Додаток
Форма для заповнення інформації
щодо внесення змін до
ліквідаційної маси

Результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної
маси АБ «ПОРТО-ФРАНКО» станом на 01.04.2015 року
зі змінами станом на 01.10.2017 року
Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 098/15 від 27.04.2015 року затверджено ліквідаційну масу
АБ «ПОРТО-ФРАНКО» станом на 01.04.2015 року:
- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки та з урахуванням позабалансового
обліку) – 1 430 545 517,47 грн.;
- Оціночна вартість – 56 970 779,42 грн.
Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у
результаті проведеної роботи, були виявлені активи що не були включені до складу ліквідаційної маси
Банку, а саме поновлена в обліку кредитна заборгованість у зв’язку з виявленням угод, які мають ознаки
нікчемності відповідно до ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення, проведено незалежну оцінку вартості майнових прав
вимоги оплати грошових коштів, що виникають у АБ «ПОРТО-ФРАНКО» відповідно до кредитного
договору. Отримано звіти про оцінку активу, ТОВ «Оціночна фірма «Де Візу» (Сертифікат суб’єкта
оціночної діяльності від 18.09.2015 року №747/15).
У зв’язку з виявленням активів, що не були включені 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 АБ
«ПОРТО-ФРАНКО» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.04.2015р. з
урахуванням змін на 01.10.2017р. (з урахуванням активів, які не були включені до ліквідаційної маси)
(затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 5337 від 11.12.2017р.).

Складові ліквідаційної маси станом на 01.04.2015р. з урахуванням змін на 01.10.2017р.:

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Група активів
Каса та накопичувальний рахунок в НБУ
Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети
Кошти в інших банках
Кредити, надані юридичним особам
Кредити, надані фізичним особам
Цінні папери та інші фінансові інструменти,
корпоративні права
Дебіторська заборгованість
Основні засоби, інші необоротні матеріальні
активи, необоротні активи утримувані для
продажу
Кредити, списані за рахунок резерву
Всього:

Уповноважена особа
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб на ліквідацію
АБ «ПОРТО-ФРАНКО»

Вартість активів станом
на 01.04.2015р. з
урахуванням змін на
01.10.2017р.

Ринкова вартість
активів станом на
01.04.2015р.з
урахуванням змін на
01.10.2017р.

(грн.)

(грн.)

6 439 165,66
540 417,19
1 190 710 546,41
130 572 732,71

6 439 165,66
0,00
540 417,19
24 297 198,00
6 026 308,57

-

0,00

540 978,88

1 658,00

58 168 200,54

20 400 375,00

51 343 447,18

124 657,00

1 438 315 488,57

57 829 779,42

О.Б.Андронов

