Результати інвентаризації майна ПАТ «КБ «НАДРА»
та формування ліквідаційної маси
Проведено інвентаризацію майна банку станом на «05» червня 2015 року».
За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс банку
станом на «01» листопада 2015 року», який погоджено виконавчою дирекцією
Фонду (рішення № 267/15 від «12» листопада 2015 року»)
Акт про формування ліквідаційної маси за результатами інвентаризації та Додатки
до нього за розділами активів подано до Фонду «01» грудня 2015 року».
Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 280/15від «03» грудня 2015 року»
затверджено ліквідаційну масу ПАТ «КБ «Надра» станом на «01» листопада 2015
року»:

1. В частині балансової вартості:
-

-

Балансова вартість ліквідаційної маси (без врахування резервівта переоцінки) –
43 904 889 156.63 грн.;
Оціночна вартість балансової ліквідаційної маси – 7 704 311 239.56 грн.

2. В частині позабалансової вартості:
-

Позабалансова вартість ліквідаційної маси – 3 476 416 644.94 грн.;
Оціночна вартість позабалансової ліквідаційної маси – 31 823 064.28 грн.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка
майна. Отримано звіти про оцінку майна:
(1) Звіт про оцінку вартості майна ПАТ «КБ «Надра», а саме: основних
засобів (легкові автомобілі, офісні меблі та допоміжні засоби, сейфи, комп’ютерна
та офісна техніка, програмні продукти, засоби відеоспостереження та охорони,
засоби зовнішньої та внутрішньої реклами та інше), складений ТОВ «М
КОНСАЛТИНГ» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №15293/13 від
15.10.13р.);
(2) Звіт про оцінку активів, а саме: нерухомого майна, що обліковується на
балансі та належить на праві власності ПАТ «КБ «НАДРА»., складений ТОВ
«КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР «МАРКОН» (сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності №15553/13 від 07.11.2013р.);
(3) Звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ «КБ «Надра», а
саме: кредитного портфелю юридичних осіб, кредитного портфелю фізичних осіб,
портфелю цінних паперів, дебіторської заборгованості, складений Українською
універсальною біржею (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 16049/14 від
18.02.2014р.).

Складові ліквідаційної маси:
- в частині балансової вартості:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Група активів

Ринкова вартість
балансу
(грн.)

Балансова вартість
(грн.)

Каса та накопичувальний рахунок в
НБУ
Інвестиційні, ювілейні та сувенірні
монети
Кошти в інших банках
Кредити, надані юридичним особам
Кредити, надані фізичним особам
Цінні папери та інші фінансові
інструменти, корпоративні права
Дебіторська заборгованість
Основні засоби, інші необоротні
матеріальні активи, необоротні активи
утримувані для продажу
Всього:

109 972 947.57

110 339 764.67

5 567.10

208 521.73

953 410 969.79
10 316 965 899.34
29 710 837 576.84

36 669 997.41
1 983 222 580.81
3 751 638 256.97

1 001 561 923.43

1 063 323.60

47 774 976.37

4 101 165.37

1 764 359 296.19

1 817 067 629.00

43 904 889 156.63

7 704 311 239.56

- в частині позабалансової вартості:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Група активів
Каса та накопичувальний рахунок в
НБУ
Інвестиційні, ювілейні та сувенірні
монети
Кошти в інших банках
Кредити, надані юридичним особам
Кредити, надані фізичним особам
Цінні папери та інші фінансові
інструменти, корпоративні права
Дебіторська заборгованість
Основні засоби, інші необоротні
матеріальні активи, необоротні активи
утримувані для продажу
Всього:

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб на ліквідацію у
ПАТ «КБ «Надра»

Позабалансова
вартість
(грн.)

Ринкова вартість
позабалансу
(грн.)
-

-

-

-

3 386 446 542.73
80 592 695.85

31 046 070.42
776 993.86

-

-

9 377 361.36

-

45.00

-

3 476 416 644.94

31 823 064.28
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