
Результати оцінки стійкості АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2020 рік 
 

У відповідності до Рішення Правління Національного банку України від 09 вересня 2021 року №468-рш/БТ щодо результатів 

оцінки стійкості АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2020 рік, за базовим макроекономічним сценарієм необхідний рівень нормативу 
достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) становив 17.2%, необхідний рівень достатності основного капіталу 
(Н3) – 14.2% (за несприятливим макроекономічним сценарієм аналогічні показники становили 32.9% та 31.4%, відповідно). 
 

Протягом  2021 року АТ «БАНК АЛЬЯНС» відбулося суттєве збільшення кредитного портфелю якісними активами, 
в результаті чого відбулося зниження сукупного рівня кредитного ризику. Ці події Національний Банк України визнав 
прийнятними та рішенням №569-рш/БТ від 12.11.2021 затвердив суттєво нижчі порогові значення нормативів достатності 
капіталу, зокрема – за базовим макроекономічним сценарієм необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) 
регулятивного капіталу (Н2) знижено до 10.37% при нормативному значенні в 10.00%, необхідний рівень достатності 
основного капіталу (Н3) знижено до 7.37% при нормативному значенні в 7.00% (за несприятливим макроекономічним 
сценарієм аналогічні показники знижено до 13.67% та 12.17%, відповідно). 
 

Станом на 23.12.2021 року Регулятивний капітал Банку зріс до рівня 973 млн. грн. (проти 575 млн. грн. станом на дату оцінки 
стійкості 01.01.21), чого більш ніж достатньо для проходження стрес-тестування як за базовим, так і за негативним 
макроекономічними сценаріями. Фактичний рівень достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) Банку станом на 
сьогодні становить 17.0%. 

 



UKR Change language ENG UKR

Результати стрес-тестування банків та банківської системи України

ОК, млн грн РК, млн грн Н2 Н3 екстраполяція 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-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 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

27 29 Альянс Банки з приватним капіталом 484 575 11,1% 9,3% ні 484 542 10,5% 9,4% 116 282 397 172 338 454 3,5% 6,3% 8,4% 2,3% 5,2% 7,4% -786 -858 -956 -786 -858 -956 -15,7% -15,8% -17,4% -15,7% -15,8% -17,4% 17,2% 14,2% 32,9% 31,4% 13,67% 12,17% 16,2% 9,1%

Примітки:
ОК - основний капітал, РК - регулятивний капітал.
*В тому числі без урахування впливу ринкового та кредитного ризику за державними цінними паперами

за результатами оцінки 
стійкості, %

за результатами оцінки 
стійкості, %

Н3
прогнозний рік прогнозний рік прогнозний рік прогнозний рік

Дані за результатами оцінки якості активів та прийнятності 
забезпечення за кредитними операціями банку з урахуванням 

коригувань фінансової звітності банку за звітний рік та 
екстраполяції

№ з/п НКБ Назва Група

Дані банку

звітний рік (на 01.01.2021) звітний рік (на 01.01.2021)

Довідково: нормативи 
достатності капіталу на 

01.12.2021 р.

ОК, млн грн РК, млн грн Н2 Н3

За базовим макроекономічним сценарієм За несприятливим макроекономічним сценарієм
Необхідний (цільовий) 
рівень нормативів за 
базовим сценарієм

Необхідний (цільовий) рівень нормативів за 
несприятливим сценарієм

ОК, млн грн РК, млн грн Н2 Н3
з урахуванням здійснених та 

запланованих банком заходів 
на 30.06.2022*, %

Н2 Н3 Н2 Н3
прогнозний рік прогнозний рік прогнозний рік прогнозний рік

Н2 Н3 Н2


