Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси_
Рішеннями виконавчої дирекції Фонду № 082/158 від 06.04.2015 року та № 1621 від
11.06.2018 року затверджено ліквідаційну масу ПАТ «ПРАЙМ-БАНК" станом на 01
березня 2015 року з урахуванням змін станом на 15.05.2018 року:
- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 374 320 346,01 грн.;
- Оціночна вартість – 155 039 247,29 грн.
Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної
маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді дебіторської
заборгованості, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку.
Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення була проведена незалежна оцінка
виявлених активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ
«ПРАЙМ-БАНК», складеного ПП «ТА-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС» (Сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності від № 268/18 від 26.03.2018 року, 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 «ПРАЙМ-БАНК» було складено акт про
формування ліквідаційної маси станом на 01 березня 2015р. з урахуванням змін на 12 липня
2018 р. (щодо дебіторської заборгованості, затверджено рішенням виконавчої дирекції
Фонду № 2243 від 13.08.2018р.)
Складові ліквідаційної маси станом на 01.03.2015 р. з урахуванням змін на
12.07.2018р. (щодо дебіторської заборгованості):

№

1
2
3
4
5
6
7

8

Група активів (ліквідаційної маси)

Каса та накопичувальний рахунок в
НБУ
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
Цінності на позабалансових
рахунках
Всього

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію _____________________

Балансова вартість
активів станом на
01.03.2015р.з
урахуванням змін на
12.07.2018р.

Ринкова вартість
активів станом на
01.03.2015р.з
урахуванням змін на
12.07.2018р.

(грн.)

(грн.)

124 473 160,55

124 468 772,98

1 100,00
218 706 166,20
17 572 693,74

0,00
7 998 217,00
7 101 078,00

1 669 000,00

90 843,67

798 787,42
11 215 252,10

109 718,18
15 280 019,57

2 131,00

33,89

374 438 291,01

155 048 683,29
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