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Підтверджено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"
8 квітня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження
кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" (код
ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий
інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими
українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про
підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу
фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 12 місяців 2018 року, а також окремими формами
статистичної звітності Банку за 2018 рік та за січень-лютий 2019 року.

Капітал та адекватність капіталу
Протягом періоду з 02.01.2018 по 01.03.2019
регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) коливався в
межах 204,413-311,714 млн. грн. Станом на
01.03.2019 Н1 Банку складав 226,592 млн. грн., що
перевищує встановлене НБУ граничне значення на
рівні 200 млн. грн.
Норматив адекватності регулятивного капіталу
АТ «ЄПБ» (Н2) протягом 2018 року та січнялютого 2019 року коливався в діапазоні 54,88103,77%. Станом на 01.03.2019 Н2 Банку склав
76,74%, що на 56,74 п.п. перевищило встановлене
НБУ граничне значення. Протягом вказаного
періоду аналізу Н2 Банку на постійній основі
перевищував середні показники даного нормативу
по банківській системі України.
Таким чином, на думку Агентства, АТ «ЄПБ»
був дуже добре забезпечений регулятивним
капіталом, на що вказують значення відповідних
нормативів. Протягом 2018 року та січня-лютого
2019 року норматив адекватності регулятивного
капіталу Банку (Н2) не лише з великим запасом
перевищував встановлену НБУ граничну відмітку,
а й був значно вищим за середні показники даного
нормативу по банківській системі України.

Структура та якість активів
Станом на 01.01.2019 в структурі активів АТ
«ЄПБ» кредити та заборгованість клієнтів складали
73,24%, грошові кошти та їх еквіваленти становили
14,28% (в тому числі депозитні сертифікати НБУ –
9,32%), а на кошти в інших банках припадало
10,45% активів Банку. За період з 01.01.2018 по
01.01.2019 активи АТ «ЄПБ» знизились на 16,19%
(до 537,779 млн. грн.), кредитний портфель
зменшився на 29,07% (до 393,883 млн. грн.), тоді як
обсяг грошових коштів та їх еквівалентів
збільшився на 61,15% (до 76,778 млн. грн.).
У відповідності з динамікою змінилась і
структура активів АТ «ЄПБ». Так, станом на
01.01.2019 в порівнянні з 01.01.2018 частка
кредитного портфеля в активах Банку зменшилась
на 13,30 п.п., частка грошових коштів та їх
еквівалентів виросла на 6,85 п.п., а частка коштів в
інших банках збільшилась на 6,82 п.п.

Протягом 2018 року частка неробочих кредитів
або NPL в кредитному портфелі Банку (що
розраховуються як сума кредитів п’ятого класу
фізичним особам і кредитів десятого класу
юридичним особам) коливалась в діапазоні від
11,38% до 36,12%. Станом на 01.02.2019 NPL
Банку склав 11,85%, при тому, що середній
показник NPL по банківській системі України
становив 54,95%.
Таким чином, на думку Агентства, кредитний
портфель АТ «ЄПБ» можна охарактеризувати як
такий, що має хорошу якість, на що вказує
показник NPL Банку, який у 4,6 рази менший за
середнє значення даного показника по банківській
системі України.

Ліквідність
Норматив миттєвої ліквідності АТ «ЄПБ» (Н4)
в період з 02.01.2018 по 01.03.2019 коливався в
діапазоні 97,94-276,28%. Станом на 01.03.2019
складав 119,85%, що було на 99,85 п.п. більше ніж
встановлене НБУ граничне значення, і на 42 п.п.
перевищувало середній показник Н4 по банківській
системі України. При цьому, протягом 2018 року
Н4 Банку на постійній основі перевищував середні
показники даного нормативу по банківській
системі України.
Норматив поточної ліквідності АТ «ЄПБ» (Н5)
станом на 01.03.2019 становив 119,03%, що було на
79,03 п.п. більше граничної відмітки, встановленої
НБУ, а також на 16,57 п.п. більше, ніж
середньоринковий показник. В період з 02.01.2018
по 01.03.2019 Н5 Банку коливався в межах від
96,21% до 447,38%. Протягом вказаного періоду
норматив Н5 Банку практично на постійній основі з
великим запасом перевищував середні значення
даного нормативу по банківській системі.
Норматив короткострокової ліквідності АТ
«ЄПБ» (Н6) станом на 01.03.2019 становив
148,44%, що на було 88,44 п.п. більше
встановленого НБУ граничного значення, і на 55,07
п.п. перевищувало середній показник Н6 по
банківській системі. В період з 02.01.2018 по
01.03.2019 норматив короткострокової ліквідності
Банку (Н6) коливався в діапазоні 132,82-229,15%.
Протягом вказаного періоду аналізу Н6 Банку
перевищував середній показник Н6 по банківській
системі України.
Таким чином, АТ «ЄПБ» сформував та
підтримував хороший запас ліквідності. Всі три
нормативи ліквідності Банку суттєво перевищували
встановлені НБУ граничні відмітки. При цьому
нормативи миттєвої (Н4) та короткострокової
ліквідності (Н6) Банку на постійній основі
перевищували середні показники даного нормативу
по банківській системі, а норматив поточної
ліквідності (Н5) у переважній кількості випадків
був вищим за середньоринковий показник, що
вказує на консервативну політику Банку в
питаннях управління ліквідністю і є виправданим
кроком з огляду на масштаб його діяльності.

Дохідність операцій
За підсумками 2018 року АТ «ЄПБ» отримав
прибуток у сумі 3,285 млн. грн., що на 59,81%
менше прибутку Банку за підсумками 2017 року.
При цьому, за підсумками 2016 року Банк отримав
збиток у розмірі 76,101 млн. грн.
Доходи Банку за 2018 рік в порівнянні з 2017
роком продемонстрували зростання. Так, чистий
процентний дохід зріс на 4,77%: з 79,617 млн. грн.
до 83,414 млн. грн., а чистий комісійний дохід
виріс на 23,39%: з 4,088 млн. грн. до 5,044 млн. грн.
Агентство позитивно оцінює і факт зростання
ключових статей доходів, і факт прибуткової
діяльності Банку, яку він демонструє другий рік
поспіль.

Інші фактори
Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «ЄПБ»
перебував на обліку в органах ДФС.
Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2017-2018 роки та січень-лютий
2019 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

Узагальнення
Отже, за підсумками 2018 року АТ «ЄПБ» згенерував прибуток та продемонстрував приріст ключових
статей доходів. Банк був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом: норматив адекватності
регулятивного капіталу Банку (Н2) не лише з великим запасом перевищував встановлену НБУ граничну
відмітку, а й був значно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. АТ
«ЄПБ» сформував та підтримував хороший запас ліквідності. Кредитний портфель Банку можна
охарактеризувати як портфель хорошої якості, на що вказує показник NPL Банку, який у 4,6 рази менший за
середнє значення даного показника по банківській системі України.
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 відповідно до поточних нормативних вимог.

