Додаток
Форма для заповнення інформації
щодо внесення змін до
ліквідаційної маси

Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси_
Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 211 від 22.02.2016 року затверджено
ліквідаційну масу ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» станом на 01 грудня 2015
року:
- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 1 943 302 595,35 грн.;
- Оціночна вартість – 178 261 466,65 грн.
Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної
маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді дебіторської
заборгованості, рухомих речей, що було оприбутковано на баланс банку за набувальною
давністю та інших цінностей в касі, 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 «БАНК
НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», складеного Закритим акціонерним товариством
«Консалтингюрсервіс» (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
№378/18 від 07.05.2018 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 «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» було
складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01 грудня 2015 року. з
урахуванням змін на 07 червня 2019 року (щодо дебіторської заборгованості; рухомих
речей, що було оприбутковано на баланс банку за набувальною давністю та інших
цінностей в касі) (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду №1741
від
11.07.2019р.)
Складові ліквідаційної маси станом на 01.12.2015р. з урахуванням змін на
07.06.2019р. (щодо дебіторської заборгованості; рухомих речей, що було оприбутковано на
баланс банку за набувальною давністю та інших цінностей в касі ):
Балансова вартість
Ринкова вартість
станом на 01.12.2015р.
активів з
№
Група активів
з урахуванням змін
урахуванням змін на
на 07.06.2019 року
07.06.2019р.
(грн.)
(грн.)
1
Каса та накопичувальний рахунок в
21 552 314,67
21 552 314,67
НБУ
2
Кошти в інших банках
1 975 471,36
1 975 471,36
3
Кредити, надані юридичним особам
1 021 790 163,46
32 865 079,43
3.1. в т.ч. на балансових рахунках
975 013 420,05
32 864 949,43
3.2. в т.ч. на позабалансових рахунках
46 776 743,41
130,00
4
Кредити, надані фізичним особам
126 262 097,69
20 631 779,64
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4.1.

в т.ч. на балансових рахунках

126 262 097,69

20 631 779,64

4.2.
5
5.1.
5.1.1

в т.ч. на позабалансових рахунках
Дебіторська заборгованість
в т.ч. на балансових рахунках
в т.ч.дебіторська заборгованість по
Bank Frick & Co. AG
в т.ч. на позабалансових рахунках
Основні засоби, інші необоротні
матеріальні активи, необоротні активи
утримувані для продажу
в т.ч. на балансових рахунках
в т.ч. на позабалансових рахунках
На позабалансових рахунках
обліковуються бланки цінних паперів
та бланки суворого обліку та вилучені
з обігу банкноти
Всього
в т.ч. на балансових рахунках
в т.ч. на позабалансових рахунках

0,00
682 924 290,97
681 089 597,12
613 964 172,98

0,00
34 011 151,68
34 008 030,68
282 708,00

1715 173,85
88 907 413,20

3121,00
67 248 412,00

88 907 410,20
3,00
29 619,00

67 231 212,55
17 199,45
95 173,28

1 943 441 370,35
1 894 919 831,09
48 521 539,26

178 379 383,06
178 263 758,33
115 624,73

5.2.
6

6.1.
6.2.
7.

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

О. Ю. Волков

