Додаток
Форма для заповнення інформації
щодо внесення змін до
ліквідаційної маси

Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси
Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 15.08.2016 № 1497 затверджено
ліквідаційну масу Банку «Демарк» станом на 01.04.2015, з урахуванням змін станом на
01.07.2016:
- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 1 963 356 422,44 грн.;
- Оціночна вартість – 236 031 837,91 грн.
Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної
маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді нерухомості,
майнових прав на кредити, дебіторської заборгованості та інших активів, 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 Банку «Демарк»,
складеного суб’єктом оціночної діяльності Закритим акціонерним товариством
«Консалтингюрсервіс» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 376\15, виданий
Фондом державного майна України 07 травня 2015 р.).
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 Банку «Демарк» було складено акт про формування
ліквідаційної маси станом на 01.04.2015, з урахуванням змін станом на 27.04.2018 (щодо
основних засобів, грошових чекових книжок) (затверджено рішенням виконавчої дирекції
Фонду № 1300 від 10.05.2018).
Складові ліквідаційної маси станом на 01.04.2015, з урахуванням змін станом на
27.04.2018:

№

Група активів

Балансова вартість станом
на 01.04.2015 р. з
урахуванням змін на
27.04.2018року

(грн.)

(грн.)
1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

2

Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети

3

Кошти в інших банках

4

Кредити, надані юридичним особам

5

Кредити, надані фізичним особам

6

Цінні папери та інші фінансові
інструменти, корпоративні права

Ринкова вартість
активів з урахуванням
змін на 27.04.2018 р.

28 185 858,87

28 185 858,87

16 996,28

49 299,77

0

0

1 776 843 009,66

164 806 458,00

117 018 507,62

8 066 275,00

15 000,00

64 848,00

7

Дебіторська заборгованість

8

Інші нараховані доходи та витрати майбутніх
періодів

9

Основні засоби, інші необоротні матеріальні
активи, необоротні активи утримувані для
продажу

777 189,20

754 834,00

82 476,40

4

40 814 362,41

34 435 075,27

1 963 753 400,44

236 362 652,91

10
Цінності на позабалансових рахунках
Всього

В.о. уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб на ліквідацію
Банку «Демарк»
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