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щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду №101/15 від 30.04.2015 р. затверджено  ліквідаційну 

масу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» станом на 

01.03.2015 року: 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 1 218 290 015,26 грн.; 

- Оціночна вартість – 133 579 342,77 грн. 

У результаті проведеної роботи протягом дії процедури ліквідації були виявленні активи, 

які не було включено до ліквідаційної маси (майнові права за кредитами та дебіторська 

заборгованість). Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка частини 

виявлених активів. Отримано звіти про оцінку активів неплатоспроможного банку АТ «БАНК 

ЗОЛОТІ ВОРОТА», складені ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності №378/18 від 07.05.2018 р.) та ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Едвайзорі» (сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності №17371/14 від 31.12.2014 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 «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» було складено акт про формування ліквідаційної маси 

станом на 01.03.2015 р. з урахуванням змін на 03.01.2019 р., затверджений рішенням виконавчої 

дирекції Фонду №101 від 17.01.2019 р.). 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.03.2015 р. з урахуванням змін на 03.01.2019 р.: 

№ з/п Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.03.2015 р.з 

урахуванням змін на 

03.01.2019 р., грн. 

Ринкова вартість активів 

станом на 01.03.2015 р.з 

урахуванням змін на 

03.01.2019 р., грн.  

1 Кошти в касі 11 805 834,17 11 805 834,17 

2 Кошти в інших банках та НБУ 201 475,37 190 840,13 

3 Кредити, надані юридичним особам 2 181 489,20 2 181 489,20 

4 Кредити, надані фізичним особам 799 769 667,34 36 254 989,39 

5 Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 
358 826 017,27 42 222 474,00 

6 Дебіторська заборгованість 433 889,18 26 589,05 

7 Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні активи 

утримувані для продажу  

52 526 791,01 40 988 806,14 

 Всього 1 225 745 163,54 133 671 022,08 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»              В.В. Паламарчук 


