
Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу

станом на  01 лютого 2020 року

нематеріаль

ні активи за 

мінусом 

суми зносу

капітальні 

інвестиції у 

нематеріаль

ні активи

збитки 

минулих 

років

 власні 

акції 

(частки, 

паї), що 

викупле

ні в 

акціонер

ів

результат 

(прибуток/з

биток) від 

операцій з 

акціонерами

, що 

отримані 

після 04 

червня 2016 

року

розрахунковий 

збиток 

поточного року 

(Рпр/з)

 активи з права 

користування, 

базовими 

активами за 

якими є 

нематеріальні 

активи за 

мінусом суми 

амортизації

1
АТ"БАНК "УКРАЇН.КАПІТАЛ"(м. 

Київ)
201 378,45 187 017,05 14 361,41 14 361,41 0,00 0,00 200 001,15 0,00 0,00 3 000,00 9 150,00 7 580,81 -2 365,70 0,00 0,00 0,00 -15 187,60 0,00 0,00 0,00 0,00 14 361,41 510,69 1 038,04 0,00 0,00 44 297,01 31 246,44 13 050,57 4,07 26 284,20 22 602,51

№ 

з/п

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

б
ан

к
у

Загальна сума 

регулятивного 

капіталу (РК)

Загальна сума 

основного 

капіталу (ОК)

Загальна 

сума 

додаткового

капіталу до 

розрахунку 

(ДК) 

(додатковий  

капітал 

не  може  

бути  більше  

основного  

капіталу 

(ОК), тому 

дорівнює 

Загальна 

сума 

додаткового

капіталу

Загальна 

сума 

відверне

ння (В)

Загальна сума 

зменшення 

основного 

капіталу

Регулятивний капітал (РК)
основний капітал додатковий  капітал до відома

 фактично 

сплачений 

зареєстрований 

статутний 

капітал

 внески за 

незареєстр

ованим 

статутним 

капіталом

емісійні 

різниці

операції з 

акціонерами 

(фінансова 

допомога 

акціонерів банку, на 

яку отримано дозвіл 

Національного 

банку України 

щодо включення до 

основного капіталу)

загальні 

резерви та 

резервні 

фонди, що 

створюють

ся згідно з 

законами 

України

капітальний 

інструмент з 

умовами 

списання/ 

конверсії 

щодо якого 

отримано 

дозвіл НБУ

зменшення основного капіталу результат 

переоцінки 

основних 

засобів

нерозподіле

ні прибутки 

минулих 

років для 

розрахунку 

ДК (5030-

НКР)>0

розрахункови

й прибуток 

поточного 

року (Рпр/п)

субординован

ий борг, що 

враховується 

до капіталу 

(СК)

результат 

(прибуток/зб

иток) 

поточного 

року (5999)

результати 

звітного 

року, що 

очікують 

затверджен

ня (504АП)

результат 

(прибуток/збиток) від 

операцій з 

акціонерами, що 

отриманий до 04 

червня 2016 року

результат 

коригування вартості 

фінансових 

інструментів під час 

первісного визнання

непокритий 

кредитний ризик 

(НКР)

прибуток минулих 

років (5030П)

перевищення 

непокритого 

кредитного ризику 

над сумою за 

рахунком 5030 

(НКРп)

нараховані доходи, 

що обліковуються за 

даними аналітичного 

обліку відповідно до 

файла С5, не 

отримані понад 30 

днів з дати їх 

нарахування, строк 

погашення яких не 

минув (крім н/д за 

активами, 

уключеними до 

нараховані доходи, 

строк сплати яких 

згідно з договором 

минув (крім 

нарахованих доходів 

за активами, 

уключеними до 

показника В) (Пнд )

фактично 

сформована сума 

резерву за 

нарахованими 

доходами Нд/3 та 

Пнд (Рпс)


