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Перелік ліцензій, якими володіє банк: Банківська ліцензія НБУ № 258 від 17.11.2011 на право надання банківських послуг. Генеральна 
ліцензія НБУ № 258-3 від 09.07.2012 на здійснення валютних операцій. Ліцензії ДКЦПФР від 20.12.2011 на здійснення професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Серії АГ № 580108 — андеррайтинг, Серії АГ № 580106 - брокерська діяльність; Серії  АГ № 580107 – 
дилерська діяльність 
 

Звіт є рейтинговим дослідженням, що виражає думку аналітиків РА «Експерт-Рейтинг». 
Звіт служить обґрунтуванням присвоєного рейтингу, який також є думкою аналітиків РА «Експерт-Рейтинг». 

Обмеження на використання рейтингового звіту читайте на останній сторінці звіту 
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1. Загальні тенденції в розвитку 
 

             Публічне акціонерне товариство «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» було створене у 2010 році.                          
13 вересня 2010 року ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» був зареєстрований Національним банком 

України. На момент присвоєння рейтингу Банк працює на ринку 4 роки. 

 

             У травні 2011 року ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» приєднався до групи банків-учасників 
Платіжної системи УкрКарт, а з 01 вересня 2011 року було розпочато роботу по впровадженню власного 

карткового проекту та здійснено першу емісію платіжних карт, які дають можливість клієнту отримувати 

кошти в гривні та доларах США як в Україні, так і за її межами. 

 

             17 листопада 2011 року акціонер ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», який одноосібно володів 100% 

акцій Банку, прийняв рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу, 
а саме – про збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» шляхом збільшення 
кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 
 

             23 лютого 2011 року Національний банк України своїм Рішенням № 258-2 поширив додаток до 

 Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» пунктами, згідно 

яких Банк отримав  право здійснювати операції з банківськими металами на валютному ринку України, а саме 
залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України та торгівля банківськими металами 

на валютному ринку України. Банк  успішно розпочав роботу в частині залучення банківських металів на 
вклади (депозити) клієнтів та купівлі-продажу банківських металів за готівкові гривні. 
 

 

2. Ринкова частка та ділова активність 
 

              Активи ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» станом на 01.07.2014 складали 335,833 млн. грн. 

Станом на 01.07.2014 у ренкінгу Національного банку України за розміром активів ПАТ «БАНК РИНКОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ» займав 150-у сходинку серед 173-х українських банків. ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

віднесений до четвертої групи банків ренкінгу НБУ за обсягом активів. Четверта група банків складається зі 
118-ти банківських установ. Станом на 01.07.2014 ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» займав 95-у позицію 

у своїй групі банків, а станом на 01.01.2014 Банк перебував на 73-му місці.  
 

За оцінками Агентства, частка ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» в активах банківської системи 

України станом на 01.07.2014 складала 0,026% (станом на 01.01.2014 — 0,044%), а в зобов’язаннях системи 

частка Банку становила 0,001% (станом на 01.01.2014 — 0,024%). При цьому Агентство акцентує увагу на тому, 
що ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» почав здійснювати банківську діяльність з вересня 2010 року. 
Динаміка частки Банку в активах і зобов’язаннях банківської системи України за період з 01.01.2012 по 

01.07.2014 наведена в табл. 1.  

Таблиця 1 

Дані про активи та зобов’язання ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» у порівнянні з показниками 

банківської системи України 

 (млн. грн., %) 

Показники 01.07.2014 01.01.2014 01.01.2013 01.01.2012 
Зміна 

(01.07.2014-
01.01.2012) 

Темп 
приросту, % 

Активи Банку 335,833 567,934 610,185 231,638 104,195 44,98% 
Активи банківської системи 1305363,137 1277508,651 1127179,379 1054272,287 251 090,850 23,82% 
Частка Банку в активах системи 0,026% 0,044% 0,054% 0,022% 0,004 п.п. - 

Зобов’язання Банку 16,281 264,357 308,711 110,998 -94,717 -85,33% 
Зобов’язання банківської системи 1127158,543 1084909,687 956983,118 898785,345 228 373,198 25,41% 
Частка Банку в зобов’язаннях системи 0,001% 0,024% 0,032% 0,012% -0,011 п.п. - 

Номер в ренкінгу НБУ за активами 150 131 125 159 - - 
Джерело: дані НБУ, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»,  

Примітка: аналізуючи дані в таблиці 1, варто враховувати зміни в методології обліку та публічній звітності, які НБУ здійснював в період 

2010-2013 рр. 

