Додаток
Форма для заповнення інформації
щодо внесення змін до
ліквідаційної маси

Результати інвентаризації майна
та формування ліквідаційної маси

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 196/15 від 17.08.2015 затверджено ліквідаційну
масу ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» станом на 01.07.2015 року:
- Балансова вартість з урахуванням рахунків позабалансового обліку (без врахування
резервів та переоцінки) – 4 608 936 675,52 грн.;
- Оціночна вартість - 73 734 563,23 грн.
Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у
результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді основних засобів, банківських
металів, готівкових коштів, цінностей та документів (бланки суворої звітності, бланки цінних
паперів, цінності в підзвіті, інші цінності в дорозі), які станом на 26.11.2018 року продовжують
знаходитися в районі проведення операції Об'єднаних сил та інші активи (майнові права за
кредитами юридичних осіб, безнадійна дебіторська заборгованість за іншими активами, списана у
збиток дебіторська заборгованість, списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за
нарахованими доходами за операціями з клієнтами), 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 «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК», складеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Вектор Оцінки» (Сертифікат
суб’єкта оціночної діяльності № 15383/13 від 18 жовтня 2013 року, виданий Фондом державного
майна України та Товариством з обмеженою відповідальністю «АКО ЕКСПЕРТ» (Сертифікат
суб’єкта оціночної діяльності № 669/17 від 04.07.2017р., 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 «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» було складено акт про формування
ліквідаційної маси станом на 01.07.2015 року з урахуванням змін станом на 26.11.2018 року щодо
основних засобів, банківських металів, готівкових коштів, цінностей та документів (бланків
суворої звітності, бланків цінних паперів, цінностей в підзвіті, інші цінностей в дорозі), інших
активів (майнові права за кредитами юридичних осіб, безнадійна дебіторська заборгованість за
іншими активами, списана у збиток дебіторська заборгованість, списана за рахунок спеціальних
резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами) (затверджено
рішенням виконавчої дирекції Фонду № 434 від 25.02.2019)
Складові ліквідаційної маси станом на 01.07.2015 року з урахуванням змін станом на
26.11.2018 року щодо основних засобів, банківських металів, готівкових коштів, цінностей та
документів (бланків суворої звітності, бланків цінних паперів, цінностей в підзвіті, інші цінностей
в дорозі), інших активів (майнові права за кредитами юридичних осіб, безнадійна дебіторська
заборгованість за іншими активами, списана у збиток дебіторська заборгованість, списана за
рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з
клієнтами):
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Група активів (ліквідаційної маси)

Каса
Готівкові кошти (Зона АТО, балансовий рахунок банку 3710 Дебетові суми до
з'ясування)
Інвестиційні, ювілейні, сувенірні монети та банківські метали (Зона АТО)
Інші цінності в касі (по рахунку 9819 (пластикові контрольні пломби, бланки
векселів, грошові чекові книжки, бланки пластикових карток та ПІН конверти
до них)
Накопичувальний рахунок в НБУ
Кошти в інших банках
Кредитний портфель, в т.ч.
Кредити, надані юридичним особам
Кредити, надані фізичним особам
Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями (рах. 9611)
Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права
Дебіторська заборгованість
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи
утримувані для продажу , в т.ч
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи ( Зона АТО)
Списана заборгованість та кошти до повернення (рах.9601, 9615,9617)
Цінності та документи (Зона АТО, позабалансовий рахунок банку 9820, 9821,
9899)
Всього

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

Балансова вартість
активів станом на
01.07.2015 р. з
урахуванням змін на
на 26.11.2018, грн.
123 168,08

Ринкова вартість
активів станом на
01.07.2015 р. з
урахуванням змін
на 26.11.2018, грн.
103 973,65

42 654,28

23 459,85

244 776,37

134 627,01

7 598,00

11,00

7 226 398,86
1 498 992 843,80
2 881 103 761,89
2 856 660 872,95
24 442 888,94
2 978 211,42
46 913 513,37
123 202 137,98

7 226 398,86
195 176,57
41 785 791,86
36 841 893,57
4 943 898,29
0,00
7 758 911,98
279 483,10

53 654 220,34

18 082 213,84

2 667 942,06
40 093 985,40

0,00
238,84

1 260,00

1 136,81

4 654 541 875,51

75 567 963,52
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