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ЗВІТ
щодо кількості дефолтів за рівнями Національної
рейтингової шкали за період з 1 липня по 31 грудня 2016 року:
Рівні кредитних рейтингів за Національною шкалою

Кількість дефолтів за
рівнями Національної
рейтингової шкали*:
Кількість за рівнем
кредитного рейтингу
банків, до яких була
введена тимчасова
адміністрація чи
припинена діяльність:
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Примітки:
* — у відповідності до вимог п.7 «Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством
рейтингової
оцінки
за
Національною
рейтинговою
шкалою»,
що
затверджені
Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 12.01.2016 р. № 17

Повідомляємо про відсутність у ТОВ «РА «Стандарт-Рейтинг» протягом
01.07.2016–31.12.2016 р. дефолтів серед емітентів-клієнтів та їх боргових ЦП із
довгостроковими кредитними рейтингами інвестиційного рівня.
Оскільки протягом другого півріччя 2016 року серед клієнтів РА "Стандарт-Рейтинг" дефолтів
не відбулося, але був випадок, коли НБУ припиняла діяльність банку із рейтингом агентства,
але не з економічних міркувань, а через «систематичне порушення законодавства щодо протидії
відмиванню доходів» (із прес-релізу НБУ). Тому РА "Стандарт-Рейтинг" доповнює статистику
дефолтів інформацією про кількість банків, до яких було введено тимчасову адміністрацію або
припинено їх діяльність. Діючим законодавством не передбачена вимога до публікації
інформації про статистику введення тимчасових адміністрацій або припинення їх діяльності,
тому доповнення звіту є ініціативою агентства із метою покращення відкритості статистики
щодо результатів роботи агентства та взаємодії із НКЦПФР.
Додаткові пояснення:
1. Термін «Дефолт» в українському законодавстві визначено у Постанові Кабінету міністрів
України від 26 квітня 2007 р. № 665 "Про затвердження Національної рейтингової шкали".
Відповідно до пункту 1 Постанови дефолтом є: «виплата відсотків і основної суми за борговими
зобов'язаннями позичальника припинена без досягнення згоди з кредиторами щодо
реструктуризації заборгованості до настання строку платежу».
Усі уповноважені рейтингові агентства, які визначають рейтинг за національною шкалою,
зобов’язані використовувати рейтингову шкалу, яка затверджена Постановою Кабінету
міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 665 "Про затвердження Національної рейтингової
шкали", та вибудовувати свої методики відповідно до мовних визначень категорій рейтингів які
надані у нормативному документі.
2. У випадку із ПАТ «КСГ Банк» (Код ЄДРПОУ 19364584) НБУ 30 серпня 2016 року ухвалив
рішення №239-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КСГ Банк» за
систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової
діяльності у сфері фінансового моніторингу (https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=35928190).
Таким чином, факт ліквідації ПАТ «КСГ Банк» (Код ЄДРПОУ 19364584) не може бути визнаний
дефолтом відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 665 «Про
затвердження Національної рейтингової шкали».
3. Станом на 23 серпня 2016 року, коли ПАТ «КСГ Банк» (Код ЄДРПОУ 19364584) було
присвоєно довгостроковий кредитний рейтинг емітента на рівні uaBBB+, виконував свої
зобов'язання перед клієнтами і кредиторами. Банк був виведений із ринку через «систематичне
порушення законодавства щодо протидії відмиванню доходів», як зазначено у прес-релізі НБУ.
Відповідно до українського законодавства тільки НБУ має право визначати чи виконуються
банками вимоги до дотримання законодавству у сфері протидії відмиванню доходів. Нажаль,
рейтингові агентства та інші «зовнішні» аналітики не мають можливості оцінити вірогідність
прийняття НБУ подібного рішення, та не мають повноважень для проведення такого аналізу.

4. Разом із тим агентство зазначає, що за 7 днів до публікації НБУ зазначеного рішення щодо
ПАТ «КСГ Банк» (Код ЄДРПОУ 19364584) рівень його довгострокового кредитного рейтингу був
присвоєний на рівні uaВВВ+. Із метою забезпечення транспарентності діяльності РА "СтандартРейтинг" та недопущення подвійного трактування дій агентства ми публікуємо відповідні
пояснення та надсилаємо їх до НКЦПФР. Позиція РА "Стандарт-Рейтинг" полягає у тому, що
факт ліквідації ПАТ «КСГ Банк» (Код ЄДРПОУ 19364584) 31.08.2016 не може бути визнаний
дефолтом ні по суті, ні юридично. Але РА "Стандарт-Рейтинг" визнає, що за тиждень до
ліквідації ПАТ «КСГ Банк» підтримувався рейтинг інвестиційного рівня мінімально можливої
категорії.
Із повагою,
Нікітін А.В., директор ТОВ РА "Стандарт-Рейтинг", канд. екон. наук, доцент

