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1. Загальна інформація
Одна із найбільших банківських груп Світу Deutsche Bank присутня в Україні з 1993 року. До літа 2009
року Deutsche Bank утримував в Україні представництво, але у червні 2009 року Deutsche Bank почав операції в
Україні через дочірній банк, який зараз має назву Публічне акціонерне товариство "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ".
Deutsche Bank AKTIENGESELLSCHAFT (Німеччина) контролює 100% акцій ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"
(Україна). Письмовий дозвіл на придбання 100% акцій Банку в Україні було надано НБУ 16.12.2008 р.

•
•
•

Deutsche Bank проводить операції в Україні в рамках трьох підрозділів:
Операції на ринку капіталів.
Торгівельне фінансування.
Управління грошовими потоками.

ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" в Україні орієнтований на корпоративну клієнтуру. В рамках операцій на
ринку капіталів пропонує клієнтам комплексну підтримку із оптимізації інвестицій та позик та послуги з ризикменеджменту.
Підрозділ Банку із торгівельного фінансування, яким Deutsche Bank у Світі займається більше 130
років, допомагає експортерам та імпортерам знаходити оптимальні рішення на основі власних потреб. Deutsche
Bank пропонує корпоративним клієнтам і фінансовим інститутам передові технології, торгівельні on-line модулі
та широкий спектр торгових продуктів і послуг через глобальну мережу, яка охоплює 77 офісів у 37 країнах, з
метою підвищення ефективності міжнародної торгівлі.
Підрозділ Банку з Управління грошовими потоками надає послуги з управління та оптимізації
грошових потоків та управління оборотним капіталом. Deutsche Bank надає послуги з управління грошовими
потоками великим мультинаціональним корпораціям та фінансовим інститутам в усьому Світі. Хаби Банку
працюють у Франкфурті, Лондоні, Нью-Йорку, Сінгапурі та у всіх великих фінансових центрах, тому послуги
Банку у цьому сегменті завжди враховують особливості місцевих ринків та фінансових систем.
Отже, можна зазначити, що ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" спеціалізується на корпоративній клієнтурі і
надає для українського ринку ряд унікальних послуг, висока якість яких гарантована високими стандартами
сервісу Deutsche Bank в усьому Світі.

