
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

          Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 259/14 від 15.12.2014 року затверджено  

ліквідаційну масу ПАТ «АКБ Банк» станом на 01.11.2014 року: 

- Балансова вартість  – 381 287 652,38 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість   – 139 647 359,71   грн. 

Після затвердження інвентаризації активів Банку та Акту формування ліквідаційної 

маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді чекових книжок у 

кількості 107 шт., бланків трудових книжок у кількості 3 шт., вкладишів до трудової 

книжки у кількості 5 шт., 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 звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ «АКБ Банк», 

складеного суб’єктом оціночної діяльності ЗАТ "КОНСАЛТИНГЮРСЕРВІС" (Свідоцтво 

про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №4573 від 19.04.2006р.). 

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 «АКБ Банк»» було складено Акт про формування 

ліквідаційної маси станом на 01.11.2014 з урахуванням змін на 01.04.2018 (щодо чекових 

книжок у кількості 107 шт., бланків трудових книжок у кількості 3 шт., вкладишів до 

трудової книжки у кількості 5 шт.) (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду  № 

1299 від 10.05.2018) 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.11.2014, з урахуванням змін на 

01.04.2018: 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.11.2014р. з 

урахуванням змін на 

01.04.2018р. (щодо 

чекових книжок у 

кількості 107 шт., 

бланків трудових 

книжок у кількості 3 

шт., вкладишів до 

трудової книжки у 

кількості 5 шт.): 

(грн.) 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.11.2014р. з 

урахуванням змін на 

01.04.2018р. (щодо 

чекових книжок у 

кількості 107 шт., 

бланків трудових книжок 

у кількості 3 шт., 

вкладишів до трудової 

книжки у кількості 5 

шт.): 

(грн.) 

1 

Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, незавершені капітальні 

інвестиції, необоротні активи утримувані 

для продажу, інвестиційна нерухомість** 

45 682 561,35 39 879 526,00 

2 
Кредити, надані юридичним та фізичним 

особам 
316 893 809,16 93 208 539,00 

3 Кошти в інших банках  0,00 0,00 

4 Дебіторська заборгованість 7 269 476,12 935 573,16 

5 Цінні папери 2 624 499,85 3 746 821,00 



6 

Грошові кошти в касі, на накопичувальних 

рахунках в НБУ, на кореспондентських 

рахунках, відкритих в інших банках* 

1 960 416,33 1 831 147,27 

7 Запаси матеріальних цінностей* 32 454,30 27 100,28 

8 
Списана у збиток заборгованість за 

активами  
6 823 817,27 113,00 

9 Бланки суворого обліку 733,00 20 272,51 

  ВСЬОГО: 381 287 767,38 139 649 092,22 

 

 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію ПАТ «АКБ Банк»                         Костенко І.І. 

 


