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Результати інвентаризації майна  АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» 

та формування ліквідаційної маси 

 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі-Фонд)  № 098/15 

від 27 квітня 2015 року затверджено ліквідаційну масу АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» станом  на 01.04.2015 р. 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 4211 від 18 вересня 2017 затверджено ліквідаційну масу 

АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»  станом на 01.04.2015 р. з урахуванням змін станом на 01.09.2017 року: 

- Балансова вартість з урахуванням позабалансових рахунків (без врахування резервів)    

3 811 275 097,12 грн.                           

- Ринкова вартість -  1 077 995 748,91 грн.  

                 Після затвердження інвентаризації активів банку та акту про формування ліквідаційної маси 

станом на 01.04.2015 року, в результаті проведеної роботи було виявлено майно банку та оприбутковано 

на баланс - захисну касову конструкцію.   

На підставі пункту 4.16 глави 4 розділу V  Положення про виведення  неплатоспроможного 

банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 р. №2 проведена 

незалежна оцінка виявленої  захисної  касової конструкції та активу у вигляді нежитлової двоповерхової 

будівлі. Отримано звіти про оцінку активів неплатоспроможного банку АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», 

складені оцінювачем ПП «ТА-Експерт-Сервіс» Сафроновою М.О. (Свідоцтво оцінювача ФДМУ МФ 

№7552 від 15.05.2010 р.).  

 З метою забезпечення достовірності переліку майна банку, що  входить до його ліквідаційної 

маси,  уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «КБ 

«ЕКСПОБАНК» було складено акт про формування ліквідаційної маси АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»  станом 

на 01.04.2015 р. з урахуванням змін станом на 01.09.2017 року (затверджено рішенням виконавчої 

дирекції Фонду № 4211 від 18.09.2017)   

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.04.2015 р. з урахуванням змін станом на 01.09.2017 р: 

 

№ Група активів  

Балансова вартість 

активів з станом на 

01.04.2015 

урахуванням змін на 

01.09.2017 р. 

Ринкова вартість 

активів на 01.04.2015 з 

урахуванням змін на 

01.09.2017 р. 

(грн.) (грн.) 

1 Готівкові кошти 10 774 884,96 10 774 884,96 

2 
Кошти на накопичувальному рахунку в 

НБУ 
17 489 120,43 17 489 120,43 

3 Кошти в інших банках 1 180 163 558,65 520 381 174,52 

4 
Дебіторська заборгованість за 

операціями з банками 
4 410 000,00 2 205 000,00 

5 

Кредити, надані юридичним та фізичним 

особам з врахуванням комісій (357 

група) 

1 497 802 114,00 198 692 919,00 

6 

Дебіторська заборгованість та кошти на 

транзитних рахунках за операціями з 

клієнтами банку 

1 044 840,58 116 542,00 

7 Цінні папери та інші фінансові інвестиції 94 590 761,28 165 121,00 

8 Запаси матеріальних цінностей 114 025 928,79 109 482 023,00 

9 Інші активи банку 70 267 947,68 13 957 555,00 

10 Дебетові суми до з’ясування 33 757,90 561,00 
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11 
Основні засоби та інші необоротні 

матеріальні активи 
526 338 170,40 204 487 736,00 

12 
Списана заборгованість та кошти до 

повернення (розділ 96) 
76 479 277,45 7 676,00 

13 Інші цінності (розділ 98) 217 854 735,00 235 436,00 

 
Всього: 3 811 275 097,12 1 077 995 748,91 

 

 

 

Уповноважена особа 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  

на ліквідацію  АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»                                                    Д.Є.Кашута 

 

     


