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ОК, млн грн РК, млн грн Н2 Н3

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 3_2_ АТ "Укрексімбанк" 7 267 11 342 13,0% 8,3% Ні 7 244 11 037 12,7% 8,3% 1 808 414 -2 912 3 610 824 -2 917 4,2% 1,0% -3,6% 2,1% 0,5% -3,6%

Інформація в таблиці формується відповідно до вимог Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного  банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами)

Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України  у 2019  році 

За базовим макроекономічним сценарієм
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Дані банку

Дані за результатами оцінки якості активів та 

прийнятності забезпечення за кредитними операціями 

банку з урахуванням коригувань фінансової звітності 

банку за звітний рік та екстраполяції

звітний рік (на 01.01.2019) звітний рік (на 01.01.2019)

*** Банк розробив та надав до Національного банку України Програму капіталізації/реструктуризації.

Відповідно до Програми капіталізації/реструктуризації АТ "Укрексімбанк", наданої до Національного банку України, заходи заплановані Банком дозволять зменшити 

необхідний рівень нормативу достатності регулятивного капіталу (Н2) до 10%, необхідний рівень достатності основного капіталу (Н3) - 9,1%. Таким чином, Банк матиме 

можливість дотримуватися нормативів капіталу без докапіталізації акціонером.

* Сума потреби в капіталі надається довідково і розраховується, як сума для досягнення необхідного рівня нормативів в еквіваленті на 01.01.2019 р. Вимога до банку про складання програми капіталізації/реструктуризації надсилалась для досягнення необхідного рівня нормативів, а 

не покриття суми потреби в капіталі в еквіваленті на 01.01.2019 р. 

ОК, млн грн

** Оцінка стійкості банків і банківської системи України, базувалася, зокрема, на таких макроекономічних припущеннях Національного банку України щодо зростання 

курсу грн/дол. США:

- для базового сценарію курс дол. США складав на кінець 2019 року - 30 грн, на кінець 2020 року - 30,8 грн, на кінець 2021 року -  30,6 грн;

- для несприятливоого сценарію курс дол. США складав на кінець 2019 року - 37 грн, на кінець 2020 року - 40,9 грн, на кінець 2021 року - 42 грн.

прогнозний рік прогнозний рік прогнозний рік прогнозний рік

РК, млн грн Н2 Н3



Таблиця

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

-6 527 -9 047 -14 001 -6 532 -9 052 -14 006 -6,6% -8,7% -13,9% -6,6% -8,7% -13,9% 28,6% 27,3% 01.09.2019 22,0% 21,2% 9 776 17 530 01.09.2019 3 671 12 188 

з урахуванням здійснених банком 

заходів, млн грн***

за 

несприятлив

им 

сценарієм

на дату
за базовим 

сценарієм

за 

несприятлив

им 

сценарієм

Н2 Н3 на дату Н2 Н3
прогнозний рік прогнозний рік прогнозний рік прогнозний рік

за базовим 

сценарієм

Н2 Н3
 за результатами оцінки 

стійкості, %
з урахуванням здійснених банком заходів, %

 за результатами оцінки 

стійкості, млн грн**

За несприятливим макроекономічним сценарієм Необхідний рівень нормативів Довідково: сума потреби* в капіталі в еквіваленті на 01.01.2019 р.

ОК, млн грн РК, млн грн




