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Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси_
Рішенням виконавчої дирекції Фонду №261/14 від 18 грудня 2014року затверджено
ліквідаційну масу ПАТ «БАНК ФОРУМ» станом на 01 вересня 2014 року:
- Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 15 839 358 893,92 грн..;
- Оціночна вартість – 7 169 328 977,87 грн.
Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у
результаті проведеної роботи, були виявленні активи (кредити, надані юридичним та фізичним
особам, дебіторська заборгованість та основні засоби), 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 звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ «БАНК ФОРУМ»,
складеного «АКО ЕКСПЕРТ» (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №669/17 від 04 липня
2017 року, виданий Фондом державного майна України,);
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 ФОРУМ» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом
на 01 вересня 2014 року з урахуванням змін станом на 01 липня 2018 року (затверджено
рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2092 від 26 липня 2018 року).
Складові ліквідаційної маси станом на 01 вересня 2014р. з урахуванням змін на 01 липня
2018 року):
Балансова вартість станом на
Ринкова вартість
01 вересня 2014року з
активів з урахуванням
Група активів (ліквідаційної маси)
урахуванням змін на 01 липня
змін на 01 липня
2018 року (грн.)
2018.(грн.)
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
Цінності на позабалансових
рахунках
Всього
Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ»

170 745 647,73

168 022 428,37

3 257 746,30

4 112 528,60

565 483,06
10 372 895 371,61

565 483,06
5 508 865 929,38

4 587 069 868,21
1 185 327 173,44

978 857 338,34

73 568 883,73
658 310 695,21

38 096 739,75
635 846 881,42

8 726,00

7 328,30

17 051 749 595,29

7 334 374 657,22
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