
   

Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ПАТ ,,Інтеграл-банк’’  

 

            Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 234 від 03.02.2020р. затверджено  

ліквідаційну масу ПАТ  ,,Інтеграл-банк’’ станом на 01.02.2016 року з урахуванням змін 

станом на 14.01.2020 року: 

Станом на 01.02.2016р.: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   1 126 527 243,64 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  195 573 889,67 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів Банку та акту формування ліквідаційної 

маси станом на 01.02.2016р. була виявлена  дебіторська заборгованість, яка не була 

врегульована відповідно до нормативно-правових положень  та стандартів бухгалтерського 

обліку при проведенні інвентаризації . Були внесені зміни до  дебіторської заборгованості. 

Незалежна оцінка  проведена ТОВ ,,Ніка-Експерт’’(сертифікат №621/15 від 03.08 

2015р.) 

У зв’язку з наявністю майна, яке підлягає вилученню із ліквідаційної маси  та на 

підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення №2, з метою достовірності переліку майна 

Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ ,,Інтеграл-банк’’ був складений акт про 

формування ліквідаційної маси станом на 01.02.2016р. з урахуванням змін станом на 

14.01.2020р., (затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду № 234 від 03.02.2020р.) 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.02.2016р. з урахуванням змін станом на 

14.01.2020р. : 

 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.02.2016р. з 

урахуванням змін на 

14.01.2020р.  

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.02.2016р.з 

урахуванням змін на 

14.01.2020р.  

(грн.) (грн.) 

1 Каса та накопичувальний рахунок в 

НБУ 
182 789,99 182 789,99 

2 Кошти в інших банках 695 538,08 695 538,08 

3 Кредити, надані юридичним особам 561 780 020,70 133 595 038,00 

4 Кредити юридичних осіб (списані 

на позабаланс) 
20 127 497,34 2 266 858,00 

5 Кредити, надані фізичним особам 18 622 036,68 6 653 737,00 

6 Кредити фізичних осіб (списані на 

поза баланс) 
56 379 717,94 19 226 365,00 

7 Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 
5 365 985,00 3 951 312,00 

8 Дебіторська заборгованість 411 406292,66 9 355 067,00 

9 Інші активи, списані за рахунок 

резервів (обліковується поза 

балансом) 

7 474 378,95 10 083,00 

10 Основні засоби, інші необоротні 43 808 504,78 19 562 892,60 



матеріальні активи, необоротні 

активи  утримувані для продажу 

11 Інше (цінності в касі , які 

обліковуються позабалансом.)   
9 674,00 51 783,00 

 Всього активів 1 125 852 436,12 195 551 463,67 
 

 

            Уповноважена особа                                                       О.Б.Андронов 

            Фонду гарантування вкладів 

            фізичних осіб на ліквідацію  

            ПАТ  ,,Інтеграл-банк’’      


