
 

 Додаток 15  

до наказу Національного банку України  

від 28 грудня 2018 року № 1241-но 

(у редакції наказу Національного банку 

України від 27 травня 2020 року № 341-но) 

(пункт 141 глави 18 розділу ІІІ Положення про 

ліцензування банків, 

затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 22 грудня 

2018 року № 149) 
 

Розрахунок розміру власних коштів юридичної особи 
 

Дата розрахунку     

Найменування юридичної особи      

Ідентифікаційний/реєстраційний 

код/номер 

 

Регіон основної діяльності     

 

№ 

з/п 
Назва показника 

Станом на дату 

розрахунку 
Посилання на джерело даних: 

1 2 3 4 

1 Власний капітал (чисті активи)   

Наприклад: рядок звітності, номер 

примітки фінансової звітності, 

посилання на розшифрування, 

первинні документи компанії, 

розрахункова сума аудитора 

2 Сума резервного капіталу юридичної особи     
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1 2 3 4 

3 

Сума простроченої більше ніж на 90 днів дебіторської 

заборгованості, яка становить понад п’ять відсотків 

активів юридичної особи (за вирахуванням 

сформованих за нею резервів) 

    

4 

Сума дебіторської заборгованості суб’єктів 

господарювання та суму фінансових вкладень 

(інвестицій) у суб’єктів господарювання, які були 

припинені/ліквідовані, які перебувають у стадії 

припинення/ліквідації, щодо яких встановлено режим 

зовнішнього управління та/або розпочато справу про 

визнання їх неплатоспроможними/ банкрутами (за 

вирахуванням сформованих за нею резервів) 

    

5 

Сума раніше здійснених фінансових вкладень 

(інвестицій) в акції банків та/або в акції/частки в 

статутних капіталах юридичних осіб, які мають пряму 

або опосередковану участь у банках 

    

6 

Сума власних коштів юридичної особи, що підлягає 

підтвердженню в межах процедури погодження 

Національним банком набуття або збільшення істотної 

участі в іншому банку протягом строку розгляду 

Національним банком відповідного пакета документів 

    

7 

Сума внесків до статутного капіталу, отриману 

юридичною особою, за якою зміни до установчих 

документів не затверджені уповноваженим органом 

юридичної особи та/або не зареєстровані в порядку, 

установленому законодавством, що застосовується до 

юридичної особи 
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1 2 3 4 

8 

Сума коштів, які не можуть бути спрямовані до 

статутного капіталу іншої юридичної особи 

відповідно до вимог законодавства, що застосовується 

до юридичної особи 

    

9 

Сума активів, що виникають під час консолідації, а 

саме: гудвіл, нематеріальні активи та курсові різниці, 

яка підлягає вирахуванню для здійснення розрахунку 

власних коштів на підставі консолідованої фінансової 

звітності юридичної особи 

    

10 Розмір власних коштів юридичної особи  

Розраховується такимчином: 

рядок 10 = рядок 1 -рядок 2 -рядок 3 -

рядок 4 -рядок 5 -рядок 6 -рядок 7 -

рядок 8 -рядок 9  
 

Загальний висновок аудитора/консультанта: 

 

 

 

 

 
 