          

              Як видно із табл. 1, динаміка активів і зобов’язань ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та їхніх 
часток на ринку в період з 01.01.2012 по 01.07.2014 була неоднорідною. Найбільш вдалим періодом для Банку 

був 2012 рік, за підсумками якого приріст активів склав 2,6 рази, а обсяг зобов’язань збільшився в 2,8 рази. За 
підсумками 2013 року (за період з 01.01.2013 по 01.01.2014) відбулося зменшення обсягу і активів, і зобов’язань 
Банку, яке продовжувало тривати і в першому півріччі 2014 року. В цілому, за період з 01.01.2012 по 01.07.2014 

активи ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» зросли на 44,98% (активи банківської системи України 

збільшилися на 23,82%), а зобов’язання Банку зменшилися на 85,33% (тоді як зобов’язання банківської системи 

зросли на 25,41%). Відповідним чином змінилася і частка Банку на ринку. Так, частка ПАТ «БАНК РИНКОВІ 
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ТЕХНОЛОГІЇ» в активах банківської системи України зросла за вказаний період на 0,004 п.п., а частка Банку 

в зобов’язаннях системи зменшилася на 0,011 п.п. 

              Таким чином, станом на 01.07.2014 частка ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» в активах і 
зобов’язаннях банківської системи України була незначною. При цьому Агентство акцентує увагу на тому, що 

ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» почав здійснювати свою діяльність на ринку банківських послуг 
України нещодавно і є досить молодою банківською установою. Масштаб роботи є одним із найбільш чутливих 

місць Банку. Стандарти оцінки кредитних ризиків вимагають від Агентств враховувати даний фактор, хоча він і 
не є в банківському секторі основним мірилом кредитного ризику, але суттєвий вплив на ризик банку здійснює.  
 

3. Адекватність капіталу та зовнішня підтримка  
 

             Станом на 01.07.2014 власний капітал ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» становив 319,552 млн. 

грн., що на 4,09% або на 12,567 млн. грн. більше, ніж станом на 01.07.2013. Джерелами поповнення власного 

капіталу Банку стали такі статті балансу як «Нерозподілений прибуток» і «Резервні та інші фонди банку». Так, 
за період з 01.07.2013 по 01.07.2014 нерозподілений прибуток Банку зріс в 2,9 рази (або на 192,37%), а 
збільшення резервних та інших фондів Банку склало 133,72%. У відповідності з наведеною динамікою  

змінилася питома вага вказаних статей у структурі власного капіталу Банку. Так, частка нерозподіленого 

прибутку збільшилася на 3,24 п.п. (з 1,79 п.п. до 5,03 п.п.), а частка резервних та інших фондів Банку виросла на 
0,60 п.п. (з 0,48 п.п. до 1,08 п.п.) (табл. 2). 

Таблиця 2 

Дані про власний капітал ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»   

(тис. грн., %) 

Показники 01.07.2014 01.07.2013 Зміна Темп приросту, % 

Статутний капітал   300 000 300 000 - - 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   16 086 5 502 10 584 192,37% 
Резервні та інші фонди банку  3 466 1 483 1 983 133,72% 
Власний капітал, всього 319 552 306 985 12 567 4,09% 

Пасиви, всього 335 833 578 570 -242 737 -41,95% 

Джерело: дані ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

 

           Статутний капітал ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» станом на 01.07.2014 складав 300,000 млн. 

грн., що становить 93,88% власного капіталу Банку. За останні 12 місяців обсяг статутного капіталу ПАТ 

«БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» не зазнавав змін, при цьому його частка у власному капіталі Банку знизилась 
на 3,84 п.п.  

            Зростання власного капіталу Банку відбувалося на фоні значного скорочення обсягу його зобов’язань (на  
255,304 млн. грн. або на 94,01%). В результаті, за період з 01.07.2013 по 01.07.2014 пасиви ПАТ «БАНК 

РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» зменшилися на 41,95%: з 578,570 млн. грн. до 335,833 млн. грн. 

             Регулятивний капітал ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (Н1) станом на 01.07.2014 становив 
319,801 млн. грн., що на 9,310 млн. грн. або на 3% більше, ніж станом на 01.07.2013. Приріст регулятивного 

капіталу на фоні значного скорочення активів Банку знайшов своє відображення у динаміці нормативу 

адекватності регулятивного капіталу (Н2) та нормативу співвідношення регулятивного капіталу до сукупних 

активів (Н3). Так, за період з 01.07.2013 по 01.07.2014 зазначені нормативи зазнали наступних змін: 

• норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) виріс на 27,20 п.п. і склав 72,26% (при 

встановленому НБУ граничному показнику на рівні «не менше 10%» і середньому значенні даного 

нормативу по банківській системі України в 15,87%);  

• норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів Банку (Н3) збільшився на 31,24 

п.п. — до 71,70% (при визначеному регулятором нормативному значенні «не менше 9%» і 
середньоринковому показнику на рівні 12,56%) (табл. 3). 

