних осіб) 

(грн.) (грн.) 

1 Каса та накопичувальний рахунок в 

НБУ 64 501 780,91 64 501 780,91 

2 Кошти в інших банках 61 431 675,27 61 431 675,27 

3 Кредити, надані юридичним особам 291 710 665,42 54 642 128,81 

3.1. 
 на балансових рахунках  289 858 489,96 54 642 128,81 

3.2.  на позабалансових рахунках  1 852 175,46 - 

4 Кредити, надані фізичним особам 7 251 921,33 567 040,75 

4.1.  на балансових рахунках  1 765 277,67 567 040,75 

4.2.  на позабалансових рахунках  5 486 643,66 - 

5 Дебіторська заборгованість 23 099 793,67 643 248,21 



5.1 
на балансових рахунках 23 086 727,97 642 750,00 

5.2 на позабалансових рахунках 13 065,70 498,21 

6 Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні 

активи утримувані для продажу  7 550 309,72 7 937 132,67 

7 Бланки цінних паперів та бланки 

суворого обліку 24 130,00 21 704,64 

8 
Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 5 000 000,00 4 140 000,00 

  Всього: 
 

460 570 276,32 193 884 711,26 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію ПАТ «ГРІН БАНК»                        О.В.Коваленко 

 


