
Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01.03.2018 року

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ПАТ "Універсал Банк" 522 899 522 899 0 0 0 3 962 928 3 102 672 0 1 375 440 0

нематеріальні активи за 

мінусом суми зносу

капітальні 

інвестиції у 

немате-ріальні 

активи

збитки минулих 

років

власні акції 

(частки, паї), 

що викуплені 

в акціо-нерів

(прибуток/ 

збиток) від 

операцій з 

акціонерами, 

що отримані 

після 04 

червня 2016 

року

розрахункови

й збиток 

поточного 

року (Рпр/з)

коригування 

основного 

капіталу 

згідно з 

розпорядчим

и актами 

Національног

о банку 

України

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

7 714 25 559 0 3 670 295 0 0 267 073 0 0 0 0 0

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

10 794 99 739 0 0 270 213 138 270 075 138 574 345 727 376 770

35 36 37 38 39 40 41 42

0 0 0 0 0 0 0 0

з коефіцієнтом 

ризику 0%, сума

з коефіцієнтом 

ризику 10%, 

сума

з 

коефіцієнтом 

ризику 20%, 

сума

з коефіцієнтом 

ризику 35%, 

сума

з коефіцієнтом 

ризику 50%, 

сума

з 

коефіцієнтом 

ризику 100%, 

сума

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

17,73% 3 206 095 3 274 177 0 0 192 571 983 2 920 036 13 202 270 213

основний капітал

Регулятивний капітал (РК)

Регулятивний капітал (РК)

Регулятивний капітал (РК)

Регулятивний капітал (РК)

нараховані 

доходи, що 

балансова 

вартість 

балансова 

вартість 

балансова 

вартість 

фактично 

сформована 

балансова 

вартість 

балансова вартість 

інвестицій в асоційовані 

балансова 

вартість 

балансова 

вартість акцій 

балансова 

вартість 

результат 

(прибуток/ 

результат 

коригування 

непокритий 

кредитний 

прибуток 

минулих років 

перевищення 

непокритого 

активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, без 

зважування на коефіцієнт ризику, у тому числі:

сукупна сума 

відкритої 

валютної 

позиції за 

всіма 

іноземними 

валютами

величина 

непокритого 

кредитного 

ризику (НКР)

фактично 

сплачений 

внески за 

незареєстрован

емісійні 

різниці

операції з 

акціонерами 

загальні 

резерви та 

резервні 

фонди, що 

створюють

ся згідно з 

законами 

України

зменшення основного капіталу

результат 

переоцінки 

основних 

засобів

нараховані 

доходи, строк 

нерозподілені 

прибутки 

минулих років 

для розра-

хунку ДК (5030-

НКР)>0

розрахун-

ковий 

прибуток 

поточного 

року (Рпр/п)

субординован

ий борг, що 

враховується 

до капіталу 

(СК)

результат 

(прибуток/ 

результати звітного 

року, що очікують 

Загальна сума 

додаткового 

капіталу

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)

№ з/п Найменування банку

Загальна сума 

регулятивного 

капіталу (РК)

Загальна сума 

основного 

капіталу (ОК)

Загальна сума 

додаткового 

капіталу до 

розрахунку 

Загальна сума 

відвернення 

(В)

Загальна сума 

зменшення 

основного 

капіталу

додатковий капітал

до відома

відвернення (В)

фактичне 

значення 

нормативу 

Н2 

(норматив

не 

значення 

сумарні активи, 

зменшені на суму 

створених відповідних 

резервів за активними 

операціями, зважені на 

відповідний коефіцієнт 

ризику залежно від 