Таблиця 3 

Дані про динаміку нормативів капіталу ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»   

(тис. грн., %) 

01.07.2014 01.07.2013 
Показники 

Нормативне 
значення Значення банку 

Значення по 
системі Значення банку 

Значення по 
системі 

Регулятивний капітал (Н1) >120 млн. 319 801 - 310 491 - 
Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) >10% 72,26%   15,87% 45,06%   17,99% 
Норматив співвідношення регулятивного капіталу до 
сукупних активів (Н3) 

>9% 71,70% 12,56% 40,46%   14,01% 

Джерело: дані ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», НБУ, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

 

            Таким чином, за період з 01.07.2013 по 01.07.2014 нормативи капіталу ПАТ «БАНК РИНКОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ» (Н2 та Н3) показали висхідну динаміку, в той час коли середньоринкові показники рухалися по 

низхідним траєкторіям. В друге півріччя 2014 року Банк увійшов з великим запасом нормативів адекватності 
регулятивного капіталу (Н2) та співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3): станом на 
01.07.2014 Н2 та Н3 не лише суттєво перевищували встановлені регулятором граничні рамки, але й були значно 
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вищими за середньоринкові показники. Так, Н2 перевищив середній показник даного нормативу по 

банківській системі України на 56,39 п.п., а Н3 — на 59,14 п.п. 

            Динаміка нормативів капіталу ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (Н1, Н2, Н3) за період з 
01.07.2013 по 01.07.2014 в щомісячному форматі представлена на рис. 1 та рис. 2.  

 

Рис. 1. Динаміка регулятивного капіталу  

ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (Н1) з 01.07.2013 по 01.07.2014, тис. грн. 

 

 
 
              Як видно на рис. 1 динаміка регулятивного капіталу ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (Н1) в 
період з 01.07.2013 по 01.07.2014 була неоднорідною и мала різнонаправлений характер, демонструючи то 

злети, то падіння. В рамках зазначеного часового проміжку максимальної позначки регулятивний капітал Банку 

сягнув станом на 01.12.2013 (337,606 млн. грн.), а мінімальне значення регулятивного капіталу було 

зафіксоване станом на 01.07.2013 (310,491 млн. грн.). Але протягом всього періоду аналізу Банк підтримував 
значний запас Н1 по відношенню до граничного значення встановленого НБУ. 

 

Рис. 2. Динаміка нормативів капіталу Н2 та Н3  

ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» з 01.07.2013 по 01.07.2014 
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            Динаміка нормативів адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) та співвідношення 
регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) в період з 01.07.2013 по 01.07.2014 також мала 
різнонаправлений характер, але при цьому була більш плавною, ніж динаміка регулятивного капіталу, і загалом 

продемонструвала висхідні тренди (рис. 2). На початок другого півріччя 2014 року Банк сформував значний 

запас Н2 та Н3. 

              Таким чином, незважаючи на нерівномірний характер динаміки нормативів капіталу Банку, відмічений 

в часовому проміжку з 01.07.2013 по 01.07.2014, їхні показники за вказаний період продемонстрували приріст 
значень. Станом на початок другого півріччя 2014 року ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» сформував 
великий запас нормативів адекватності регулятивного капіталу (Н2) та співвідношення регулятивного капіталу 

до сукупних активів Банку (Н3): Н2 перевищив середній показник даного нормативу по банківській системі 
України на 56,39 п.п., а Н3 — на 59,14 п.п. 

 

              Підтримка акціонерів 
             Згідно інформації, яка розміщена на сайті Національного банку України та на сайті ПАТ «БАНК 

РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», станом на 01.01.2014 р. 120 000 шт. простих іменних акцій ПАТ «БАНК РИНКОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ», що становить 40% статутного капіталу Банку, належало Приватному акціонерному товариству 

“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “СТАР-ПОЛІС” (юридична адреса: 01011, вул. Панаса Мирного, 16/13, Печерський 

район, м. Київ; код за ЄДРПОУ — 35810956).  

              Станом на 01.01.2014 розподіл часток акціонерів у статутному капіталі ПАТ “БАНК РИНКОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ” виглядав наступним чином: 

• ПрАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “СТАР-ПОЛІС” — 40%; 

• 7 фізичних осіб — 60%. 

 За такою структурою акціонерів агентство ідентифікує рівень зовнішньої підтримки ПАТ «БАНК 

РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» від акціонерів як невизначений, але зазначає, що минулому акціонери таку підтримку 

здійснювали. 