2. Ринкова частка і ділова активність
Оцінюючи ринкову частку ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" у банківській системі України, слід враховувати,
що Банк спеціалізується на корпоративній клієнтурі та не може бути віднесений до категорії універсальних
банків. ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" займає досить специфічні ніші на українському ринку банківських послуг,
які йому гарантовані через роботу в єдиній глобальній мережі офісів Deutsche Bank в Світі.
За формальними ознаками, частка ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" у банківській системі України протягом
останніх 3 років коливалась на рівні 0,07%–0,2% від активів банківської системи. Невелика частка ПАТ
"ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" у банківській системі України не має істотного впливу на його кредитний рейтинг через
входження Банку до глобальної мережі Deutsche Bank та наявність певної спеціалізації в його операціях з
корпоративною клієнтурою, яка саме забезпечує його прибуткову і стабільну роботу.
Таблиця 1
Данні про активи та зобов'язання ПАТ "Дойче Банк ДБУ"
у порівнянні із загальними даними по банківській системі України, млн. грн., %, п.п.
(млн. грн., %)
Темп
Показники
01.04.2017
01.01.2017
01.01.2016
01.01.2015
Зміна
приросту, %
Активи банківської системи
1279243,821 1258643,603 1252570,443 1316717,870
-37474,049
-2,85%
Активи Банку
1427,276
2466,170
1648,424
862,534
564,742
65,47%
Частка активів банку у активах
0,11%
0,20%
0,13%
0,07%
0,05 п.п.
банківської системи
Зобов'язання банківської системи 1132087,818 1142209,225 1157656,583 1168655,263
-36567,445
-3,13%
Зобов'язання Банку
1057,505
2110,855
1269,337
615,595
441,910
71,79%
Частка зобов'язань банку у
0,09%
0,18%
0,11%
0,05%
0,04 п.п.
зобов'язаннях банківської
системи
Джерело: данні НБУ, розраховано ТОВ "РА "Експерт-Рейтинг"
Примітка: сприймаючі данні таблиці, слід враховувати зміни, які проводив НБУ у методології складання
публічної звітності банків у 2015–2017 рр.
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3. Зовнішня підтримка
Deutsche Bank є єдиним із іноземних банків в Україні, що крім традиційної зовнішньої підтримки своєї
дочірньої структури, яка базується на внесках у статутний капітал, забезпеченні ліквідності та стимулюється
репутаційними ризиками, декларує гарантії виконання ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань.
На момент присвоєння рейтингу такі гарантії мали 32 дочірніх банки Deutsche Bank, до складу яких входив і
ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ". Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, — це дуже суттєвий
позитивний фактор, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги
Deutsche Bank в Україні. Перелік інститутів, які мають гарантії Deutsche Bank, оновлюється на сайті Банку у
розділі "Declaration of Backing".
Додатково Агентство звертає увагу на великий масштаб роботи Deutsche Bank. Так, станом на
31.12.2016 загальні активи Deutsche Bank складали 1,591 трлн. євро, а загальний чистий дохід Банку за 2016 рік
склав 30,014 млрд. євро. За 2016 рік Deutsche Bank показав незначну тенденцію до зниження загального чистого
доходу, активів, акціонерного капіталу та кількості зайнятих осіб, але наростив адекватність основного
капіталу, що вказує на співвідношення основного капіталу до зважених на ризик активів, до рівня 11,8%.
Таблиця 2
Основні показники діяльності Deutsche Bank за 2016 рік, млрд. євро, %
2016
2015
Темп
Показник
Зміна
(31.12.2016) (31.12.2015)
приросту, %
Загальний чистий дохід (Total net revenues)
30,014
33,525
-3,511
-10,47%
Адекватність основного капіталу першого рівня
11,80%
11,10%
0,70 п.п.
(Common Equity Tier 1 Capital Ratio)
Активи всього (Total assets)
1591
1629
-38
-2,33%
Акціонерний капітал (Shareholders' equity)
60
63
-3
-4,76%
Кількість зайнятих осіб, осіб
99744
101104
-1360
-1,35%
Джерело: Річний звіт Deutsche Bank за 2016 р., стор. 2
На момент присвоєння рейтингу Deutsche Bank мав наступні довгострокові кредитні рейтинги від
рейтингових агентств:
- Moody's Investors Service: А3
- Standard & Poor's: A- Fitch Ratings: A(emr)
Довгострокові кредитні рейтинги Deutsche Bank від 3-х міжнародних рейтингових агентств
знаходились на інвестиційному рівні і були значно вище бар'єрного значення інвестиційного рівня (ВВВ-).
Отже, на момент присвоєння довгострокового кредитного рейтингу ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" мав
гарантовану підтримку від свого акціонера Deutsche Bank. Масштаб діяльності, результати роботи та поточні
довгострокові кредитні рейтинги Deutsche Bank вказували на те, що Банк може, у разі потреби, надати ПАТ
"ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки.

4. Адекватність капіталу
Станом на 31.03.2017 р. статутний капітал ПАТ "Дойче Банк ДБУ" перевищував 200 млн. грн. і складав
228,666 млн. грн. Власний капітал на ту ж дату складав 369,770 млн. грн. За перший квартал 2017 року власний
капітал Банку збільшився на 4,07%, статутний капітал залишався незмінним.
Таблиця 3
Власний капітал ПАТ "Дойче Банк ДБУ" у першому кварталі 2017 року, тис. грн., %
Темп
Показники
31.03.2017
31.12.2016
Зміна
приросту, %
Статутний капітал
228666
228666
Нерозподілений прибуток та інші резерви
141104
126649
14455
11,41%
Усього власного капіталу
369770
355315
14455
4,07%
Усього зобов'язань та власного капіталу
1427276
2466140
-1038864
-42,13%
Співвідношення між статутним капіталом та власним
61,84%
64,36%
-2,52 п.п.
капіталом
Джерело: Проміжна фінансова звітність ПАТ "Дойче Банк ДБУ"
Вивчення динаміки регулятивного капіталу показало, що протягом останніх 12 місяців регулятивний
капітал Банку коливався у діапазоні 303,069 – 443,933 млн. грн. Станом на 3 травня 2017 року розмір
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регулятивного капіталу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" становив 325,374 млн. грн. Протягом всього періоду аналізу
Банк підтримував значний запас Н1 до встановленого НБУ мінімуму. Більше того, статутний та регулятивний
капітал банку ПАТ "Дойче Банк ДБУ" на початок другого кварталу були більшими за мінімальні позначки, які
НБУ встановить у липні 2017 р. на рівні 200 млн. грн.
Графік 1. Динаміка регулятивного капіталу (Н1) ПАТ "Deutsche Bank DBU" в порівнянні з
сукупним значенням Н1 по банківській системі
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Аналіз динаміки Н2 Банку показав, що протягом всього періоду аналізу цей норматив коливався у
діапазоні 87,42% – 235,1%. Не дивлячись на значні коливання нормативу Н2, ПАТ "Дойче Банк ДБУ" (при
нормативному значенні Н2 не менше 10%, і середньому значенні Н2 по банківській системі у діапазоні 12–14%)
мав безпрецедентно високий запас регулятивного капіталу.
Графік 2. Динаміка адекватності регулятивного капіталу (Н2) ПАТ "Deutsche Bank DBU" в
порівнянні з середнім значенням Н2 по банківській системі
256,00%
235,21%

