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1. Загальна інформація 
 

 АТ «ЄПБ» був зареєстрований як акціонерне товариство у серпні 2008 року. До 2014 року АТ «ЄПБ» 

був зареєстрований у м. Донецьку. Після початку антитерористичної операції, акціонери АТ «ЄПБ» прийняли 

рішення про переїзд головного офісу Банку до м. Києва. Протягом 2014–2016 рр. АТ «ЄПБ» переживав 

складний період відновлення операційної стійкості та ринкових позицій на українському ринку. Переживши 

складний період у минулому, Банк протягом 2018 року демонстрував досить консервативні підходи до 

управління капіталом, ліквідністю, кредитними ризиками, та готувався до експансії на вітчизняний кредитний 

ринок. 

 

 

 2. Ринкова частка і ділова активність 
 

 Оцінюючи ринкову частку АТ «ЄПБ» у банківській системі України, слід враховувати, що Банк, хоча і 

позиціонує себе як універсальна фінансова установа, насправді спеціалізуєтеся на обслуговуванні юридичних 

осіб, а інтереси його та його акціонерів концентруються в основному у енергетичному секторі. Банк має плани 

по збільшенню кредитування малого бізнесу, фізичних осіб та розширенню своєї присутності у 

корпоративному секторі у найбільш ліквідних його сегментах. Не дивлячись на те, що ринок є конкурентним і 

невеликому АТ «ЄПБ» буде складно конкурувати з великими універсальними фінансовими установами і 

небанківським фінансовими установами, АТ «ЄПБ» має кілька цікавих та, ймовірно, прибуткових ідей щодо 

експансії на кредитному ринку, які можуть покращити бізнес-модель Банку та конвертувати надлишок 

ліквідності і капіталу у прибуткові активи. 

 

 За формальними ознаками, частка АТ «ЄПБ» у банківській системі України протягом останніх трьох 

років коливалась на рівні 0,04%–0,08% від активів банківської системи. Невелика частка Банку у банківській 

системі України не має істотного впливу на його кредитний рейтинг через наявність певного рівня зовнішньої 

підтримки від акціонерів і суттєвий запас адекватності капіталу та ліквідності Банку.  

Таблиця 1 

Данні про активи та зобов'язання АТ «ЄПБ» 

у порівнянні із загальними даними по банківській системі України, млн. грн., %, п.п. 
 (тис. грн., %) 

Показники 01.07.2018 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016 Зміна 
Темп 

приросту, % 
Активи банківської системи 1299017335 1350403376 1258643603 1252570443 46446892 3,71% 
Активи Банку 546735 641627 779645 1047598 -500863 -47,81% 
Частка активів Банку у банківській системі 0,04% 0,05% 0,06% 0,08% -0,042 п.п. - 

Зобов’язання банківської системи 1156218208 1190551656 1142209225 1157656583 -1438375 -0,12% 
Зобов’язання Банку 339087 332598 591674 846086 -506999 -59,92% 
Частка зобов’язань Банку у банківській 
системі 

0,03% 0,03% 0,05% 0,07% -0,04 п.п. - 

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. 

 

 3. Підтримка акціонерів 
 

 Відповідно до офіційної інформації Банку, більше 98,8% акцій АТ «ЄПБ» контролюєтеся родиною 

Орлових. Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, два з трьох акціонерів Банку були 

зареєстровані у тимчасово-окупованому місті Донецьк, але постійно проживають на території України поза 

межами зони «Операції об’єднаних сил».  

 

 Родина Орлових  володіє та контролює кілька вугільних активів, декілька вуглезбагачувальних фабрик 

та   бізнес у сфері  вантажних перевезень залізничним  транспортом на території, яка підконтрольна Україні. 

Помітну частину активів ним було втрачена на непідконтрольній Україні території, що в цілому негативно 

відобразилось на фінансовому стані групи компаній. Втім, обсяг операцій групи залишається досить високим, а 

попит на вугілля в Україні, як і ціни на нього, останні три роки мали тенденцію до зростання. Додатково слід 

відмітити, що ціни на вугілля на внутрішньому ринку України мають тенденцію до збільшення кореляції із 

світовими цінами, оскільки країна почала експортувати вугілля з інших країн. 

