
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо результатів інвентаризації майна банку  

та формування ліквідаційної маси  

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси ПАТ Банк «ТРАСТ» 

 

Проведено інвентаризацію майна банку станом на 30.12.2016 

За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс банку станом на 

01.03.2017, який погоджено виконавчою дирекцією Фонду (рішення № 046/17 від 20 березня 

2017р.). 

Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено та подано до 

Фонду 03 березня 2017р.. 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1873 від «11» травня  2017р. затверджено  

ліквідаційну масу ПАТ Банк «ТРАСТ» станом на «01» березня 2017р  року: 

 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   759 530 954,25 грн.; 

- Оціночна вартість –  280 254 807,79 грн. 

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка майна. 

Отримано звіти про оцінку майна, складені суб’єктом оціночної діяльності — ЗАТ 

«КОНСАЛТИНГЮРСЕРВІС», що діє на підставі Сертифіката суб’єкта оціночної діяльності 

№376/15 виданого ФДМУ 07.05.2015р., суб’єктом оціночної діяльності - ПП «ТА-ЕКСПЕРТ-

СЕРВІС», що діє на підставі Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №16961/14 від 

29.09.2014 року, суб’єктом оціночної діяльності – ТОВ з іноземним капіталом «ВЕРІТЕКС», 

що діє на підставі Сертифіката суб’єктом оціночної діяльності №18/17 від 13.01.2017р., 

суб’єктом оціночної діяльності – ТОВ «Верітас Проперті Менеджмент», що діє на підставі 

Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №960/15 від 11.12.2015р. 

Складові ліквідаційної маси: 

Додатки 

до акту 
Група активів 

Балансова 

вартість 

(грн.) 

Оціночна 

вартість 

(грн.) 

1. Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 94 145 115,65 94 145 115,65 

2. Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети - - 

3. Кошти в інших банках 836 469,88 788 709,66 

4. Кредити, надані юридичним особам 7 544 557,70 1 394 901,15 

5. Кредити, надані фізичним особам 546 592 978,65 121 797 421,3 

6. Цінні папери та інші фінансові 

інструменти, корпоративні права 

- - 

7. Дебіторська заборгованість 14 251 388,94 5 115 376,03 

8. Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні активи 

утримувані для продажу 

96 160 443,42 57 013 284,00 

 
Всього 759 530 954,25 280 254 807,79 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію ПАТ Банк «ТРАСТ»                           В.В. Кухарев 


