Додаток
Форма для заповнення інформації
щодо внесення змін до
ліквідаційної маси

Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси_
Рішеннями виконавчої дирекції Фонду № 669 від 23.02.2017 р., № 5165 від 21.12.2017
р., № 2479 від 06.09.2018 р. та № 2175 від 27.08.2019 р., затверджено ліквідаційну масу
ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» станом на 01.08.2015 року з урахуванням змін станом на
31.07.2019 р.:
- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 3 708 196 878,17 грн.;
- Оціночна вартість – 930 594 401,48 грн.
Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної
маси, у результаті проведеної роботи, виявленні активи, які були помилково включені до
ліквідаційної маси Банку.
У зв’язку з виявленням активів, які були помилково включені до ліквідаційної маси
Банку 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 «УКРБІЗНЕСБАНК» було складено
акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.08.2015 р. з урахуванням змін на
01.02.2020 р. (щодо необоротних активів, утримуваних для продажу та дебіторської
заборгованості)(затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 390 від 18.02.2020 р.).
Складові ліквідаційної маси станом на 01.08.2015 р. з урахуванням змін на
01.02.2020 р. (щодо необоротних активів, утримуваних для продажу та дебіторської
заборгованості):

№

1
2

Група активів (ліквідаційної маси)

Каса та накопичувальний рахунок в
НБУ
Інвестиційні, ювілейні та сувенірні
монети

Балансова вартість
активів на 01.08.2015
з урахуванням змін на
01.02.2020

Ринкова вартість
активів на 01.08.2015
з урахуванням змін на
01.02.2020

(грн.)

(грн.)

488 246 068,92

488 246 068,92

0,00

0,00

6 158 263,63

6 049 819,89

2 656 880 192,20

248 085 350,93

3

Кошти в інших банках

4

Кредити, надані юридичним особам

5

Кредити, надані фізичним особам

457 173 465,97

170 697 696,48

6

Цінні папери та інші фінансові
інструменти, корпоративні права

15 433 165,97

5 789 818,80

7

Дебіторська заборгованість

12 198 175,11

1 980 885,87

Основні засоби, інші необоротні
матеріальні активи, необоротні
активи утримувані для продажу

71 888 134,89

9 737 255,60

8

3 707 977 466,69

930 586 896,49

Всього:

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»

І.О. Стрюкова