 

За оцінками Агентства, діючий бізнес Орлова дає йому змогу акумулювати у першому кварталі 2019 

року приблизно 80-85 млн. грн. для додаткової підтримки АТ «ЄПБ» у разі наявності такої потреби. Вивчення 

нормативів капіталу та ліквідності показало, що така потреба у Банку зараз відсутня. 
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Рис. 1. Структура акціонерів АТ «ЄПБ» 

Зазвичай Агентство визначає рівень зовнішньої підтримки від акціонерів Банку як невизначений, якщо 

його акціонерами є тільки фізичні особи, проте у разі наявності інших бізнесів оцінка зовнішньої підтримки від 

таких акціонерів покращується, але вона не є і не може бути гарантованою, та може змінюватись, тобто може 

бути прив’язана до галузевих ризиків групи компаній, яку контролює акціонер. 

 

4. Адекватність капіталу 
 

 Станом на 01.10.2018 р. статутний капітал АТ «ЄПБ» складав 200 млн. грн. Власний капітал на ту ж 

дату складав 211,638 млн. грн. За дев’ять місяців 2018 року власний капітал Банку зменшився на 31,52%, а 

статутний капітал був незмінним. Таким чином, Банк виконував вимоги НБУ до статутного капіталу. 

Таблиця 2 

Власний капітал АТ «ЄПБ» на 01.10.2018 року, тис. грн., % 

Показники 01.10.2018 31.12.2017 Зміна 
Темп 

приросту, % 
Статутний капітал 200000 200000 0 0,00% 
Непокритий збиток -43960 -43054 -906 2,10% 
Усього власного капіталу 211638 309029 -97391 -31,52% 
Усього зобов’язань та власного капіталу 519179 641627 -122448 -19,08% 
Співвідношення між статутним капіталом та власним капіталом 94,50% 64,72% 29,78 п.п.  - 

Джерело: Проміжна фінансова звітність АТ «ЄПБ» 

 

 Вивчення динаміки регулятивного капіталу Банку показало, що протягом останніх 14 місяців цей 

показник коливався у діапазоні 204,413 – 310,836 млн. грн. Станом на 1 листопада 2018 року розмір 

регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» становив 214,923 млн. грн. Протягом всього періоду аналізу Банк 

підтримував значний запас Н1 до встановленого НБУ мінімуму. 
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Аналіз динаміки нормативу Н2 Банку показав, що протягом всього періоду аналізу цей норматив 

коливався у діапазоні 54,88-103,77%. Не дивлячись на значні коливання нормативу Н2, АТ «ЄПБ» мав 

безпрецедентно високий запас регулятивного капіталу (при нормативному значенні Н2 не менше 10%, і 

середньому значенні Н2 по банківській системі у діапазоні 15-17,5%). Станом на 01.11.2018 року Н2 Банку 

складав 92,63%, що перевищувало встановлений НБУ норматив на 82,63 п.п. 

 

 

 
 

 

Таким чином, АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом. Станом на 01.11.2018 

р. Банк мав запас за регулятивним капіталом Н1 на рівні 14,23 млн. грн. і 82,63 п.п. становив запас Банку за 

нормативом адекватності регулятивного капіталу. На думку Агентства Банк, не потребував докапіталізації 

найближчим часом. 

 

 

 

5. Ліквідність 
 

 Протягом всього періоду аналізу АТ «ЄПБ» мав дуже великий запас нормативу миттєвої ліквідності 

(Н4). Так, норматив Н4 Банку коливався у діапазоні 64,46%–254,14%. Станом на 01.11.2018 року Н4 Банку 

становив 251,63%, що на 231,63 п.п. більше за граничний показник, встановлений НБУ. Протягом всього 

періоду аналізу Н4 Банку був значно вище середнього значення Н4 по банківській системі. Із квітня по жовтень 

2018 року відрив Банку за нормативом миттєвої ліквідності помітно збільшився. 

  

Слід зазначити, що станом на 01.10.2018 р. готівкові кошти та їх еквіваленти у Банку складали 95,743 

млн. грн., з них 33,06% були представлені готівкою та залишком на коррахунку у НБУ, 64,287 млн. грн. 

