
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси 

 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 29.05.2017 № 2196 затверджено 

ліквідаційну масу АТ «НК БАНК» станом на 01.04.2017: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   331 376 345,52 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  128 809 926,42 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів Банку та акту формування ліквідаційної 

маси станом на 01.04.2017р. на баланс Банку в травні 2017р. були оприбутковані основні 

засоби в кількості двох одиниць у зв’язку із закінченням дії договору фінансової оренди 

майна з ТОВ ,,Група компаній ,,Каскад’’ №12/26-05-11 від 26.05.2011р. , 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 АТ  ,,НК БАНК’’, 

складеного ПП ,,ТА-Експерт-Сервіс’’ (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності ФДМ 

України  №268/18 від 26.03.2018р.).  

У зв’язку з наявністю майна, яке не було включене 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 АТ ,,НК БАНК’’ було складено акт про формування 

ліквідаційної маси станом на 01.04.2017р. з урахуванням змін на 01.04.2018р., (затверджені 

рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1301 від 10.05.2018р.) 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.04.2017, з урахуванням змін на 

01.04.2018: 

 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.04.2017р. з 

урахуванням змін на 

01.04.2018р.  

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.04.2017р.з 

урахуванням змін на 

01.04.2018р.  

(грн.) (грн.) 

1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 15 153 083,32 15 153 083.32 

2 Кошти в інших банках 698 787,19 698 787.19 

3 Кредити, надані юридичним особам 292 043 719,93 94 848 690.94 

4 Кредити, надані фізичним особам 910 627,11 498418.18 

5 Дебіторська заборгованість 1 729 261,80 145 560.79 

6 Основні засоби, інші необоротні матеріальні 

активи, необоротні активи утримувані для 

продажу  20 842 366,17 17 518 089,00 

 Всього 331 377 845,52 128 862 629,42 
 

Уповноважена особа                                                        О.Б. Андронов 

Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб на ліквідацію  

АТ  ,,НК БАНК’’      
 