233,11%
219,11%

216,00%

Н2 банку

198,02%

206,00%

Середнє значення Н2 по банківській системі
190,33%

195,13%

192,93%
174,72%

191,75%

155,98%

152,26%

156,00%

138,71%

135,00% 134,80%
120,18%
122,01%
119,41%
113,01% 113,81%

141,15%

131,81%

119,85%

118,83%

113,84%
106,00%

186,29%
174,57%

158,48%

130,13%

110,45%

107,20%
104,40%

111,91%

117,08%

105,24%

105,42%
96,73%
89,00%

87,42%

56,00%

03.05.2017

21.04.2017

11.04.2017

03.04.2017

21.03.2017

13.03.2017

01.03.2017

21.02.2017

13.02.2017

01.02.2017

23.01.2017

11.01.2017

03.01.2017

21.12.2016

12.12.2016

01.12.2016

21.11.2016

11.11.2016

01.11.2016

21.10.2016

11.10.2016

03.10.2016

21.09.2016

12.09.2016

01.09.2016

22.08.2016

11.08.2016

01.08.2016

21.07.2016

11.07.2016

01.07.2016

21.06.2016

13.06.2016

01.06.2016

23.05.2016

11.05.2016

04.05.2016

21.04.2016

11.04.2016

01.04.2016

6,00%

Отже, у другий квартал 2017 року ПАТ "Дойче Банк ДБУ" увійшов зі статутним капіталом,
регулятивним капіталом та власним капіталом, що перевищували позначку у 200 млн. грн., яка є мінімумом для
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розміру статутного і регулятивного капіталів відповідно до нових вимог НБУ, і які набирають чинності у
липні 2017 року. Протягом всього періоду аналізу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" підтримував безпрецедентно
високий запас за нормативом адекватності регулятивного капіталу (Н2). Станом на 3 травня 2017 року Н2
Банку складав 195,13% при нормативному значенні не менше 10% і середньому значенні по банківській системі
13,77%.

