Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси_
Рішеннями виконавчої дирекції Фонду № 196/15 від 17.08.2015 та № 1745 від
21.06.2018 затверджено ліквідаційну масу АБ «УКООПСПІЛКА» станом на 01 червня
2015 року з урахуванням змін станом на 01.05.2018 року:
- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 597 207 527,06 грн.;
- Оціночна вартість – 33 364 705,00 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 проведена незалежна оцінка виявлених
активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку АБ
«УКООПСПІЛКА», складеного ТОВ «АКО ЕКСПЕРТ» (Свідоцтво про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів № 10151 від 02.08.2013 року).
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 АБ «УКООПСПІЛКА» було складено акт про
формування ліквідаційної маси станом на 01.06.2015, з урахуванням змін на 01.09.2018
(щодо дебіторської заборгованості) (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду №
2842 від 22.10.2018).
Складові ліквідаційної маси станом на 01.06.2015 з урахуванням
01.09.2018 (щодо дебіторської заборгованості):

№

Група активів (ліквідаційної маси)

змін на

Балансова вартість
активів станом на
01.06.2015, з
урахуванням змін на
01.09.2018 (щодо
дебіторської
заборгованості)

Ринкова вартість
активів станом на
01.06.2015, з
урахуванням змін на
01.09.2018 (щодо
дебіторської
заборгованості)

(грн.)

(грн.)

1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

1 469 739.15

1 469 739,00

2

Кошти в інших банках
Кредити, надані юридичним особам, у
тому числі :*
балансова вартість кредитів, наданих
юридичним особам
списана
у
збиток
заборгованість
юридичних
осіб
за
кредитними
операціями
Кредити, надані фізичним особам, у тому
числі :*
балансова вартість кредитів, наданих
фізичним особам
списана у збиток заборгованість фізичних
осіб за кредитними операціями
Цінні папери та інші фінансові
інструменти, корпоративні права
Дебіторська заборгованість, ТМЦ, у тому
числі :
балансова
вартість
дебіторської
заборгованість, ТМЦ,
списана
у
збиток
дебіторська

5 124 529,53

5 124 530,00

185 790 672,15

5 159 069,00

155 480 521,18

5 159 060,00

30 310 150,97

9,00

17 572 219,51

1 552 990,00

14 986 665,36

1 441 627,00

2 585 554,15

111 363,00

289 036 211.00

3,00

79 743 319,74

1 537,96

79 739 677,91

1 537,96

3 641,83

0,00

3
3.1.
3.2.

4
4.1.
4.2.
5
6
6.1.
6.2.

заборгованість
7

8

Основні засоби, інші необоротні
матеріальні активи, необоротні активи
утримувані для продажу
Інші цінності (розділ) 98
Всього:

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію АБ «УКООПСПІЛКА»

18 526 061,08

20 047 492,00

891,00

9 772,00

597 263 643,16

33 365 132,96
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