
Результати оцінки стійкості АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (з урахуванням стрес-тестування) станом на 1

січня 2018 року

Відповідно до Рішення Правління Національного банку України від 16.08.2018 року №566-рш/БТ «Про

результати оцінки стійкості ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» було затверджено результати оцінки стійкості

Банку станом на 01.01.2018 р., що відображають розрахункову потребу у капіталі:

- за базовим макроекономічним сценарієм - 739 млн. грн.

- за несприятливим макроекономічним сценарієм - 2 846 млн грн.

При цьому, покриття потреби у капіталі за базовим сценарієм передбачало виконання заходів в межах

Програми капіталізації, а покриття потреби за несприятливим – за рахунок виконання Плану

реструктуризації, що містить окремі заходи із реструктуризації структури активів та зобов’язань Банку,

непрацюючих активів тощо.

Протягом 2018 року, в тому числі за рахунок здійснення заходів щодо збільшення статутного капіталу

акціонером фінустанови в межах відповідного рішення від 05.11.2018 року, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

було успішно забезпечено виконання Програми капіталізації та збільшено регулятивний капітал на

суму 768 млн. грн., що повністю покриває потребу у капіталі відповідно до базового

макроекономічного сценарію. Таким чином, станом за 28.12.2018 року Банк досяг усіх необхідних

значень нормативів капіталу та має суттєвий запас міцності: значення показника регулятивного

капіталу (Н1) становить 1 027 млн. грн., а значення показника адекватності регулятивного капіталу (Н2) -

13,3%, при нормативному значенні 10%.

З метою покриття потреби у капіталі за несприятливим сценарієм, розроблено План реструктуризації

на строк до кінця 2019 року, який містить вичерпний перелік заходів на загальну суму більше ніж 3

млрд. грн., що в повній мірі нівелює розрахункову потребу у капіталі. Вказаний план затверджено

Рішенням Правління Національного банку України від 28.12.2018 року №907-рш/БТ.
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