
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

          Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 210/15 від 03.09.2015 роу затверджено  

ліквідаційну масу ПАТ «ПРОФІН БАНК» станом на 01.08.2015 року: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   525 992 667,23 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  142 069 986,40 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді основних засобів в 

зоні проведення антитерористичної операції, 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 «ПРОФІН 

БАНК», складеного Товариством з додатковою відповідальністю «Некос» (Сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності №16750/14 від 05 серпня 2014 року). 

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 «ПРОФІН БАНК» було складено акт про 

формування ліквідаційної маси станом на 01.08.2015р. з урахуванням змін на 01.12.2016р. 

(затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1041 від 16.03.2017 року) 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.08.2015р. з урахуванням змін на 

01.12.2016р.: 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Активи з 

урахуванням змін на 

01.12.2016 р. 

Ринкова вартість 

активів з 

урахуванням змін на 

01.12.2016 р. 

(грн.) (грн.) 

1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 14 244 899,28 14 244 899,28 

2 Кошти в інших банках 91663036,08 991002,96 

3 Кредити, надані юридичним особам 322 115 246,40 72 629 892,00 

4 Кредити, надані фізичним особам 32 723 656,90 1 438 541,90 

5 Переоцінка форвардних контрактів 0 0 

6 
Дебіторська заборгованість, податкові активи та 

витрати майбутніх періодів 
21 613 328,62 17 265 932,54 

7 
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, 

необоротні активи утримувані для продажу  
56 121 632,06 45 426 188,72 

  Всього по балансовим рахункам 538 481 799,34 151 996 457,40 

8 Кошти в інших банках 16419820,48 0 

9 Бланки чекових книжок 495 0 

  Всього по позабалансовим рахункам 16420315,48 0 

  Всього 554 902 114,82 151 996 457,40 

 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію ПАТ «ПРОФІН БАНК»      Ю.П.Ірклієнко 

 


