
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду №200/14 від 18.09.2014 р. затверджено  

ліквідаційну масу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «РЕАЛ БАНК» станом 

на 01.09.2014 року: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –  5177354600,07 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  94089141,53  грн. 

    Після затвердження акта за результатами інвентаризації та формування 

ліквідаційної маси станом на 01.09.2014р. ПАТ ,,РЕАЛ БАНК“ були виявлені активи у 

вигляді дебіторської заборгованості, 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 звіти про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ ,,РЕАЛ 

БАНК’’, складені Суб’єктами оціночної діяльності ЗАТ «КОНСАЛТИНГЮРСЕРВІС» 
(Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №378/18 від 07 травня 2018 року), Товариством з 

обмеженою відповідальністю «ВЕРІТАС ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ»  (Сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності №960/15 від 11 грудня 2015 року), ПП «ТА –ЕКСПЕРТ-

СЕРВІС» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 268/18 від 26.03.2018р) та ТОВ 

«АКО –ЕКСПЕРТ» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 669/17 від 04.07.2017р).  

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  «РЕАЛ БАНК» було складено акт про 

формування ліквідаційної маси станом на 01.09.2014 р. з урахуванням змін на 25.07.2018 р., 

(затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду №2435 від 03.09.2018 р.). 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.09.2014 р. з урахуванням змін на 

25.07.2018 р.: 

№ з/п Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.09.2014 р.з 

урахуванням змін на 

25.07.2018 р., грн. 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.09.2014 р.з 

урахуванням змін на 

25.07.2014 р., грн.  

1 Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи,нематеріальні 

активи, незавершені капітальні 

інвестиції 

13039274,38 12469853,73 

2 Кредити, надані юридичним особам 5038907982,46 8106650,34 

3 Кредити, надані фізичним особам 12225458,03 2231736,20 

4 Кошти в інших банках та в НБУ  42987076,02 37679472,68 

5 Золото 890250,73 805754,00 

6 Каса , ювілейні монети 2515159,97 3534391,41 

7 Дебіторська заборгованість 38 743 106,43 24905346,97 

8 Цінні папери 31986029,71 4727300,00 



9 Дорожні чеки 136057,77 117240,00 

10 Склад, підзвіт 95339,33 15083,40 

 Всього 5 181 525 734,83 94 592 828,73 

 

 

 

 

 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію ПАТ  «РЕАЛ БАНК»                          В.О. Єрмак  

 


