
 

 

 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

 

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

          Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1744 від 21.06.2018р. затверджено  

ліквідаційну масу ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» станом на 01.02.2018  року : 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   1 250 852 486,58 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  110 703 636,72 грн. 

 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

маси, у результаті проведеної роботи виявлено активи, у вигляді прав вимоги за кредитом, 

який не включено до складу ліквідаційної маси та станом на 01.07.2021 р. обліковуються на 

балансі ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ». 

 

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

активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ «АКБ 

«КАПІТАЛ», складеного Закритим акціонерним товариством «КОНСАЛТИНГЮГСЕРВІС» 

(Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №378/18, виданий Фондом державного майна 

України). 

У зв’язку з актуалізацією переліку та 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 ПАТ 

«АКБ «КАПІТАЛ» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 

01.02.2018, з урахуванням змін на 01.07.2021 (щодо включення кредитів) (затверджено 

рішенням виконавчої дирекції Фонду № 814 від 12.08.2021). 

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.02.2018р. з урахуванням змін на 

01.07.2021: 

 

№ Група активів 

Балансова вартість станом на 

01.02.2018р. з урахуванням змін 

на 01.07.2021 

 (грн.) 

Ринкова вартість станом 

на 01.02.2018р. з 

урахуванням змін на 

01.07.2021 (грн.) 

1 Каса та 

накопичувальний 

рахунок в НБУ 

129 994,30 113 409,30 

2 Кошти в інших 16 996,46 16 996,46 



 

 

банках 

3 Кредити, надані 

юридичним особам 
719 497 718,33 23 337 186,30 

4 Кредити, надані 

фізичним особам 
314 374 094,13 14 862 735,68 

5 Цінні папери та 

інші фінансові 

інструменти, 

корпоративні права 

50 677 090,45 5 186 573,37 

6 Дебіторська 

заборгованість 
1 143 157,13 46 235,34 

7 Основні засоби, 

інші необоротні 

матеріальні активи, 

необоротні активи 

утримувані для 

продажу  

190 848 627,50 63 606 937,54 

8 Цінності на 

позабалансових 

рахунках 1 796,00 42 708,75 

 Всього 1 276 689 474,30 107 212 782,74 

 

 

 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»                         Біла І. В. 

 