 

4. Якість активів 
 

            Активи ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» за останні 12 місяців (в період з 01.07.2013 по 

01.07.2014) зменшились на 41,95% або на 242,737 млн. грн. і склали 335,833 млн. грн. Переважна більшість 
основних статей активів Банку протягом зазначеного періоду також продемонструвала низхідну динаміку, а 
саме: 

• обсяг кредитів та заборгованості клієнтів  ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» скоротився на 28,11% 

або на 125,956 млн. грн. і склав 322,132 млн. грн., при цьому портфель кредитів юридичних осіб 

зменшився на 23,65% або на 99,068 млн. грн. до 319,817 млн. грн., а зменшення кредитів та 
заборгованості фізичних осіб становило 26,888 млн. грн. або 92,07%, в результаті чого їхній обсяг 
склав лише 2,315 млн. грн.; 

• обсяг резервів під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів Банку на 01.07.2014 становив 110,207 

млн. грн., що на 41,63% або на 78,593 млн. грн. менше, ніж на 01.07.2013; 

• грошові кошти та їх еквіваленти скоротились на 89,72% або на 73,878 млн. грн. і станом на 01.07.2014 

їхній обсяг складав 8,462 млн. грн., а частка в активах Банку була на рівні 2,52%; 

• стаття активів «Основні засоби та нематеріальні активи» зменшилась на 34,00% або на 2,371 млн. грн. 

до 4,603 млн. грн.; 

• інші фінансові активи Банку скоротилися на 99,73%: з 39,498 млн. грн. станом на 01.07.2013 до 106 тис. 
грн. станом на 01.07.2014  

• при цьому зростання продемонструвала дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток: станом на 01.07.2014 в порівнянні з 01.07.2013 її обсяг зріс на 46,10% і склав 431 тис. грн. 

(табл. 4). 

Таблиця 4 

Активи ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»    

(тис. грн., %) 

Показники 01.07.2014 01.07.2013 Зміна 
Темп приросту, 

% 
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 462 82 340 -73 878 -89,72% 
Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку - 226 - - 
Кошти в інших банках - - - - 
Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 322 132 448 088 -125 956 -28,11% 
- кредити та заборгованість юридичних осіб 319 817 418 885 -99 068 -23,65% 
- кредити та заборгованість фізичних осіб 2 315 29 203 -26 888 -92,07% 
Резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів 110 207 188 800 -78 593 -41,63% 
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 431 295 136 46,10% 
Відстрочений податковий актив 17 - - - 
Основні засоби та нематеріальні активи 4 603 6 974 -2 371 -34,00% 
Інші фінансові активи 106 39 498 -39 392 -99,73% 
Активи, всього: 335 833 578 570 -242 737 -41,95% 

Джерело: дані ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 
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 Станом на 01.07.2014 в структурі активів ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» найбільшу питому 

вагу займали кредити та заборгованість клієнтів — 95,92% (станом на 01.07.2013 їхня частка в активах Банку 

складала 77,45%). Таким чином, кредитний портфель є основним доходним активом ПАТ «БАНК РИНКОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ». В структурі кредитного портфеля Банку за період з 01.07.2013 по 01.07.2014 відбулися наступні 
зміни: частка кредитів юридичних осіб зросла з 93,48% до 99,28%, тоді як частка кредитів фізичних осіб 

зменшилась з 6,52% до 0,72%.  

           

 При проведенні аналізу активів Банку Агентство виходило з того, що основною статтею доходних 

активів ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» є стаття балансу «кредити та заборгованість клієнтів». 

Аналізуючи якість активів, Агентство розглядало структуру кредитних операцій ПАТ «БАНК РИНКОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ» за категоріями якості (ризику) (рис. 3). 

 

 Згідно даних фінансової звітності ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» за другий квартал 2014 року, 
станом на 01.07.2014р. 93% кредитних операцій Банку були віднесені до першої (28,432 млн. грн. або 6%) та 
другої (399,105 млн. грн. або 87%) категорій якості, тобто відрізнялись мінімальним (І-а категорія якості) та 
помірним (ІІ-а категорія якості) рівнем ризиків. Станом на 01.07.2014 частка недіючих кредитів Банку 

(класифікованих за четвертою та п’ятою категоріями якості) складала 7%, тоді як станом на 01.01.2014 частка 
зазначених кредитних операцій становила 0%.  

