Рейтингова дія: Оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою
Дата рейтингової дії: 16.05.2016
Дата публікації: 16.05.2016
Назва емітента: ПАТ «КРЕДОБАНК»
Код ЄДРПОУ емітента: 09807862
Web-сайт емітента: http://kredobank.com.ua/

www.expert-rating.com

Підвищено рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК»
16 травня 2016 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення
кредитного рейтингу ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЕДРПОУ 09807862) за національною шкалою на рівні
uaAAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами.
Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство
керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за 2015 рік, регулярною та особливою
інформацією Банку як емітента, спеціальною інформацією, яка була надана Банком за запитом
Агентства, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень, лютий та березень 2016
року.
Аналіз статистичної звітності ПАТ «КРЕДОБАНК» продемонстрував, що станом на початок 2016
року та протягом січня-березня 2016 року Банк підтримував хороший рівень достатності регулятивного
капіталу, про що свідчать показники відповідного нормативу (Н2).
Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) коливався в таких діапазонах:
в січні 13,08–19,05%;
у лютому 15,70–15,95%;
у березні 15,39–15,54%.
Агентство звертає увагу на те, що за рішенням позачергових зборів акціонерів ПАТ
«КРЕДОБАНК», які відбулися 21 вересня 2015 року, був збільшений обсяг статутного капіталу Банку
(на 330 млн. грн. або на 17,2%) шляхом додаткового випуску простих іменних акцій, що, в свою чергу,
позитивно вплинуло на динаміку нормативів капіталу Банку (Н1 та Н2).
Станом на початок 2016 року та протягом січня-березня поточного року ПАТ «КРЕДОБАНК»
підтримував адекватний рівень ліквідності, на що вказують значення нормативів Н4, Н5 та Н6, наведені
у статистичній звітності Банку.
Норматив миттєвої ліквідності Банку (Н4) коливався в наступних діапазонах:
- в січні 41,69–63,25%;
- у лютому 36,35–55,73%;
- у березні 30,98–39,18%.
Норматив поточної ліквідності Банку (Н5) коливався в таких діапазонах:
- в січні 60,14–70,63%;
- у лютому 73,58–76,38%;
- у березні 71,59–76,23%.
Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) коливався в рамках наступних значень:
- в січні 75,89–80,56%;
- у лютому 82,80–84,71%;
- у березні 82,69–84,76%.
Також Агентством встановлено, що станом на 01.04.2016 ключові нормативи ПАТ
«КРЕДОБАНК» мали наступні значення:
1. Регулятивний капітал Банку (Н1) 1,004 млрд. грн. (при нормативі не менше 120 млн. грн.);
2. Адекватність регулятивного капіталу (Н2) 15,35% (при нормативі не менше 10%);
3. Норматив миттєвої ліквідності (Н4) 30,17% (при нормативі не менше 20%);
4. Норматив поточної ліквідності (Н5) 75,72% (при нормативі не менше 40%);
5. Норматив короткострокової ліквідності (Н6) 85,53% (при нормативі не менше 60%).
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За підсумками 2015 року в порівнянні з підсумками 2014 року відбулося вагоме зростання
активів Банку у гривневому еквіваленті (з 5,812 млрд. грн. до 8,272 млрд. грн., тобто на 42,32%). Крім
того, за вказаний період суттєво виріс обсяг коштів, залучених у клієнтів (з 3,619 млрд. грн. до 5,654
млрд. грн., тобто на 56,24%). Високої оцінки заслуговує той факт, що в 2015 році ПАТ «КРЕДОБАНК»
отримав прибуток у сумі 112,449 млн. грн., тоді як в 2014 році збиток Банку становив 181,243 млн. грн.
(за даними, наведеними на сайті SMIDA).
Крім того, Агентство вкотре підкреслює наявність високого рівня зовнішньої підтримки у Банку з
боку його стратегічного акціонера - найбільшого банку Польщі PKO Bank Polski S.A., яка була вчергове
засвідчена шляхом вливання додаткових коштів у статутний капітал ПАТ «КРЕДОБАНК». PKO Bank
Polski S.A. демонструє гарні показники діяльності. Так, чистий прибуток групи PKO Bank Polski за
підсумками 2015 року склав 2,61 млрд. злотих і став найкращим фінансовим результатом року в
польському банківському секторі. Для групи PKO Bank Polski результати діяльності стали найкращими
за останні роки завдяки позитивній динаміці українського ПАТ «КРЕДОБАНК», досягненню PKO TFI
позиції лідера на польському ринку банківських інвестиційних фондів та впровадженню нової моделі
банківського страхування (bancassurance).
Таким чином, у 2016 рік ПАТ «КРЕДОБАНК» увійшов із хорошим рівнем достатності
регулятивного капіталу та адекватним рівнем ліквідності. В 2015 році Банку вдалося згенерувати
вагомий обсяг прибутку, незважаючи на складні макроекономічні умови діяльності та турбулентність
банківської системи. За підсумками 2015 року Банк продемонстрував суттєве зростання активів та
обсягу залучених у клієнтів коштів (у гривневому еквіваленті). Також Агентство вкотре підкреслює
наявність у ПАТ «КРЕДОБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони ключового акціонера
- PKO Bank Polski S.A., яка була вчергове засвідчена шляхом вливання додаткових коштів у статутний
капітал Банку.
Агентство підтримує кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» з грудня 2013 року. Наступне
планове оновлення рейтингу Банку відбудеться у другому кварталі 2016 року.
Дисклеймер: Кредитні рейтинги РА "Експерт-Рейтинг" представляють собою думку, що відображає здатність емітента (випуску цінних паперів) дотримуватися фінансових зобов'язань.
Кредитні рейтинги мають імовірнісну природу, тому не можуть бути рекомендацією до купівлі або продажу цінних паперів або до використання послуг емітента. При присвоєнні і підтримці
рейтингів і прогнозів по рейтингах РА "Експерт-Рейтинг" покладається на фактичну інформацію, яку Агентство отримує від емітентів та андеррайтерів, а також з інших джерел, які Агентство
вважає надійними. Емітент, його аудитор і андеррайтер, а також інші консультанти відповідають за точність інформації, яку вони надають РА "Експерт-Рейтинг" або публікують у
відповідності з поточними нормативними вимогами.
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