Додаток
Форма для заповнення інформації
щодо внесення змін до
ліквідаційної маси

Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси_
Рішеннями виконавчої дирекції Фонду № 003/16 від 05.01.2016 та №2477 від
06.09.2018 затверджено ліквідаційну масу ПАТ «ОМЕГА БАНК» станом на 01.11.2015
року з урахуванням змін на 01.07.2018:
- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 4 586 319 285,04 грн.;
- Оціночна вартість – 513 974 022,46 грн.
Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної
маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді майна (грошові
кошти), що набуті у власність Банком за набувальною давністю на підставі договорів, строк
дії яких закінчився, та вимоги щодо повернення такого майна не були пред'явлені
власниками, що не були включені до ліквідаційної маси .
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 «ОМЕГА БАНК» було складено акт про
формування ліквідаційної маси станом на 01.11.2015 з урахуванням змін на 12.12.2018
(затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 3413 від 20.12.2018)
Складові ліквідаційної маси станом на 01.11.2015 з урахуванням змін на
12.12.2018:
Балансова вартість
Ринкова вартість
активів станом на
активів станом на
01.11.2015 з
01.11.2015 з
Група активів (ліквідаційної
урахуванням змін
урахуванням змін
№
маси)
01.07.2018 та
01.07.2018 та
12.12.2018
12.12.2018
(грн.)
(грн.)
Каса та накопичувальний рахунок в
2 802 101,33
2 802 101,33
1
НБУ
53 088 962.53
17 793 676,23
2
Дебіторська заборгованість
Кредити, надані юридичним особам
3 359 498 311,85
348 517 750,00
3
на позабалансових рахунках
Кредити, надані фізичним особам
1 173 724 774,43
147 655 360,00
4
на позабалансових рахунках
Всього:
4 589 114 150,14
516 768 887,56
Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію ПАТ «ОМЕГА БАНК»
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