Додаток
Форма для заповнення інформації
щодо внесення змін до
ліквідаційної маси

Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 5172 від 27.11.2017 затверджено
ліквідаційну масу ПАТ «Діамантбанк» станом на 01.09.2017 року:
- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 3 336 039 535,56 грн.;
- Ринкова вартість – 1 595 231 400,22 грн.
Після затвердження акту за результатами інвентаризації та формування ліквідаційної
маси ПАТ «Діамантбанк» станом на 01.09.2017 р., були виявлені активи, у вигляді
дебіторської заборгованості та основних засобів, які не були включені до складу
ліквідаційної маси та станом на 01.09.2020 р. та обліковуються на балансі ПАТ
«Діамантбанк».
Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених
активів. Отримано: звіт з оцінки майна вих. №34/02-20/РДАА, складений Суб’єктом
оціночної діяльності ТОВ «АКО ЕКСПЕРТ» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №
20/19 від 10.01.2019 р., виданий Фондом державного майна України); звіт про незалежну
оцінку
дебіторської
заборгованості
облікованої
на
рахунках
№№2809,2924,3402,3500,3510,3519,3578,4430
ПАТ
«ДІАМАНТБАНК»,
складений
Суб’єктом оціночної діяльності ЗАТ «КОНСАЛТИНГЮРСЕРВІС» (Сертифікат суб’єкта
оціночної діяльності №378/18 від 07.05.2018 р., виданий Фондом державного майна
України); звіт про оцінку активів банку згідно переліку наданого замовником, складений
Суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» (Сертифікат суб’єкта
оціночної діяльності № 113/19, виданим Фондом державного майна України 15 лютого
2019 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 ПАТ «Діамантбанк» було складено акт про формування
ліквідаційної маси (зі змінами) ПАТ «Діамантбанк» станом на 01.09.2017 року з
урахуванням змін станом на 01.09.2020 року (затверджено рішенням виконавчої дирекції
Фонду № 1813 від 08.10.2020).
Складові ліквідаційної маси станом на 01.09.2017 р. з урахуванням змін станом на
01.09.2020 року:
№

Група активів

Балансова вартість
станом на 01.09.2017

Ринкова вартість
станом на 01.09.2017

1
2
3
4
5
6
7
8

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ
Банківські метали, ювілейні монети
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
Всього

року з урахуванням
змін станом на
01.09.2020 року (грн.)
379 982 637,93
40 671 048,24
86 595 009,88
963 145 001,21
145 426 110,49

року з урахуванням
змін станом на
01.09.2020 року (грн.)
379 944 595,56
43 541 042,40
56 526 490,00
181 360 410,00
30 400 379,88

418 810 132,15

310 619 831,00

467 980 649,27

67 000 901,64

836 537 236,26

526 093 725,83

3 339 147 825,43

1 595 487 376,31

З повагою,
Уповноважена особа Фонду
гарантування фізичних осіб
на ліквідацію ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Луньо І.В.