 

Рис. 3. Структура кредитних операцій ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» за категоріями якості  
станом на 01.07.2014 

 
 

 

 

5. Ліквідність 
 

             Динаміка активів та зобов’язань ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» відповідним чином 

відобразилася на динаміці нормативів ліквідності Банку. Агентство нагадує, що за період з 01.07.2013 по 

01.07.2014 активи Банку скоротилися на 242,737 млн. грн. або на 41,95% (до 335,833 млн. грн.), а зобов’язання 
зменшилися на 255,304 млн. грн. або на 94,01% (до 16,281 млн. грн.). Нормативи ліквідності ПАТ «БАНК 

РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» станом на 01.07.2014 в порівнянні з 01.07.2013 зазнали наступних змін: 

• норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився на 5,05 п.п. і склав 57,00% (при встановленому НБУ 

граничному значенні «не менше 20%» і середньому показнику даного нормативу по банківській 

системі України в 48,50%); 

• норматив поточної ліквідності (Н5) виріс на 372,38 п.п. до 436,08% (при нормативному показнику «не 
менше 40%» і середньому значенні по системі українських банків на рівні 78,71%); 

• норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився на 1857,76 п.п., сягнувши позначки в 2072,60%  

(при граничному показнику «не менше 60%» і середньоринковому значенні 85,16%) (табл. 5).  
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Таблиця 5 

Дані про динаміку нормативів ліквідності ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»     

(%) 

01.07.2014 01.07.2013 
Показники 

Нормативне 
значення Значення 

банку 
Значення по 

системі 
Значення 
банку 

Значення по 
системі 

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) >20% 57,00%   48,50% 62,05%   55,97% 
Норматив поточної ліквідності (Н5) >40% 436,08% 78,71% 63,70%   88,64% 
Норматив короткострокової ліквідності (Н6) >60% 2072,60%   85,16% 214,84%   90,28% 

Джерело: дані ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», НБУ, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

          

              На рис. 4 наведена динаміка нормативів ліквідності ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» в 
щомісячному форматі за період з 01.07.2013 по 01.07.2014. 

 

Рис. 4. Динаміка нормативів ліквідності Н4, Н5, Н6 ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»  

з 01.07.2013 по 01.07.2014 

 
 

               Як видно на рис.4 з липня 2013 року і до початку 2014 року динаміка нормативів ліквідності Банку 

була досить рівномірною і показувала стійкі тренди. В цілому, всі три нормативи ліквідності (Н4, Н5 та Н6) 

підтримувалися Банком на високому рівні, тобто із значним запасом по відношенню до встановлених 

регулятором граничних позначок. В першому півріччі 2014 року динаміка нормативів ліквідності Банку 

продемонструвала суттєві зміни. Так, якщо норматив миттєвої ліквідності (Н4) почав рух в напрямку зниження, 
то нормативи поточної (Н5) та короткострокової (Н6) ліквідності стрімко злетіли вгору, сягнувши дуже 
високих позначок. На динаміку нормативів ліквідності ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» вплинуло вагоме 
скорочення обсягу його зобов’язань, темпи зменшення яких більш ніж вдвічі перевищили темпи зниження 
активів Банку. 

 

                Підводячи підсумки аналізу індикаторів ліквідності ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» слід 

підкреслити, що станом на 01.07.2014 всі три нормативи ліквідності (Н4, Н5 та Н6) продемонстрували високі 
значення, а показники поточної (Н5) та короткострокової (Н6) ліквідності були на дуже високих позначках. 

Так, норматив миттєвої ліквідності Банку (Н4) перевищив середній показник даного нормативу по банківській 

системі України на 8,50 п.п., норматив поточної ліквідності (Н5) був вищим за середньо-ринкове значення на 
357,37 п.п., а норматив короткострокової ліквідності (Н6) — на 1987,44 п.п. 

 

6. Доходи, витрати та прибуток банку 
 

              За підсумками першого півріччя 2014 року ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» отримав прибуток в 
розмірі 16,085 млн. грн., що майже втричі (на 192,35% або на 10,583 млн. грн.) перевищило фінансовий 
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результат Банку за перше півріччя 2013 року. Серед основних чинників приросту прибутку Банку слід 

виділити наступні:  
• суттєве зменшення суми відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках (на 

49,18% або на 23,048 млн. грн.); 

• позитивний результат від переоцінки іноземної валюти в розмірі 9,457 млн. грн. (проти негативного 

результату за підсумками першого півріччя 2013 року на рівні 249 тис. грн.); 

• значне зростання (на 1599,36% або в 17 разів) інших операційних доходів Банку: зі 157 тис. грн. до 

2,668 млн. грн. (табл. 6). 

