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Оновлено рейтинг ПуАТ «СМАРТБАНК» 

 

          27 квітня 2016 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення 

кредитного рейтингу ПуАТ «СМАРТБАНК» (код ЄДРПОУ 37176171) за національною шкалою на 

рівні uaBBB. Позичальник з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю 

порівняно з іншими українськими позичальниками. 

 

          Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство 

керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за 2015 рік, регулярною та особливою 

інформацією Банку як емітента, а також спеціальною інформацією, яка була надана Банком за запитом 

Агентства, та окремими формами статистичної звітності Банку за лютий та березень 2016 року. 

          Аналіз статистичної звітності ПуАТ «СМАРТБАНК» продемонстрував, що протягом лютого-

березня поточного року Банк підтримував високий рівень достатності регулятивного капіталу, про що 

свідчать показники відповідного нормативу (Н2). 

          Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) коливався в таких діапазонах: 

 у лютому 20,46–24,79%; 

 у березні 25,33–70,07%.       

           

          Протягом лютого-березня 2016 року показники нормативів миттєвої та поточної ліквідності Банку 

(Н4 та Н5) перебували на досить високих відмітках, а норматив короткострокової ліквідності (Н6) 

демонстрував дуже високі значення.  

              Норматив миттєвої ліквідності Банку (Н4) коливався в наступних діапазонах: 

 у лютому 59,44–69,60%; 

 у березні 55,34–70,07%. 

 

             Норматив поточної ліквідності Банку (Н5) коливався в таких діапазонах: 

 у лютому 59,95–67,02%; 

 у березні 58,45–67,22%. 

              

             Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) коливався в рамках наступних значень: 

 у лютому 254,49–263,97%; 

 у березні 221,92–253,75%. 

               

              Також Агентством встановлено, що станом на 01.04.2016 ключові нормативи ПуАТ 

«СМАРТБАНК» мали наступні значення: 

 

              1. Регулятивний капітал Банку (Н1) 311,308 млн. грн. (при нормативі не менше 120 млн. грн.); 

              2. Адекватність регулятивного капіталу (Н2) 83,96% (при нормативі не менше 10% та 

середньому значенні Н2 по банківській системі 12,03%); 

              3. Норматив миттєвої ліквідності (Н4) 71,17% (при нормативі не менше 20% та середньому 

значенні Н4 по банківській системі 76,52%); 

              4. Норматив поточної ліквідності (Н5) 72,13% (при нормативі не менше 40% та середньому 

значенні Н5 по банківській системі 84,13%); 

              5. Норматив короткострокової ліквідності (Н6) 271,42% (при нормативі не менше 60% та 

середньому значенні Н6 по банківській системі 89,54%). 

 

           За результатами 2015 року в порівнянні з підсумками 2014 року активи Банку зросли у 

гривневому еквіваленті на 47%: з 319,044 млн. грн. до 468,996 млн. грн. В 2015 році ПуАТ 

«СМАРТБАНК» отримав прибуток у розмірі 2,135 млн. грн., тоді як в 2014 році прибуток Банку 

становив лише 90 тис. грн., тобто відбувся приріст у 24 рази. Агентство високо оцінює той факт, що в 
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складних макроекономічних умовах ПуАТ «СМАРТБАНК» не лише зміг підтримати рентабельність 

діяльності, але й суттєво збільшив обсяг прибутку. 

 

           Також Агентство нагадує, що 22 лютого 2016 року на засіданні рейтингового комітету РА 

«Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення перевести довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ 

«СМАРТБАНК» до режиму посиленого моніторингу у зв’язку із публікацією Національним банком 

України даних про перелік банків, які проходять додаткову перевірку прозорості структури акціонерів. 

ПуАТ «СМАРТБАНК» входить до такого переліку. 01 квітня 2016 року на засіданні Комітету НБУ з 

питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем було прийнято 

рішення про погодження набуття істотної участі в ПуАТ "СМАРТБАНК" Сігорських С. В. у розмірі 

10%. Агентство нагадує, що відповідно до вітчизняного законодавства тільки НБУ може визначати 

прозорість структури акціонерів банків, тому будь-які ризики взаємодії між банком та НБУ з питань 

структури акціонерів банку є ризиками, які не піддаються кількісній оцінці і не можуть бути враховані 

Агентством протягом періоду вивчення регулятором ступеня прозорості структури акціонерів будь-

якого банку. 

           

            Таким чином, аналіз звітності ПуАТ «СМАРТБАНК» за лютий-березень 2016 року 

продемонстрував високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом (про що свідчить 

показник Н2), а також хороший стан ліквідності Банку (на що вказують значення Н4, Н5 та Н6). В 2015 

році ПуАТ «СМАРТБАНК» не лише зміг підтримати рентабельність діяльності, але й суттєво наростив 

обсяг прибутку в порівнянні з 2014 роком, що в складних макроекономічних умовах та за значної 

турбулентності банківської системи заслуговує на позитивну оцінку. Перелічені фактори дозволили 

Агентству оновити рейтингову оцінку Банку на інвестиційному рівні. 

 

             Агентство підтримує кредитний рейтинг ПуАТ «СМАРТБАНК» з вересня 2014 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. 

 
 

 