знаходились на коррахунках інших українських банків. Крім того, станом на 01.10.2018 р. АТ «ЄПБ» був 

власником пакету Депозитних сертифікатів НБУ на 35,08 млн грн. За 9 місяців 2018 року грошові кошти та їх 

еквіваленти у Банку збільшились на 100,95%, а розмір пакету Депозитних сертифікатів  НБУ збільшився на 

46,01%. Накопичення ліквідності Банку виглядало логічним кроком ще і через зростання ринкових ставок за 

кредитами та дохідності  за Депозитними  сертифікатами НБУ. Агентство розцінює накопичення ліквідності у 

АТ «ЄПБ» як підготовку до кредитної експансії. Кредити МСБ та фізичним особам були здатні приносити 

більшу дохідність ніж Депозитні сертифікати НБУ. 
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Аналогічних висновків можна дійти і після аналізу динаміки нормативу поточної ліквідності Банку 

(Н5). Протягом всього періоду аналізу норматив Н5 Банку коливався у діапазоні 106,30%–222,15%. Станом на 1 

листопада 2018 року норматив поточної ліквідності (Н5) складав 180,56%, при нормативному значенні не 

менше 40%, і середньому значенні по банківській системі 102,12% (графік 4). Протягом всього періоду аналізу 

без виключень норматив поточної ліквідності АТ «ЄПБ» перевищував середнє значення по ринку та 

нормативне значення, встановлене НБУ. 

 

 
 

Отже, АТ «ЄПБ» 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) АТ «ЄПБ» показав, що за весь період 

аналізу Банк жодного разу не допускав його зниження нижче навіть за середнє значення даного нормативу по 
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банківській системі та нижче граничного значення, встановленого НБУ. Станом на 1 листопада 2018 року Н6 

Банку складав 145,75%, при нормативному значенні не менше 60%, і середньому значенні по банківській 

системі 95,54% (графік 5). Значний рівень запасу Н6 до граничного значення, встановленого НБУ, 

підтримувався на систематичній основі, що також вказує на консервативний стиль управління 

короткостроковою ліквідністю АТ «ЄПБ». 

 

 
 

Таким чином, АТ «ЄПБ» дотримувався консервативної стратегії управління миттєвою, поточною та 

короткостроковою ліквідністю. Банк на систематичній основі протягом майже 12 місяців підтримував 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 року 

АТ «ЄПБ» був безпрецедентно добре забезпечений ліквідністю, що позитивно впливало на його 

довгостроковий кредитний рейтинг. 

 

 

6. Структура та якість активів 
 

 Політика управління ліквідністю АТ «ЄПБ» знайшла своє відображення у структурі його активів. 

Станом на 01.10.2018 р. 25,2% активів Банку були представлені грошовими коштами та їх еквівалентами а 

також Депозитними сертифікатами НБУ, 69,48% активів приходилось на кредити та заборгованість клієнтів, та 

0,24% були представлені іншими активами (таблиця 3). 

Таблиця 3 

Активи АТ «ЄПБ» на 01.10.2018 року, тис. грн., % 

Показники 
01.10.2018 31.12.2017 

Зміна 
Темп 

приросту, % Тис. грн. % Тис. грн. % 
Активи, всього 519179 100,00% 641627 100,00% -122448 -19,08% 
Грошові кошти та їх еквіваленти 95743 18,44% 47643 7,43% 48100 100,96% 
Цінні папери в портфелі банку до погашення 35080 6,76% 24025 3,74% 11055 46,01% 
Кредити та заборгованість клієнтів 360735 69,48% 555281 86,54% -194546 -35,04% 
Інші активи 4258 0,82% 1134 0,18% 3124 275,49% 

Джерело: Проміжна фінансова звітність АТ «ЄПБ». 

 

 Вивчення проміжної фінансової звітності та окремої статистичної звітності АТ «ЄПБ» за дев’ять 

місяців 2018 року показало, що якість активів Банку знаходиться на хорошому рівні.  
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Так, станом на 01.10.2018 року обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку за мінусом резервів 

складав 360,735 млн. грн. З урахуванням резервів кредитний портфель Банку складав 441,221 млн. грн., з яких 

тільки 8,087 млн. грн. були видані фізичним особам. Загальна сума резервів за кредитним портфелем складала 

80,486 млн. грн. 

 

 Додатково слід відзначити, що станом на 01.09.2018 р. частка NPL, які визначаються Агентством як 

сума п’ятого та десятого класу кредитів фізичним і юридичним особам, у кредитному портфелі Банку 

становила 13,07%, при середньому по ринку показнику 47,82%. За 9 місяців 2018 року Банку вдалось значно 

покращити якість кредитного портфелю: частка NPL у кредитному портфелі Банку знизилась з 35,57% до 

13,07%. 

