Додаток
Форма для заповнення інформації
щодо внесення змін до
ліквідаційної маси

Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси_
Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 101/15 від 30.04.2015 року та № 2995 від 13.07.2017
року затверджено ліквідаційну масу ПАТ «ТЕРРА БАНК» станом на 02.03.2015 року з урахуванням
змін станом на 01.06.2017 року відповідно:
- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 4 543 127 344,22 грн.;
- Оціночна вартість – 136 239 803,07 грн.
Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси та
змін до неї (станом на 01.06.2017 р), у результаті проведеної роботи, були виявленні активи
(кредити, що надані юридичним та фізичним особам, бланки суворого обліку, готівкові грошові
кошти та банківські метали в касі Банку, що на дату проведення інвентаризації з метою формування
ліквідаційної маси знаходились на території проведення антитерористичної операції та дебіторська
заборгованість), 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 «ТЕРРА БАНК»,
складеного Товариством з обмеженою відповідальністю «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» (Сертифікат
суб’єкта оціночної діяльності № 131/16 від «15» лютого 2016 року року) та складеного ПП «ТАЕксперт-Сервіс» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 268/18 від «26» березня 2018 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 «ТЕРРА БАНК» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на
01.03.2015 року з урахуванням змін на 02.07.2018 року (затверджено Рішенням виконавчої дирекції
Фонду № 2089 від 26.07.2018 року).
Складові ліквідаційної маси станом на 01.03.2015 року з урахуванням змін на 02.07.2018
року:
Балансова вартість
Ринкова вартість
активів станом на
активів станом на
01.03.2015 року з
01.03.2015 року з
№
Група активів (ліквідаційної маси)
урахуванням змін на
урахуванням змін на
02.07.2018 р.
02.07.2018 р.
(грн.)
1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

2
3

Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети
Кошти в інших банках

4

Кредити, надані юридичним особам

4.1.
4.2.

5
5.1.
5.2.

6
7

7 927 667,25

7 927 667,25

7 013,98
66 518 569,07

7 013,98
1 859,34

2 623 396 470,76

97 814 601,00

На балансових рахунках
На позабалансових рахунках

2 622 375 885,68
1 020 585,08

97 814 597,00
4,00

Кредити, надані фізичним особам

116 634 834,76

4 411 824,74

116 519 558,08
115 276,68

4 405 024,56
6 800,18

504 269 465,22

1 539 344,00

1 210 159 419,23

4 954 927,65

1 209 759 922,92

4 954 926,65

399 496,31

1,00

16 165 359,16

19 647 091,29

16 164 248,16

19 621 681,29

На балансових рахунках
На позабалансових рахунках

Цінні папери та інші фінансові
інструменти, корпоративні права
Дебіторська заборгованість

7.1.

На балансових рахунках

7.2.

На позабалансових рахунках

8
8.1.

(грн.)

Основні засоби, інші необоротні
матеріальні активи, необоротні активи
утримувані для продажу
На балансових рахунках

8.2.

На позабалансових рахунках

Всього:

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

1 111,00

25 410,00

4 545 078 799,43

136 304 329,25

Ю.П.Ірклієнко

