Додаток
Форма для заповнення інформації
щодо внесення змін до
ліквідаційної маси

Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси_
Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1786 від 27.04.2017 р. затверджено
ліквідаційну масу АТ «ФОРТУНА-БАНК» станом на 01 квітня 2017 року:
- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 2 321 985 435,59 грн.;
- Оціночна вартість – 595 207 055,00 грн.
Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної
маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді прав вимог за
кредитними договорами юридичних осіб, у зв'язку з визнанням правочинів по кредитних
угодах нікчемними та 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 АТ «ФОРТУНАБАНК», складеного Товариством з обмеженою діяльністю «Канзас Ріал Естейт»»
(Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №113/19 від 15.02.2019 р.)
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 АТ «ФОРТУНА-БАНК» було складено акт про
формування ліквідаційної маси станом на 01.04.2017р. з урахуванням змін на 01.07.2019р.
(затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2017 від 08.08.2019 р.)
Складові ліквідаційної маси станом на 01.04.2017 р. з урахуванням змін на
01.07.2019 р. (щодо прав вимог за кредитними договорами юридичних осіб та дебіторської
заборгованості):
Балансова вартість
Ринкова вартість
станом на 01.04.2017р.
активів з
№
Група активів
з урахуванням змін на урахуванням змін на
01.07.2019 року
01.07.2019 року
(грн.)
(грн.)
1 Каса та накопичувальний рахунок в
583 815,93
583 815,93
НБУ
2 Кошти в інших банках
869 853,88
869 853,88
3 Кредити, надані юридичним особам
2 469 956 279,81
476 408 826,19
4 Кредити, надані фізичним особам
10 480 463,91
2 613 761,97
5 Цінні папери та інші фінансові
60 000,00
32 230,00
інструменти, корпоративні права
6 Дебіторська заборгованість
2 844 132,60
1 906 658,23
7 Основні засоби, інші необоротні
219 685 880,87
142 973 609,80
матеріальні активи, необоротні активи
утримувані для продажу
8 Цінності на позабалансових рахунках
967,00
23 520,00
Всього
2 704 481 394,00
625 412 276,00
Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію АТ «ФОРТУНА-БАНК»
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