 

 
 

 

Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2018 року 25,2% активів АТ «ЄПБ» були 

представлені Депозитними сертифікатами НБУ та грошовими коштами та їх еквівалентами, 69,48% активів 

були представлені кредитами за заборгованістю клієнтів. Тільки 13,07% кредитного портфелю Банку 

відносилось до NPL, що є значно кращим показником, ніж в середньому по банківській системі.  

 

 

 

7. Доходи та прибуток 
 

 Сприймаючі данні по динаміці доходів АТ «ЄПБ», слід пам’ятати, що ще у 2016-2017 рр. на звітності 

Банку міг відображатись процес зміни місця прописки головного офісу з одночасною втратою контроля над 

грошовими потоками позичальників на непідконтрольних територіях. Навіть за звітністю Банку, за 9 місяців 

кредити та заборгованість клієнтів знизились більше ніж на 35%. Звісно, така тенденція не могла не 

відобразитись на доходах АТ «ЄПБ». 

  

Так, за 9 місяців 2018 року процентні доходи Банку у порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року знизились на 12,88%, чистий комісійний дохід — на 8,8%, а прибуток — на 96,33%. Втім Агентство 

звертає особливу увагу на той факт, що за 9 місяців 2018 року чистий процентний дохід АТ «ЄПБ» збільшився 

на 26,64% або на 14,176 млн. грн. При оцінці доходів Банку дуже важливим залишається той факт, що при 

суттєвому зниженні обсягів кредитного портфелю Банку вдалось не просто зберегти, але й примножити чистий 

процентний дохід. 
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Таблиця 4 

Ключові статті доходів та прибуток АТ «ЄПБ» за 9 місяців 2018 року, тис. грн., % 

Показники 
9 місяців 
2018 року 

9 місяців 
2017 року 

Зміна 
Темп 

приросту, % 
Процентні доходи 88876 102021 -13145 -12,88% 
Чистий процентний дохід 69472 55296 14176 25,64% 
Чистий комісійних дохід 2415 2648 -233 -8,80% 
Результат від операцій з іноземною валютою 4618 2222 2396 107,83% 
Прибуток (збиток) 513 13974 -13461 -96,33% 

Джерело: Проміжна фінансова звітність АТ «ЄПБ». 

 

 Агентство відмічає, що протягом останніх трьох років АТ «ЄПБ» вдавалось нарощувати рівень чистого 

процентного доходу за 9 місяців. Також позитивним є той факт, що АТ «ЄПБ» завершив 9 місяців 2018 року із 

прибутком. Окремо слід відзначити, що у третьому кварталі 2018 року Банк отримав прибуток 3,99 млн. грн. 

 

 
 

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2018 року діяльність АТ «ЄПБ» була прибутковою. За 9 місяців 

2018 року Банк зміг забезпечити зростання чистого процентного доходу на 26,64% або до 69,472 млн. грн. 

Чистий комісійний дохід та процентні доходи Банку знижувались за об’єктивних причин. Зниження деяких 

статей доходів Банку не несе загрози його фінансовому стану, оскільки діяльність Банку залишалась 

прибутковою, а за основними індикаторами адекватності капіталу, ліквідності та якості активів АТ «ЄПБ» мав 

гарний запас. 

 

 

8. Інші фактори, які враховано при рейтинговій оцінці 
 

На момент підготовки рейтингового звіту за даними загальнодоступних баз даних претензій до АТ 

«ЄПБ» з боку третіх осіб, які б могли негативно вплинути на рейтинг Банку, не виявлено. 

 

Агентство вважає за потрібне звернути окрему увагу на той факт, що про акціонера банку Орлова 

Володимира Олександровича групою ЗМІ розповсюджувалась недостовірна та неправдива інформація. Частина 

таких публікацій була видалена, а частина ЗМІ надрукували спростування. Агентство виходило із того, що 

сім’я Орлових почала втрачати контроль над частиною вугільних підприємств ще задовго до початку 2014 

року. Причиною втрати контролю став бізнес-конфлікт. Переїзд АТ «ЄПБ» до Києва ще раз доводить, що 

акціонери Банку обрали для ведення бізнесу державу Україна. Агентство нагадує, що АТ «ЄПБ» знаходиться не 
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тільки під наглядом НБУ, а і під моніторингом Державної служби фінансового моніторингу України. Наразі, з 

2014 року від відповідних служб до Банку не було претензій щодо порушення законодавства у сфері 

запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Єдиний 

державний реєстр судових рішень містить кілька рішень судів, в яких слідчі різних інстанцій просять дозволу 

суду на доступ до банківської таємниці у відношенні клієнтів АТ «ЄПБ», але Банк в таких справах не мав 

процесуального статусу. 

