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Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 

 

Проведено інвентаризацію майна банку станом на 22. 03. 2017.  

За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс 

банку станом на 01.06.2017, який погоджено виконавчою дирекцією Фонду 

(рішення № 2379 від 08 червня 2017р.). 

Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено 

та подано до Фонду 31 травня  2017р.. 

Рішенням  виконавчої  дирекції  Фонду  №  4142    від     «14» вересня 

2017р.  затверджено  ліквідаційну масу  ПАТ «  ВЕКТОР   БАНК » станом  на 

«01» червня 2017р  року: 

 

- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   

208 480 380,70 грн.; 
- Оціночна вартість – 13 380 924 ,90 грн. 

 

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

майна. Отримано звіти про оцінку майна : Звіт про оцінку   про оцінку 

майнових прав вимоги оплати грошових коштів (дебіторської заборгованості), 

що виникають у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Звіт про оцінку за результатами 

проведення незалежної оцінки нематеріальних активів, загальною кількістю 10 

одиниць, які обліковуються на балансових рахунках ПАТ «ВЕКТОР БАНК», 

Звіт про оцінку за результатами проведення незалежної оцінки основних 

засобів-рухомого майна, загальною кількістю 1310 одиниць, які обліковуються 

на балансових рахунках ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Звіт про оцінку за 

результатами проведення незалежної оцінки майнових прав вимоги за 

наданими кредитами/розміщеними  депозитами (коштами) в  кількості 29 

одиниць згідно переліку, що виникають у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» перед 

юридичними та фізичними особами на підставі договорів. Звіти складено  ТОВ 

«ОЦІНОЧНА ФІРМА «ДЕ ВІЗУ»  (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 

747/15 від 18.09.2015 р.) 

 



 Складові ліквідаційної маси: 

№ Група активів 

Балансова 

вартість 

(грн.) 

Ринкова 

вартість 

(грн.) 

1 Каса та накопичувальний 

рахунок в НБУ 34 084,62 34 084,62 

2 Інвестиційні, ювілейні та 

сувенірні монети - - 

3 Кошти в інших банках 588 648,91 483 264,40 

4 Кредити, надані 

юридичним особам 194 074 122,26 9 823 000,00 

5 Кредити, надані фізичним 

особам 10 985 397,78 2 126 000,00 

6 Цінні папери та інші 

фінансові інструменти, 

корпоративні права - - 

7 Дебіторська 

заборгованість 466 409,07 95 338,00 

8 Основні засоби, інші 

необоротні матеріальні 

активи, необоротні активи 

утримувані для продажу  2 331 718,06 819 237,88 

 Всього 208 480 380,70 13 380 924,90 

 

 

Уповноважена особа 

Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб на ліквідацію 

 ПАТ «ВЕКТОР БАНК»                                                Савельєва А.М.  

 

 


