
 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси 

ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» 

 

Проведено інвентаризацію майна банку станом на «08» вересня 2014». 

За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс 

банку станом на «05» січня 2015», який погоджено виконавчою дирекцією 

Фонду (рішення № 078/15 від «30»березня 2015») 

Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено та 

подано до Фонду «13»січня 2015». 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 078/15 від «30»березня 2015» 

затверджено ліквідаційну масу ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» станом на 

«05» січня 2015 р.»: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –                                                                          

290 744 273,50 грн.; 

- Оціночна вартість  –  20 008 376,22 грн. 

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

майна. Отримано звіти про оцінку майна, складені ТОВ «ЕКСПЕРТНА 

КОМПАНІЯ «ПРОФЕСІОНАЛ»  (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до 

Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності № 14108/12 від 24 грудня 2015 

року). 

Складові ліквідаційної маси станом на 05.01.2015: 

Додатки 

до акту 
Група активів 

Балансова 

вартість 

(грн.) 

Оціночна 

вартість 

(грн.) 

№ 1 

Каса та накопичувальний 

рахунок в НБУ 90 154,64 90 154,64 

№ 2 Кошти в інших банках  91 170 852,93 5 505 726,82 

№ 3 

Кредити, що надані фізичним 

особам забезпечені  заставою  
5 585 396,47 850 823,75 

№ 4  

Кошти на транзитних 

рахунках за операціями з 

клієнтами банку 

194 990,25 975,00 

№ 5 

 

Акції та інші фінансові 

інвестиції в портфелі банку 

на продаж  

10 835 910,00 59 195,00 

№ 6 Запаси матеріальних 169 892 003,15 11 277 275,01 



цінностей та необоротні 

активи, утримувані для 

продажу 

№ 7  Інші активи банку  114 215,95 19 037,00 

№ 8 

 

Капітальні інвестиції 

(основні засоби, інші 

необоротні матеріальні 

активи) 

11 715 573,39 2 202 499,00 

№ 9 та 10 

Цінності на позабалансових 

рахунках 
1 145 176,72 18 512,00 

 Всього: 290 744 273,50 20 024 198,22 

 

 

 

Уповноважена особа Фонду  

гарантування вкладів фізичних осіб 

на здійснення процедури ліквідації 

ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК»                                                  О.І. Гулей 

 


