
 Додаток  

Форма для заповнення інформації  

щодо внесення змін до 

ліквідаційної маси  

Результати інвентаризації майна  

та формування ліквідаційної маси ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» 

 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 505 від 19.02.2018 року затверджено ліквідаційну 

масу ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» станом на 01.11.2017 року: 

- балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 119`175`099,70 грн.;  

- ринкова вартість – 1`006`336,65 грн. 

Після затвердження результатів інвентаризації активів банку та акту формування 

ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді дебіторської 

заборгованості, 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 «КОМЕРЦІЙНИЙ 

БАНК «ГЕФЕСТ», складений ТОВ «Канзас Ріал Естейт» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

№ 131/16, виданий ФДМУ 15.02.2016 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 «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» було складено акт про формування 

ліквідаційної маси станом на 01.11.2017 року з урахуванням змін на 01.08.2018 року (щодо 

дебіторської заборгованості) (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2434 від 

03.09.2018 року). 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.11.2017 року з урахуванням змін на 01.08.2018 

року (щодо дебіторської заборгованості): 

№ Група активів (ліквідаційної маси) 

Балансова вартість 

активів станом на 

01.11.2017 р. з 

урахуванням змін на 

01.08.2018 р. (щодо 

дебіторської 

заборгованості) 

(грн.) 

Ринкова вартість 

активів станом на 

01.11.2017 р. з 

урахуванням змін на 

01.08.2018 р.  (щодо 

дебіторської 

заборгованості) (без 

ПДВ, грн.) 

І Накопичувальний рахунок в НБУ 1`665,65 1`665,65 

ІІ Кредити, надані юридичним особам 119`053`359,17 841`779,00 

ІІІ Дебіторська заборгованість 42`184,32 2`840,00 

ІV 

Основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, капітальні 

інвестиції за основними засобами, 

запаси матеріальних цінностей 

119`860,88 162`740,00 

РАЗОМ: 119`247`070,02 1`009`024,65 

 

Уповноважена особа Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб на ліквідацію 

ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»         О.В. Курений 

 