 

На момент присвоєння кредитного рейтингу Банк мав дуже добрі показники адекватності капіталу, 

ліквідності і якості активів, акціонер Банку був здатний надати йому зовнішню підтримку. Втім, через втрату 

частини бізнесу у 2014–2015 рр., Банк і досі знаходиться у режимі оновлення бізнес-моделі. Становлення 

бізнес-моделі та її нові елементи для Банку можуть нести нові ризики, які зраз не враховані і не можуть бути 

враховані у рейтинговій оцінці. У разі появи таких ризиків і часткової їх реалізації, рейтинги АТ «ЄПБ» можуть 

бути знижені. 

 

 

9. Узагальнення результатів оцінки 
  

6 листопада 2018 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» 

було прийняте рішення про присвоєння довгострокового кредитного рейтингу АТ «ЄПБ» (код ЄДРПОУ 

36061927) за національною шкалою на рівні uaAA. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з 

рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими 

банками (позичальниками) або борговими інструментами. При присвоєнні рейтингу Агентство керувалось 

аналізом фінансової та статистичної звітності Банку, аналізом результатів його роботи за 2017–2018 рр., і 

наступними основними висновками: 

 

1. За формальними ознаками, частка АТ «ЄПБ» у банківській системі України протягом останніх трьох 

років коливалась на рівні 0,04%–0,08% від активів банківської системи. Невелика частка Банку у банківській 

системі України не має істотного впливу на його кредитний рейтинг через наявність певного рівня зовнішньої 

підтримки від акціонерів і суттєвий запас адекватності капіталу та ліквідності Банку. 

 

 2. Банк був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом. Станом на 01.11.2018 р. Банк мав запас 

за регулятивним капіталом (Н1) на рівні 14,23 млн. грн., і 82,63 п.п. становив запас Банку за нормативом 

адекватності регулятивного капіталу (Н2). На думку Агентства, Банк не потребував докапіталізації найближчим 

часом. 

 

 3. АТ «ЄПБ» дотримувався консервативної стратегії управління миттєвою, поточною та 

короткостроковою ліквідністю. Банк на систематичній основі підтримував 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. Станом на 01.11.2018 року Н4 Банку дорівнював 

251,63%, Н5 — 180,56%, Н6 — 145,75%. 

 

 4. Станом на кінець третього кварталу 2018 року 25,2% активів АТ «ЄПБ» були представлені 

Депозитними сертифікатами НБУ та грошовими коштами та їх еквівалентами, 69,48% активів були 

представлені кредитами за заборгованістю клієнтів. На 01.09.2018 р. тільки 13,07% кредитного портфелю Банку 

відносилось до NPL, що є значно кращим показником ніж в середньому по банківській системі. 

 

 5. За 9 місяців 2018 року діяльність АТ «ЄПБ» була прибутковою. За цей час Банк зміг забезпечити 

зростання чистого процентного доходу на 26,64% або до 69,472 млн. грн. Чистий комісійний дохід та процентні 

доходи Банку знижувались за об’єктивних причин. Зниження деяких статей доходів Банку не несе загрози його 

фінансовому стану, оскільки діяльність Банку залишалась прибутковою, а за основними індикаторами 

адекватності капіталу, ліквідності та якості активів АТ «ЄПБ» мав впевнений запас. 

 

6. На момент присвоєння кредитного рейтингу Банк мав  добрі показники адекватності капіталу, 

ліквідності і якості активів, акціонер Банку був здатний забезпечити йому зовнішню підтримку. Втім, через 

втрату частини бізнесу у 2014-2015 рр., Банк і досі знаходиться у режимі оновлення бізнес-моделі. Становлення 

бізнес-моделі та її нові елементи для Банку можуть нести нові ризики, які зраз не враховані і не можуть бути 

враховані у рейтинговій оцінці. У разі появи таких ризиків і часткової їх реалізації, рейтинги АТ «ЄПБ» можуть 

бути знижені. 
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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.   