Таблиця 6 

Дані про динаміку окремих статей доходів, витрат та чистого прибутку  

ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»   

(тис. грн., %) 

Показники 
За I півріччя 
2014 року 

За I півріччя 
2013 року 

Зміна 
Темп 

приросту, % 
Чистий процентний дохід 39 827 49 727 -9 900 -19,91% 
Чистий комісійний дохід 2 893 7 333 -4 440 -60,55% 
Результат від операцій з іноземною валютою (6 426) 2 311 - - 
Результат від переоцінки іноземної валюти 9 457 (249) - - 
Інші операційні доходи 2 668 157 2 511 1599,36% 
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках (23 816) (46 864) -23 048 -49,18% 
Адміністративні та інші операційні витрати  11 380 6 887 4 493 65,24% 
Прибуток/(збиток) до оподаткування  16 032 5 535 10 497 189,65% 
Витрати на податок на прибуток  53 (33) - - 
Прибуток/(збиток)  16 085 5 502 10 583 192,35% 

Джерело: дані ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

 

             Серед чинників тиску на фінансовий результат ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» варто відзначити 

негативний результат від операцій з іноземною валютою (в розмірі 6,426 млн. грн.) та зростання 
адміністративних та інших операційних витрат Банку (на 65,24% або на 4,493 млн. грн.). Крім цього, 

зменшення показали такі ключові статті доходів ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» як чистий процентний 

дохід та чистий комісійний дохід. Так, за підсумками першого півріччя 2014 року в порівнянні з аналогічним 

періодом 2013 року чистий процентний дохід Банку знизився на 19,91% або на 9,900 млн. грн. (до 39,827 млн. 

грн.), а чистий комісійний дохід скоротився на 60,55% або на 4,440 млн. грн. (до 2,893 млн. грн.). 

 

              Таким чином, підбиваючи підсумки аналізу фінансових результатів ПАТ «БАНК РИНКОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ» за перше півріччя 2014 року в порівнянні з першим півріччям 2013 року, слід позитивно оцінити 

факт підтримання Банком прибуткової діяльності. Незважаючи на складну фінансово-економічну ситуацію в 
країні та зменшення ключових статей доходів, прибуток ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» зріс майже 
втричі, при тому, що темп приросту сукупного обсягу прибутку українських банків за той же період склав 
6,15%. 

 

7. Інші фактори, які враховуються при рейтинговій оцінці 
 

На протязі 2014 року проходила перевірка ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» з боку НБУ стосовно 

виконання вимог законодавства щодо фінансового моніторингу. Також в 2014 році мала місце перевірка з боку 

податкових органів з питань дотримання податкового законодавства за 2011-2013 рр. Суттєвих претензій до 

банку з боку обох органів не було. 

Що стосується взаємовідносин з органами МВС, то в цієї структури мали місце претензії до окремих 

клієнтів банку. 
 
Менеджмент 
 
Січовий Володимир Олександрович, Голова Правління ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

Протягом своєї трудової діяльності Січовий Володимир Олександрович обіймав наступні посади: радник 

Голови Правління, заступник керуючого Київського відділення № 5, заступник керуючого Київського 

відділення № 3, керуючий Київського відділення № 3, в.о. старшого бухгалтера Київського відділення № 3, 

менеджер універсального відділення № 1, заступник начальника відділення № 9, начальник сектору організації 
продаж клієнтам-юридичним особам відділення № 9, менеджер по роботі з малим бізнесом Групи по роботі з 
малим бізнесом відділення № 33.  

 

Тимошенко Костянтин Володимирович, заступник Голови Правління ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

Протягом своєї трудової діяльності Тимошенко Костянтин Володимирович обіймав наступні посади: радник 

Голови Правління, директор Київської філії, заступник Голови Правління Першої київської філії, директор 

Київської філії, заступник Голови, заступник директора Центру іпотечного кредитування, директор Центру 

іпотечного кредитування, провідний економіст відділу депозитів та поточних рахунків управління 
обслуговування приватних осіб, заступник начальника управління роздрібного бізнесу, управління кредитно-
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депозитних операцій індивідуального бізнесу, директор Київської філії, представник Правління - виконавчого 

директора регіонального департаменту, керуючий відділенням № 5393 Ощадбанку України, заступник 

Керуючого, начальник відділу інформатизації та автоматизації, заступник Директора по комерційним 

питанням.  

 

Клименко Світлана Сергіївна, член Правління, працівник, відповідальний за проведення фінансового 

моніторингу ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

Клименко Світлана Сергіївна протягом п’яти останніх років займала наступні посади: начальник департаменту  

iнформацiйно-аналiтичного контролю по фінансовому моніторингу, начальник Управління фінансового 

моніторингу, начальник Управління фінансового моніторингу служби фінансового моніторингу. 

 

8. Узагальнення результатів оцінки  
 

            1. Публічне акціонерне товариство «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» було створене у 2010 році. Станом 

на 01.07.2014 активи Банку складали 335,833 млн. грн., у ренкінгу Національного банку України за розміром 

активів ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» займав 150-у сходинку серед 173-х українських банків. За 
обсягом активів ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» віднесений до четвертої групи банків ренкінгу НБУ. 

