Додаток
Форма для заповнення інформації
щодо внесення змін до
ліквідаційної маси

Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси_
ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»
Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2646 від 01.12.2016р. затверджено
ліквідаційну масу ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» станом на 02.02.2015 року з урахуванням
змін на 01.11.2016 року:
- Балансова вартість (з урахуванням позабалансових рахунків) – 6 631 453 705,70 грн.;
- Оціночна вартість – 483 391 993,02 грн.
Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної
маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді кредитів,
дебіторської заборгованості, основних засобів на території АТО, 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 звіти про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ КБ
«ПІВДЕНКОМБАНК»,
складеного
Закритим
акціонерним
товариством
«Консалтингюрсервіс» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №376/15 від 07.05.2015
року)
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 КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» було складено акт про
формування ліквідаційної маси станом на 02.02.2015 р. з урахуванням змін на 01.02.2017 р.
(щодо кредитів, дебіторської заборгованості, основних засобів на території АТО)
(затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1259 від 30.03.2017 року)
Складові ліквідаційної маси станом на 02.02.2015 р. з урахуванням змін на
01.02.2017 р.:

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Група активів (ліквідаційної маси)

Залишок коштів та цінностей, що
знаходяться у касі
Кошти в Національному банку України
Кошти на вимогу в інших банках
Строкові кошти в інших банках
Кредити надані юридичним особам та
права вимоги, що належать Банку
Кредити надані фізичним особам
Цiннi папери
Дебіторська заборгованість за
операціями з клієнтами Банку та інші
нараховані доходи
Дебіторська заборгованість за
господарськими операціями

Балансова вартість
активів станом на
02.02.2015.з
урахуванням змін на
01.02.2017

Ринкова вартість
активів станом на
02.02.2015.з урахуванням
змін на 01.02.2017

(грн.)

(грн.)

66 579,51
1 360 147,21
637 034 719,99
327 693 840,05

66 579,51
1 360 147,21
3 268 423,00
3 384 980,00

4 960 255 942,72
105 495 623,32
589 179 301,44

445 811 697,00
10 802 925,00
4 300 305,52

1 093 398,38

120 043,18

461 717,55

128,34

10

11

Запаси матеріальних цінностей на
складі, цінності в підзвіті, майно що
перейшло у власність Банку як
заставодержателя
Основні засоби, ІНМА, нематерiальнi
активи
Всього:

659 170,86

523 377,07

9 407 086,74

15 841 275,00

6 632 707 527,77

485 479 880,83

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію
_____________________

І.В.Штогріна

