
 

 

Додаток 

Форма для заповнення інформації 

щодо внесення змін до ліквідаційної маси 

 

 

Результати інвентаризації майна 

та формування ліквідаційної маси 
 

Рішеннями виконавчої дирекції Фонду № 280/15 від 03.12.2015 року, №1316 від 

25.07.2016 року, № 3056 від 29.12.2016 року, №1520 від 10.04.2017 року, №837 від 11.04.2019 

року та №2462 від 26.09.2019 року затверджено ліквідаційну масу ПАТ «КБ «НАДРА» станом 

на 01.11.2015 року з урахуванням змін станом на 05.08.2019 року: 

- Балансова вартість (без врахування резервів) – 47 946 700 913,68 грн.; 

- Ринкова вартість – 8 017 100 016,26 грн. 

 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, 

у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді нерухомого/рухомого майна 

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 майна. 

Отримано звіти про оцінку майна  складені ТОВ «М КОНСАЛТИНГ» (сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності №15293/13 від 15.10.13р.), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР 

«МАРКОН» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №15553/13 від 07.11.2013р.), 

Українською універсальною біржею (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 16049/14 від 

18.02.2014р.),ТОВ «АКО ЕКСПЕРТ» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 20/19 від 

10.01.2019р.) та ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 

378/18 від 07.05.2018р.). 

У зв’язку з виявленням майна, що не було включене до ліквідаційної маси або 

оприбутковане на баланс банку за результатами претензійно-позовної роботи, ухвалення 

судового рішення, що не підлягає оскарженню і має своїм наслідком відсутність прав 

власності на майно (актив) або вибуття майна (активу), виявлення обставин, що свідчать про 

помилковість результатів інвентаризації та/або даних бухгалтерського обліку 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 «НАДРА» було складено акт про формування ліквідаційної маси 

станом на 01.11.2015 р. з урахуванням змін станом на 16.12.2019р. (затверджено рішенням 

виконавчої дирекції Фонду № 3341 від 24.12.2019 року.  

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.11.2015 р. з урахуванням змін на 16.12.2019р. 

(щодо рухомого та нерухомого майна, дебіторської заборгованості, кредитного портфеля): 

 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.11.2015 р.з 

урахуванням змін на 

16.12.2019р.  

Ринкова вартість активів 

активів станом на 

01.11.2015 р. з 

урахуванням змін на 

16.12.2019 р.  

(грн.) (грн.) 



1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ  109 972 947.57  110 339 764.67 

2 
Інвестиційні  ювілейні та сувенірні 

монети 
  5 567.10   208 521.73 

3 Кошти в інших банках  953 410 969.79  36 669 997.41 

4 Кредити  надані юридичним особам 13 999 606 245.74 2 020 094 317.10 

4.1. На балансових рахунках 10 369 735 248.04 1 987 273 191.01 

4.2. На позабалансових рахунках 3 629 870 997.70  32 821 126.09 

5 Кредити  надані фізичним особам 29 797 907 551.75 3 753 463 566.57 

5.1. На балансових рахунках 29 717 314 855.90 3 752 686 572.71 

5.2. На позабалансових рахунках  80 592 695.85   776 993.86 

6 
Цінні папери та інші фінансові 

інструменти  корпоративні права 
1 001 562 060.54  207 307 561.60 

7 Дебіторська заборгованість  59 687 009.54  4 916 060.34 

7.1. На балансових рахунках  50 309 648.18  4 916 060.34 

7.2. На позабалансових рахунках  9 377 361.36    0.00 

8 

Основні засоби  інші необоротні 

матеріальні активи  необоротні активи 

утримувані для продажу  

1 764 593 646.71 1 816 919 785.66 

8.1. На балансових рахунках 1 764 564 606.71 1 816 915 823.41 

8.2. На позабалансових рахунках   29 040.00   3 962.25 

9 Майнові права на нерухоме майно  249 463 627.28  67 433 000.00 

  Всього: 47 936 209 626.02 8 017 352 575.08 

 

З повагою, 

Уповноважена особа Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб на ліквідацію  

ПАТ «КБ «НАДРА»                                                                                               І.В. Біла 

 


