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ПРЕС-РЕЛІЗ
Акціонерному товариству «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» присвоєно кредитний рейтинг
6 листопада 2018 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «ЕкспертРейтинг» 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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