Додаток
Форма для заповнення інформації
щодо внесення змін до
ліквідаційної маси

Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси_
Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 268/14 від 25.12.2014 року затверджено
ліквідаційну масу ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» станом на 01.11.2014 року:
- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 734 185 562,03 грн.;
- Оціночна вартість – 32 220 763,56 грн.
Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної
маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи, 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 «ЗАХІДІНКОМБАНК», складеного ПП "ТА-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС"
(Сертифікат
суб`єкта оціночної діяльності №942/17 від 29.09.2017 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 ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» було складено акт про
формування ліквідаційної маси станом на 01.11.2014 року з урахуванням змін на 01.03.2018
року (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 989 від 05.04.2018 року )
Складові ліквідаційної маси станом на 01.11.2014 р. з урахуванням змін на
01.03.2018:

№

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Група активів (ліквідаційної маси)

Основні
засоби,
інші
необоротні
матеріальні активи, нематеріальні активи,
незавершені капітальні інвестиції
Кредити, надані юридичним особам
Кредити, надані фізичним особам
Кошти в інших банках та в НБУ
Каса
Дебіторська заборгованість
Цінні папери
Дорожні чеки
Всього :
Позабалансові активи, за якими проведена
оцінка
Чекові книжки та бланки векселів
Всього ліквідаційна маса:

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК»

Балансова вартість
активів станом на
01.11.2014 .з
урахуванням змін на
01.03.2018

Ринкова вартість
активів станом на
01.11.2014 .з
урахуванням змін на
01.03.2018

(грн.)

(грн.)

12 540 043,93

23 304 982,00

523 023 278,08
161 410 358,59
1 244 645,87
500 354,38
5 466 193,65
30 000 040,00
647,53
734 185 562,03

4 992 486,90
939 399,52
1 244 645,87
500 354,38
149 504,22
11 671,14
647,53
31 143 691,56

0,00

1 077 072,00

1 221,0
734 186 783,03

19 536,00
32 240 299,56
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