Додаток
Форма для заповнення інформації
щодо результатів інвентаризації майна
банку
та формування ліквідаційної маси

Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси АКБ «НОВИЙ»
Проведено інвентаризацію майна банку станом на 01.09.2017.
За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс банку
станом на 01.11.2017, який погоджено виконавчою дирекцією Фонду (рішення
№ 5019 від 13 листопада 2017р.).
Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено та
подано до Фонду 06 листопада 2017р.
Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 554 від 28 грудня 2017р.
затверджено ліквідаційну масу АКБ «НОВИЙ» станом на 1 листопада 2017
року:
- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –
584 055 898,35 грн.;
- Оціночна вартість –334 873 764,74 грн.
Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка
майна. Отримано звіти про оцінку майна:
- Звіт про оцінку основних засобів, що знаходяться на балансі АКБ
«НОВИЙ», Звіт про незалежну оцінку майнових прав права вимоги за
дебіторською заборгованістю АКБ «НОВИЙ», Звіти про оцінку нерухомого
майна, Звіт про оцінку майнових прав цінних паперів, згідно переліку
наведеного в додатках до Звіту, що знаходяться на балансі АКБ «НОВИЙ»,
Звіт про незалежну оцінку вартості колісних транспортних засобів, що
обліковується на балансі АКБ «НОВИЙ». Звіти складено ЗАТ
«Консалтінгюрсервіс» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 376/15
від 07.05.2015р.);
- Звіт про оцінку активів згідно наданого переліку, що належать ПАТ
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», Звіт про оцінку
права вимоги за наданими кредитами, згідно наданого переліку, що
належать АКБ «НОВИЙ». Звіти складено ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ»
(сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 131/16 від 15.02.2016р.);
-

Звіт про оцінку за результатами проведення незалежної оцінки майнових
прав вимоги за списаними на позабалансові рахунки кредитами, що
виникають у АКБ «НОВИЙ» згідно наведеного переліку (385 договорів),

що укладені з позичальниками – юридичними та фізичними особами. Звіт
складено ТОВ «ОЦІНОЧНА ФІРМА «ДЕ ВІЗУ» (сертифікат суб’єкта
оціночної діяльності № 747/15 від 18.09.2015р.).
Складові ліквідаційної маси:
Балансова
вартість

Ринкова
вартість

(грн.)

(грн.)

Каса та накопичувальний
рахунок в НБУ

179 299 549,19

179 299 549,19

Інвестиційні, ювілейні та
сувенірні монети

7 810,12

14 579,26

№

1
2

Група активів

3

Кошти в інших банках, всього

21 243 317,60

3 762 621,00

4

Кредити, надані юридичним
особам, всього

108 992 085,93

7 499 549,00

Кредити, надані фізичним
особам, всього

29 237 619,79

4 566 733,00

5

Цінні папери та інші фінансові
інструменти, корпоративні права

25 051 195,64

7

Дебіторська заборгованість

87 627 526,46

7 542 441,98

8

Основні засоби, інші необоротні
матеріальні активи, запаси
матеріальних цінностей всього

132 596 793,62

132 091 891,89

Всього:

584 055 898,35

334 873 764,74

6

96 399,42

Уповноважена особа
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб на ліквідацію
АКБ «НОВИЙ»

О.І. Гулей