5. Ліквідність
Протягом всього періоду аналізу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" мав дуже великий запас нормативу миттєвої
ліквідності Н4. Так, Н4 Банку коливався у діапазоні 86,83%–322,07%. Станом на 3 травня 2017 року Н4 ПАТ
"Дойче Банк ДБУ" складав 110,81%, при нормативному значенні не нижче 20%, і середньому значенні по
банківській системі 60,96% (графік 3). Агентство звертає увагу, що, не дивлячись на значний рівень
волатильності Н4 Банку, за останні 13 місяців ПАТ "Дойче Банк ДБУ" на систематичній основі підтримував
значний запас нормативу миттєвої ліквідності. Протягом всього періоду аналіз Н4 Банку не опускався нижче за
середнє значення нормативу миттєвої ліквідності по банківській системі України, що вказує на консервативну
політику управління ліквідністю у ПАТ "Дойче Банк ДБУ".
Графік 3. Динаміка миттєвої ліквідності (Н4) ПАТ "Deutsche Bank DBU" в порівнянні з середнім
значенням Н4 по банківській системі
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Аналогічних висновків можна дійти і після аналізу динаміки нормативу поточної ліквідності Банку Н5.
Протягом всього періоду аналізу Н5 Банку коливався у діапазоні 107,45%–218,4%. Станом на 3 травня 2017
року норматив поточної ліквідності Н5 складав 141,97%, при нормативному значенні не менше 40%, і
середньому значенні по банківській системі 113,41% (графік 4). Протягом всього періоду аналізу без виключень
норматив поточної ліквідності ПАТ "Дойче Банк ДБУ" перевищував середнє значення по ринку та нормативне
значення, встановлене НБУ. Отже ПАТ "Дойче Банк ДБУ" підтримував значний запас нормативу поточної
ліквідності на систематичній основі, що також вказує на досить консервативний характер управління поточною
ліквідністю Банку.
Аналіз динаміки нормативу короткострокової ліквідності (Н6) ПАТ "Дойче Банк ДБУ" показав, що за
весь період аналізу Банк жодного разу не допускав зниження нормативу нижче за середнє значення нормативу
по банківській системі та нижче граничного значення, встановленого НБУ. Станом на 3 травня 2017 року Н6
Банку складав 159,69%, при нормативному значенні не менше 60%, і середньому значенні по банківській
системі 113,41% (графік 5).
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Графік 4. Динаміка поточної ліквідності (Н5) ПАТ "Deutsche Bank DBU" в порівнянні з середнім
значенням Н5 по банківській системі
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Значний рівень запасу Н6 до граничного значення, встановленого НБУ, підтримувався на
систематичній основі, що також вказує на консервативний стиль управління короткостроковою ліквідністю
ПАТ "Дойче Банк ДБУ".
Графік 5. Динаміка короткострокової ліквідності (Н6) ПАТ "Deutsche Bank DBU" в порівнянні з
середнім значенням Н6 по банківській системі
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Таким чином, ПАТ "Дойче Банк ДБУ" дотримувався консервативної стратегії управління миттєвою,
поточною та короткостроковою ліквідністю. Банк на систематичній основі протягом більше 12 місяців
підтримує значній запас нормативів ліквідності Н4, Н5 та Н6 як по відношенню до граничних значень,
встановлених НБУ, так і по відношенню до середніх значень цих нормативів по банківській системі України.
Отже, протягом більше ніж року ПАТ "Дойче Банк ДБУ" був безпрецедентно добре забезпечений ліквідністю,
що позитивно впливало на його довгостроковий кредитний рейтинг.
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6. Структура та якість активів
Консервативна політика управління ліквідністю ПАТ "Дойче Банк ДБУ" знайшла своє відображення у
структурі його активів. Станом на 31.03.2017 р. 43% активів Банку були представлені грошовими коштами та
коштами у НБУ, 34,34% приходилось на кредити та заборгованість клієнтів та 21,6% були представлені
коштами в інших банках (таблиця 4).
Таблиця 4
Активи ПАТ "Дойче Банк ДБУ" у першому кварталі 2017 року, тис. грн., %
31.03.2017
31.12.2016
Темп
Показники
Зміна
приросту, %
тис. грн.
%
тис. грн.
%
Активи, всього
1427276 100,00% 2466140 100,00%
-1038864
-42,13%
Грошові кошти та кошти в НБУ
613734
43,00% 1357908
55,06%
-744174
-54,80%
Кошти в інших банках
308228
21,60%
885196
35,89%
-576968
-65,18%
Кредити та заборгованість клієнтів
490139
34,34%
210789
8,55%
279350
132,53%
Інші активи*
15175
1,06%
12247
0,50%
2928
23,91%
Джерело: Проміжна фінансова звітність ПАТ "Дойче Банк ДБУ".
Примітка: * — стаття розрахована як різниця між активами всього та сумою ключових статей активів,
наведених у таблиці 4
Вивчення проміжної фінансової звітності ПАТ "Дойче Банк ДБУ" за перший квартал 2017 року
показало, що якість активів Банку знаходиться на дуже високому рівні.
Так, із 613,734 млн. грн. грошових коштів і коштів в НБУ 99,384 млн. грн. (16,19%) знаходилось на
коррахунку в НБУ і 513,837 млн. грн. (83,72%) знаходилось у депозитних сертифікатах НБУ. Із 308,228 млн.
грн. коштів інших банків 99,57% знаходилось у банках з довгостроковим кредитним рейтингом від ВВВ- до
ВВВ+ за міжнародною шкалою S&P.
Додатково слід звернути увагу, що станом на 31.03.2017 р. кредити та заборгованість клієнтів Банка за
мінусом резервів складали 490,139 млн. грн., на ту ж дату Банк сформував резерви у розмірі всього 50 тис. грн.
Рівень покриття резервами кредитів та заборгованості клієнтів у ПАТ "Дойче Банк ДБУ" на 31.03.2017 р. є
одним з найкращих у галузі.
100% кредитного портфелю ПАТ "Дойче Банк ДБУ" було сформовано за рахунок кредиту
підприємствам торгівлі. Із огляду на якість портфелю та спеціалізацію Банку, а також специфіку торгівельної
галузі такий стан справ є цілком прийнятним і не може впливати на довгостроковий кредитний рейтинг Банку.

