Результати інвентаризації майна ПАТ «БГ БАНК»
та формування ліквідаційної маси
Проведено інвентаризацію майна банку станом на «27» лютого 2015 року.
За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс
банку станом на «01» липня 2015 р., який погоджено виконавчою дирекцією
Фонду (рішення №153/15 від «09» липня 2015 р.)
Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено та
подано до Фонду «06» липня 2015 р.
Рішенням виконавчої дирекції Фонду №205/15 від 27 серпня 2015 р.
затверджено ліквідаційну масу ПАТ «БГ БАНК» станом на «01» липня
2015р.:
- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –
1985930455,61 грн.;
- Оціночна вартість – 770441967,02 грн.
Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка
майна. Отримано звіти про оцінку майна, які були складені:
- суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Кредитне Брокерське
Агентство» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 312/15 від
10.04.2015 р.);
- суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Е.Р.С.Т.Е.»
суб’єкта оціночної діяльності № 16812/14 від 12.08.2014 р.);

(сертифікат

- суб’єктом оціночної діяльності ПП «Консалтингова група АРГОЕКСПЕРТ» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 16891/14 від
08.09.2014 р.).
Складові ліквідаційної маси:
Додатки
до акту

Група активів

№2

Каса та накопичувальний
рахунок в НБУ
Інвестиційні, ювілейні та
сувенірні монети

№3

Кошти в інших банках

№4

Кредити, надані
юридичним особам

№1

Балансова
вартість
(грн.)
110 222 322,07

Оціночна
вартість
(грн.)
110 222 418,28

0

0

15 446 288,13

1 626 717,32

1 435 646326,41

367 103 446,00

№5

81 592 928,49

31 821 294,00

4 400,00

0

№6

Кредити, надані фізичним
особам
Цінні папери та інші
фінансові інструменти,
корпоративні права

№7

Дебіторська заборгованість

21 025 118,04

441 470,97

Основні засоби, інші
необоротні матеріальні
активи, необоротні активи
утримувані для продажу
Валюта та банківські
метали до отримання за
форвардними контрактами
в торговому портфелі
банку

312 783 629,94

259 226 620,45

4 553 900,68

0

4 653 031,85

0

№8
№9

№ 10

Списана за рахунок
спеціальних резервів
заборгованість

№ 11

Бланки простого векселя

953,00

0

№ 12

Бланки переказного
векселя

107,00

0

№ 13

Квитанція форма №377

1 215,00

0

№ 14

Грошові чекові книжки

235,00

0

1 985 930 455,61

770 441 967,02

Всього:
Уповноважена особа ФГВФО
на ліквідацію
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