Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси_
Рішенням виконавчої дирекції Фонду 208/15
від 31.08.2015 року затверджено
ліквідаційну масу ПАТ «БАНК КАМБІО» станом на 01.07.2015 року:
-

Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 1 995 960 657,97 грн.
Ринкова вартість – 768 457 272,96 грн.

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної
маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді нерухомого майна,
що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку.
Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка майна.
Отримано звіт про оцінку майна станом на 01.07.2015 року, складений Товариством з
обмеженою відповідальністю «Юніверс Консалтинг» (сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності № 349/15 від 30.04.2015р.). Також проведена незалежна оцінка виявлених
активів, та отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку станом на
01.06.2016 року, складений суб’єктом оціночної діяльності Товариством з обмеженою
відповідальністю «БІЗНЕС АССІСТ», код ЄДРПОУ 35417607 (сертифікат суб’єкта
оціночної діяльності від 22 жовтня 2013 року №15403/13).
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 ПАТ «БАНК КАМБІО» було складено акт про
формування ліквідаційної маси станом на 01.07.2015 р. з урахуванням змін на 01.09.2016 р.
Складові ліквідаційної маси станом на 01.07.2015 р. з урахуванням змін на 01.09.2016 р.
(затверджено рішенням виконавчої дирекції № 1820 від 15.09.2016) :

№

Група активів

Балансова вартість
станом на 01.07.2015
р. з врахуванням
змін на 01.09.2016 р.

Ринкова вартість
на 01.07.2015 р. з
врахуванням змін
на 01.09.2016 р.

(грн.)

(грн.)

1

Каса та накопичувальний рахунок в
НБУ

362 082 596,24

362 082 596,24

2

Монети іноземного виробництва;
монети НБУ (пам’ятні) та футляри до
них; банківські метали

44 125 519,92

44 138 974,13

3,69

0,22

1 326 781 802,82

268 220 900,04

3

Кошти в інших банках

4

Кредити, надані юридичним особам, у
т.ч. списана у збиток заборгованість

5

Кредити, надані фізичним особам, у
т.ч. списана у збиток заборгованість

68 191 902,14

6 128 994,90

6

Цінні папери та інші фінансові
інструменти

105 496 578,87

32 766 671,16

7

Дебіторська заборгованість

8

Основні засоби; інвестиційна
нерухомість; інші необоротні
матеріальні активи; нематеріальні
активи; запаси матеріальних цінностей
у підзвітних осіб; необоротні активи,
утримувані для продажу; цінності, що
обліковуються на позабалансових
рахунках
Всього

246 469,42

40 024,39

97 633 575,87

59 605 936,88

2 004 558 448,97

772 984 097,96

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО»

В.І.Додусенко