7. Доходи та прибуток
Важливим є той факт, що ПАТ "Дойче Банк ДБУ" пережив вже дві банківські кризи в Україні:
2008/2009 років та 2014/2016 років, при цьому тільки перші три календарні роки діяльності ПАТ "Дойче Банк
ДБУ" були збитковими. Найкращих історичних результатів Банк досяг у 2015–2016 роках (графік 6).
Графік 6. Динаміка прибуктку та співвідношення прибутку до власного капіталу ПАТ "Дойче
Банк ДБУ" 2009-2016 рр. (данні річних звітів банку за 2010-2016 рр.)
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Перший квартал 2017 року ПАТ "Дойче Банк ДБУ" закінчив із прибутком 14,455 млн. грн., що на
45,65% менше ніж за перший квартал 2016 року. За той же період Банк зменшив чистий процентний дохід на
38,56%, але збільшив комісійний дохід на 20,13%. Чистий торгівельний дохід Банку за перший квартал
зменшився на 23,47%. Зниження окремих статей доходів та прибутку Банку за перший квартал 2017 року не
несло негативного впливу на його довгостроковий кредитний рейтинг через те, що діяльність ПАТ "Дойче Банк
ДБУ" залишалась прибутковою.
Таблиця 5
Ключові статті доходів та прибуток ПАТ "Дойче Банк ДБУ" у першому кварталі 2017 року, тис. грн., %
І квартал
І квартал
Темп
Показники
Зміна
2017 р.
2016 р.
приросту, %
37291
70953
-33662
-47,44%
Процентні доходи
28112
45758
-17646
-38,56%
Чистий процентний дохід
5938
4943
995
20,13%
Чистий комісійних дохід
2889
3775
-886
-23,47%
Чистий торгівельний дохід
14455
26597
-12142
-45,65%
Прибуток
Співвідношення прибутку до власного капіталу
3,91%
7,49%
-3,58 п.п.
Отже прибуткова діяльність ПАТ "Дойче Банк ДБУ" носила систематичний характер, оскільки
протягом останніх 5 років і першого кварталу 2017 року Банк працював з прибутком. Відповідний фактор мав
позитивний вплив на довгостроковий кредитний рейтинг Банку.

8. Інші фактори, які враховано при рейтинговій оцінці
Агентство провело аналіз участі Банку у судових спорах через Єдиний державний реєстр судових
рішень. На думку Агентства, ПАТ "Дойче Банк ДБУ" не веде великої претензійної роботи у судах України,
через наявність якісного кредитного портфелю та специфіку операцій з юридичними особами.
Агентство не виявило будь-яких спорів Банку з державними органами влади, результат яких міг би
суттєво вплинути на фінансовий стан Банку.
ТОП-менеджмент Банку мав гарну ділову репутацію та великий досвід роботи у банківському секторі
як в Україні, так і за кордоном.

