Додаток
Форма для заповнення інформації
щодо внесення змін до
ліквідаційної маси

Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси_
Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 098/15 від 27.04.2015 затверджено
ліквідаційну масу ПАТ «АКТАБАНК» станом на 01.03.2015:
- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 1 219 693 505,84 грн.;
- Оціночна вартість – 468 346 641,71 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 (нерухомість, основні засоби, майнові права за кредитами
та дебіторська заборгованість).
Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених
активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ «АКТАБАНК»,
складеного:
- суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Глобал Апрайзер Груп» (сертифікат суб’єкта
оціночної діяльності № 13419/12 від 15.05.2012), згідно з договором № 1702-15 від
17.02.2015.
- суб’єктом оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс» (сертифікат суб’єкта
оціночної діяльності № 16961/14 від 29.09.2014, виданий Фондом державного майна
України).
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 «АКТАБАНК» було складено акт про формування
ліквідаційної маси станом на 01.03.2015. з урахуванням змін на 01.10.2017 (щодо
нерухомості, основних засобів, кредитів юридичних та фізичних осіб та дебіторської
заборгованості) (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 4940 від «06»
листопада 2017 року)
Складові ліквідаційної маси станом на 01.03.2015 з урахуванням змін на 01.10.2017
(щодо нерухомості, основних засобів, кредитів юридичних та фізичних осіб та дебіторської
заборгованості):
№

Група активів (ліквідаційної маси)

1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

2

Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети

3

Кошти в інших банках

4

Балансова вартість
активів станом на
01.03.2015 з урахуванням
змін на 01.10.2017
(грн.)

Ринкова вартість
активів станом на
01.03.2015 з урахуванням
змін на 01.10.2017
(грн.)

87 814 373,78

87 845 969,34

2 660,00

6 200,00

37 433 472,43

37 433 472,43

Кредити, надані юридичним особам

747 397 134,25

193 405 271,24

5

Кредити, надані фізичним особам

137 356 610,48

48 814 587,11

6

Цінні папери та інші фінансові інструменти,
корпоративні права

-

-

7

Дебіторська заборгованість

48 826 500,29

1 975 004,93

8

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

642 166 121,86

346 856 113,73

продажу
9

Цінності на позабалансових рахунках
Всього

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

-

-

1 700 996 873,09

716 336 618,78

В.М.Куліш

