
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

 

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси_ 

 

         

 

              Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 280/15 від 03.12.2015 року        

затверджено  ліквідаційну масу АТ «ІМЕКСБАНК» станом на 01.11.2015 року, з 

урахуванням змін станом на 01.02.2019 року (затверджено рішенням виконавчої дирекції 

№400 від 21.02.2019р.),з урахуванням змін станом на 30.08.2019р. (затверджено рішенням 

виконавчої дирекції №2461 від 26.09.2019р.): 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –  15 339 050 178,56 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                 

- Оціночна вартість –  2 299 111 798,25 грн. 

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної 

маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді дебіторської 

заборгованості та набуттям у власність за набувальною давністю, з урахуванням спливу 

строків позовної давності, майна, яке перебувало на зберіганні у Банку та вимоги щодо 

повернення такого майна не були пред’явлені власниками, що не були включені до складу 

ліквідаційної маси Банку. 

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

активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку АТ «ІМЕКСБАНК», 

складеного ТОВ «ОЦІНОЧНА ФІРМА «ДЕ ВІЗУ» (сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності, виданий ФДМУ №745/18 від 18.09.2018) та ТОВ «Бізнеспартнери» (сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності, виданий ФДМУ №1035/16 від 23.12.2016).   

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 «ІМЕКСБАНК» було складено акт про формування 

ліквідаційної маси станом на 01.11.2015р. з урахуванням змін на 19.12.2019р. (затверджено 

рішенням виконавчої дирекції Фонду №3389  від 27.12.2019р.) 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.11.2015 р. з урахуванням змін на 

19.12.2019р. (щодо дебіторської заборгованості та набуттям у власність майна за 

набувальною давністю) 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.11.2015р.з 

урахуванням змін на 

19.12.2019р 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.11.2015р. з 

урахуванням змін на 

19.12.2019р.  

(грн.) (грн.) 

1 
Каса та накопичувальний рахунок в 

НБУ 

9 213 590,99 

 

9 213 590,99 

 

2 
Інвестиційні, ювілейні та сувенірні 

монети 
7 587 686,43 

7 633 353,21 

 

3 Кошти в інших банках 27 479 230,98 27 479 230,98 

4 Кредити, надані юридичним особам 13 356 105 354,68 1 551 971 359,75 

5 Кредити, надані фізичним особам 936 836 511,83 278 699 297,98 

6 Цінні папери та інші фінансові 0,00 0,00 



інструменти, корпоративні права 

7 Дебіторська заборгованість 267 045 691,38 174 205 965,84 

8 

Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, необоротні 

активи утримувані для продажу 

356 642 279,59 232 707 432,52 

9 
Цінності на позабалансових 

рахунках 
378 187 482,49 17 248 630,51 

  Всього:   15 339 101 828,37 2 299 158 861,78 

 

 

 

Уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

на ліквідацію                                                                                 А.А.Матвієнко 

 


