Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
Проведено інвентаризацію майна банку станом на 11 червня 2014 року.
За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс банку станом на
01.09.2014 (лист АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» №10950/1 від 07.11.2014 – копія додається), який
погоджено виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд).
Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено та подано до Фонду
15.12.2014 (лист АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» №11544 від 12.12.2014 – копія додається).
Рішенням виконавчої дирекції Фонду №261/14 від 18.12.2014 затверджено ліквідаційну масу АТ
«БРОКБІЗНЕСБАНК» станом на 01 вересня 2014 року:
 Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 15`328`806`385,37 грн.;
 Оціночна вартість – 2`217`477`347,34 грн.
Згідно з п.4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка майна. Отримано звіти
про оцінку майна, складені ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БЮРО МАРКУСА» (суб’єкт
оціночної діяльності відповідно до сертифікату №13576/12 від 25.06.2012), ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Е.Р.С.Т.Е.» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до
сертифікату
№16812/14
від
12.08.2014),
ТОВАРИСТВОМ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ОЦІНКИ ВЛАСНОСТІ «ПАРЕТО» (суб’єкт оціночної діяльності
відповідно до сертифікату №14164/13 від 18.01.2013).
Складові ліквідаційної маси:
(згідно рішення виконавчої дирекції Фонду №261/14 від 18.12.2014):

Складові ліквідаційної маси

Залишкова
вартість
(Балансова
вартість), грн.

Оціночна
вартість майна /
грошових коштів
(без ПДВ), грн.

1

2

3

4

І

Основні засоби, інші необоротні матеріальні
активи, необоротні активи утримувані для продажу
(крім нерухомості, транспортних засобів та АТМ)

ІІ

Нерухомість (нежитлова та житлова)

ІІІ

Транспортні засоби

ІV

АТМ (банкомати та кіоски самообслуговування)

Частина

V
VI
VII
VIII

Кредитний портфель (кредити, надані юридичним
особам)
Кредитний портфель (кредити, надані фізичним
особам)
Кредитний портфель (овердрафти по платіжних
картках, надані фізичним особам)
Банківські метали (зливкі)

ІХ

Ювілейні монети

X

Дебіторська заборгованість

XI

Цінні папери

XII

Нематеріальні активи

XIII

Грошові кошти в касі, на накопичувальних
рахунках в НБУ, на кореспондентських рахунках в
інших банках, тощо

Разом ліквідаційна маса АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»:

53`188`169,41

36`858`433,39

636`979`312,87

400`370`313,00

5`683`979,46

9`129`519,00

33`150`586,58

29`823`695,00

12`942`837`586,07

909`075`000,00

818`891`448,77

162`547`215,70

77`517`771,48

19`117`571,31

2`039`482,56

1`942`927,01

4`692,05

116`000,63

24`843`476,58

97`765,45

143`065`553,98

64`712`947,70

6`918`366,41

0,00

583`685`959,15

583`685`959,15

15`328`806`385,37

2`217`477`347,34
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Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
Директор Департаменту операційної роботи
та бухгалтерського обліку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»
Заступник директора Департаменту з управління процесом
реалізації майна (активів) АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

О.В. Курений

Г.С. Барановська

О.В. Левченко
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