9. Узагальнення результатів оцінки
29 травня 2017 року на засіданні рейтингового комітету ТОВ "Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"
було прийнято рішення про присвоєння довгострокового кредитного рейтингу Публічному акціонерному
товариству "Дойче Банк ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) за національною шкалою на рівні uaAAA. Позичальник
(банк) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
Приймаючи рішення про присвоєння кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось
наступними висновками:
1. ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" є банком, який спеціалізується на корпоративній клієнтурі і надає на
українському ринку ряд унікальних послуг, висока якість яких гарантована стандартами сервісу Deutsche Bank
в усьому Світі. Deutsche Bank має багатий досвід роботи в Україні: присутній на українському ринку у якості
представництва з 1993 року і через дочірній банк — з літа 2009 року.
2. За формальними ознаками, частка ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" у банківській системі України
протягом останніх 3 років коливалась на рівні 0,07%–0,2% від активів банківської системи. Невелика частка
ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" у банківській системі України не має істотного впливу на його кредитний рейтинг,
оскільки Банк входить до глобальної мережі Deutsche Bank та має певну спеціалізацію в операціях із
корпоративною клієнтурою, яка саме забезпечує його прибуткову і стабільну роботу.
3. ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" є єдиним банком в Україні з іноземним капіталом який мав публічну
декларацію гарантій по своїм зобов'язанням від свого акціонера Deutsche Bank. Масштаб діяльності, результати
роботи та поточні довгострокові кредитні рейтинги Deutsche Bank вказували на те, що банк може, у разі
потреби, надати ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки.
4. У другий квартал 2017 року ПАТ "Дойче Банк ДБУ" увійшов зі статутним капіталом, регулятивним
капіталом та власним капіталом, які перевищували позначку 200 млн. грн., яка є мінімумом для розміру
статутного і регулятивного капіталів відповідно до нових вимог НБУ, які набирають чинності у липні 2017
року. Протягом всього періоду аналізу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" підтримував безпрецедентно високий запас за
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нормативом адекватності регулятивного капіталу (Н2). Станом на 3 травня 2017 року Н2 Банка складав
195,13% при нормативному значенні не менше 10%, і середньому значенні по банківській системі 13,77%.
5. Банк дотримувався консервативної стратегії управління миттєвою, поточною та короткостроковою
ліквідністю. Банк на систематичній основі протягом більше 12 місяців підтримує значній запас нормативів
ліквідності Н4, Н5 та Н6 як по відношенню до граничних значень, встановлених НБУ, так і по відношенню до
середніх значень цих нормативів по банківській системі України. Отже, протягом більше ніж року ПАТ "Дойче
Банк ДБУ" був безпрецедентно добре забезпечений ліквідністю, що позитивно впливало на його
довгостроковий кредитний рейтинг.
6. Прибуткова діяльність ПАТ "Дойче Банк ДБУ" носила систематичний характер, оскільки протягом
останніх 5 років і першого кварталу 2017 року Банк працював з прибутком. Відповідний фактор мав
позитивний вплив на довгостроковий кредитний рейтинг Банку. 2016 рік ПАТ "Дойче Банк ДБУ" завершив з
прибутком 112,796 млн. грн., а перший квартал 2017 року — з прибутком 14,455 млн. грн. На думку Агентства,
систематична прибуткова діяльність Банку в Україні свідчить про те, що сильна та конкурентоспроможна
бізнес-модель Deutsche Bank на ринках, що розвиваються, прижилась і розквітла в Україні.

ДОДАТОК А
Обмеження на використання рейтингового звіту
Кредитний рейтинг Рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг" є думкою його аналітиків, що
відображає здатність емітента (цінних паперів) дотримуватися фінансових зобов'язань. Кредитні рейтинги
мають імовірнісний природу, тому не можуть бути рекомендацією до купівлі або продажу цінних паперів чи до
використання послуг емітента, банка, страховика. При присвоєнні і підтримці рейтингів і прогнозів по
рейтингах РА "Експерт-Рейтинг" покладається на фактичну інформацію, яку Агентство отримує від емітентів і
андерайтерів, а також з інших джерел, які Агентство вважає надійними. Емітент, його аудитор і андерайтер, а
також інші консультанти відповідають за точність інформації, яку вони надають РА "Експерт-Рейтинг" або
публікують у відповідності із вимогами діючого законодавства.
РА "Експерт-Рейтинг" не оцінює ризики, пов'язані зі стосунками емітентів, банків, страховиків з НБУ,
НКЦПФР, Нацкомфінпослуг та податковою владою, якщо Єдиний державний реєстр судових рішень або інші
публічні джерела, що заслуговують довіри, не містять фактів, що вказують на можливе невиконання
емітентами, банками, страховиками вимог регуляторів, які загрожують їм втратою платоспроможності. РА
"Експерт-Рейтинг" не оцінює ймовірний результат судових процесів між емітентом і його контрагентами, між
емітентом і державою. РА "Експерт-Рейтинг" не оцінює політичних, природних та військових ризиків, розвиток
впливу яких не залежить або слабо залежить від Агентства, клієнта або Уряду України. Дане обмеження є
невід'ємною частиною будь-якого рейтингового звіту.
Довгостроковий кредитний рейтинг присвоєно за національною шкалою, яка затверджена Кабінетом
міністрів України Постановою № 665 від 26 квітня 2007 року.
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