Станом на 01.07.2014 ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» займав 95-у позицію у своїй групі банків, тоді як 
станом на 01.01.2014 Банк перебував на 73-му місці.               
 

            2. За оцінками Агентства, частка ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» в активах банківської системи 

України станом на 01.07.2014 складала 0,026% (станом на 01.01.2014 — 0,044%), а в зобов’язаннях системи 

частка Банку становила 0,001% (станом на 01.01.2014 — 0,024%). При цьому Агентство акцентує увагу на тому, 
що ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» почав здійснювати свою діяльність на ринку банківських послуг 
України нещодавно і є досить молодою банківською установою. Масштаб роботи є одним із найбільш чутливих 

місць Банку. Стандарти оцінки кредитних ризиків вимагають від Агентств враховувати даний фактор, хоча він і 
не є в банківському секторі основою для виміру кредитного ризику, але суттєвий вплив на ризик банку 

здійснює.  
 

            3. Станом на 01.07.2014 власний капітал ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» становив 319,552 млн. 

грн., що на 4,09% або на 12,567 млн. грн. більше, ніж станом на 01.07.2013. Джерелами поповнення власного 

капіталу Банку стали такі статті балансу як «Нерозподілений прибуток» і «Резервні та інші фонди банку». 

Статутний капітал ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» складає 300,000 млн. грн., що становить 93,88% 

власного капіталу Банку. Зростання власного капіталу Банку відбувалося на фоні значного скорочення обсягу 
його зобов’язань (на  255,304 млн. грн. або на 94,01%). В результаті, за період з 01.07.2013 по 01.07.2014 пасиви 

ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» зменшилися на 41,95%: з 578,570 млн. грн. до 335,833 млн. грн. 

     

             4. Регулятивний капітал ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (Н1) станом на 01.07.2014 становив 
319,801 млн. грн., що на 3% більше, ніж станом на 01.07.2013. Приріст регулятивного капіталу на фоні значного 

скорочення активів Банку знайшов своє відображення у динаміці нормативів адекватності регулятивного 

капіталу (Н2) та співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3). За період з 01.07.2013 по 

01.07.2014 зазначені нормативи (Н2 та Н3) показали висхідну динаміку, в той час коли середньоринкові 
показники рухалися по низхідним траєкторіям. В друге півріччя 2014 року Банк увійшов з великим запасом 

нормативів адекватності регулятивного капіталу (Н2) та співвідношення регулятивного капіталу до сукупних 

активів (Н3): станом на 01.07.2014 Н2 та Н3 не лише суттєво перевищували встановлені регулятором граничні 
рамки, але й були значно вищими за середньоринкові показники. Так, Н2 перевищив середній показник даного 

нормативу по банківській системі України на 56,39 п.п., а Н3 — на 59,14 п.п. 

 

              5. Станом на 01.01.2014 розподіл часток акціонерів у статутному капіталі ПАТ “БАНК РИНКОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ” виглядав наступним чином: 40% належало Приватному акціонерному товариству “СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ “СТАР-ПОЛІС” (юридична адреса: 01011, вул. Панаса Мирного, 16/13, Печерський район, м. Київ; 
код за ЄДРПОУ- 35810956), 60% акцій Банку володіли 7 фізичних осіб. 

 

              6. Активи ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» за останні 12 місяців (в період з 01.07.2013 по 

01.07.2014) зменшились на 41,95% або на 242,737 млн. грн. Переважна більшість основних статей активів Банку 

протягом зазначеного періоду також продемонструвала низхідну динаміку. Станом на 01.07.2014 в структурі 
активів ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» найбільшу питому вагу займали кредити та заборгованість 
клієнтів — 95,92%. За період з 01.07.2013 по 01.07.2014 в структурі кредитного портфеля Банку частка кредитів 
юридичних осіб зросла з 93,48% до 99,28%, тоді як частка кредитів фізичних осіб зменшилась з 6,52% до 

0,72%.  

 

 7. Згідно даних фінансової звітності ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» за другий квартал 2014 

року, станом на 01.07.2014р. 93% кредитних операцій Банку були віднесені до першої (28,432 млн. грн. або 6%) 

та другої (399,105 млн. грн. або 87%) категорій якості, тобто відрізнялись мінімальним (І-а категорія якості) та 
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помірним (ІІ-а категорія якості) рівнем ризиків. Станом на 01.07.2014 частка недіючих кредитів Банку 

(класифікованих за четвертою та п’ятою категоріями якості) складала 7%, тоді як станом на 01.01.2014 частка 
зазначених кредитних операцій становила 0%.  

 

                8. В першому півріччі 2014 року на динаміку нормативів ліквідності ПАТ «БАНК РИНКОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ» вплинуло вагоме скорочення обсягу його зобов’язань, темпи зменшення яких більш ніж вдвічі 
перевищили темпи зниження активів Банку. Станом на 01.07.2014 всі три нормативи ліквідності Банку (Н4, Н5 

та Н6) продемонстрували високі значення, а показники поточної (Н5) та короткострокової (Н6) ліквідності були 

на дуже високих позначках. Так, норматив миттєвої ліквідності Банку (Н4) перевищив середній показник 
даного нормативу по банківській системі України на 8,50 п.п., норматив поточної ліквідності (Н5) був вищим за 
середньоринкове значення на 357,37 п.п., а норматив короткострокової ліквідності (Н6) — на 1987,44 п.п. 

  

                9. За підсумками першого півріччя 2014 року ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» отримав 
прибуток в розмірі 16,085 млн. грн., що на 192,35% або на 10,583 млн. грн. перевищило фінансовий результат 
Банку за перше півріччя 2013 року. Таким чином, незважаючи на складну фінансово-економічну ситуацію в 
країні та зменшення ключових статей доходів, прибуток ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» зріс майже 
втричі, при тому, що темп приросту сукупного обсягу прибутку українських банків за той же період склав 
6,15%. 
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Додаток А 

 

Обмеження на використання рейтингового звіту 
 

Даний звіт є інтелектуальною власністю ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг». Усі інтелектуальні права ТОВ «РА «Експерт-
Рейтинг» охороняються у відповідності до законодавства України. Жодна з частин даного звіту не може продаватися, 
відтворюватися або розповсюджуватися без письмової згоди ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг »третіми особами. Вся інформація, що 
міститься в цьому звіті, отримана ТОВ «РА« Експерт-Рейтинг» з джерел, які в ТОВ« РА Експерт-Рейтинг» вважають достовірними. 

У зв'язку з можливістю людської чи технічної помилки, а також інших факторів, ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» не гарантує 
абсолютної надійності представленої інформації. Кредитний рейтинг Банку, а також будь-яка частина інформації, що міститься у 
звіті, повинні розглядатися виключно як думка про ступінь опірності фінансового інституту несприятливим факторам впливу, а не 
як рекомендація з купівлі або продажу цінних паперів або рекомендація щодо використання послуг банку. ТОВ «РА «Експерт-
Рейтинг» не несе відповідальності за результати кредитних, інвестиційних або господарських рішень третіх осіб, прийнятих 
виключно з урахуванням інформації про рейтинги, визначені ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг». 

 

Вкладники, страхувальники, інвестори, використовуючи даний рейтинговий звіт, автоматично погоджуються з тим, що 
зміст даного рейтингового звіту є думкою аналітиків Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» про кредитоспроможність 
фінансового інституту.  

Сприймаючи результати оцінки рівня кредитного рейтингу банку, слід розуміти: 

1 При оцінці до уваги приймаються чинники, які позитивно або негативно можуть вплинути на стійкість банку. Таким 

чином, ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» оцінює рівень опірності банку несприятливим факторам впливу. Для банків оцінка 
проводиться відповідно до національної шкали, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 665. 

2 Інформація, наведена в рейтинговому звіті, джерелом якої є сам банк і Національний банк України, може незначно 
відрізнятися через відмінності в системі обліку або методології підрахунку показників.  

Таблиця А 
Національна рейтингова шкала. Довгострокові кредитні рейтинги (больше одного року)* 

Рейтинг Інтерпретация рейтингової оцінки 

uaAAA 
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами 

uaAA 
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами 

uaA 
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень 
кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов 

uaВВВ 
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом рівня uaBВВ характеризується достатньою 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень 
кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов 

uaBB 

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом рівня uaВВ характеризується 
кредитоспроможністю нижче достатньої порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими 
інструментами. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, 
фінансових та економічних умов 

uaB 

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaB характеризується низькою 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Дуже 
висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та 
економічних умов 

uaССС 
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCCC характеризується дуже низькою 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Існує 
потенційна імовірність дефолту 

uaСС 
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCC характеризується високою ймовірністю 
дефолту 

uaС Позичальник очікує дефолт за борговими зобов'язаннями 

uaD 
Дефолт. Виплата відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями позичальника припинена без 
досягнення згоди з кредиторами щодо реструктуризації заборгованості до настання терміну платежу 

«–» або «+»  — це проміжні категорії рейтингу відносно основних категорій. 

* — у відповідності до рейтингової шкали, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 26 

квітня 2007 № 665 

 

Даний додаток є невід'ємною частиною будь-якого рейтингового звіту. 


