29.09.2016
ЗВІТ
щодо кількості дефолтів за рівнями Національної
рейтингової шкали за період з 1 січня по 30 червня 2016 року:

-/Кількість дефолтів за рівнями
Національної рейтингової
шкали*:
Кількість за рівнем кредитного
рейтингу банків, до яких була
введена тимчасова
адміністрація:

Рівні кредитних рейтингів за Національною шкалою
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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;
Додаткові пояснення:
1. Термін дефолт у українському законодавстві визначено у постанові Кабінету міністрів України від 26
квітня 2007 р. № 665 "Про затвердження Національної рейтингової шкали". Відповідно до пункту 1 Постанови дефлтом
є - виплата відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями позичальника припинена без досягнення згоди з
кредиторами щодо реструктуризації заборгованості до настання строку платежу. Всі уповноважені рейтингові
агентства які визначають рейтинг по національній шкалі зобовязані 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 «БАНК ЮНІСОН» (Код ЄДРПОУ 38514375) тимчасову адміністрацію (ТА) введено —
28.04.2016 р. але ТА було введено не через невиконання банком своїх зобов'язань перед клієнтами та кредиторами, а
через невиконання вимог, щодо структури власності банку. Відповідний факт є визнаний Національним банком
України
та
опублікований
на
сайті
НБУ
у
формі
офіційного
прес-релізу
за
посиланням
https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=30478420. "Нагадаємо, що ПАТ “Банк “Юнісон” став другим
банком, виведеним з ринку через непрозорість структури власності...." - зазначаєтся у офіціному повідомлені НБУ.
Таким чином факт введення тимчасової адміністрації до ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (Код ЄДРПОУ 38514375) 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 28.04.2016 р. ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (Код ЄДРПОУ 38514375) виконував свої зобов'язання перед
клієнтами і кредиторами та був виведений із ринку через невиконання вимог НБУ до структури акціонерів. Відповідно
до українського законодавства тільки НБУ має право визначати чи виконуються банками вимоги до структури
власників. Рейтингові агентства та інші "зовнішні" аналітики не мають можливості оцінити вірогідність рішення НБУ,
та не мають повноважень для проведення такого аналізу.
4. Разом із тим агентство зазначає, що до за 6 місяців до введення ТА у листопаді 2015 року рівень
довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «БАНК ЮНІСОН» (Код ЄДРПОУ 38514375) підтримувався на рівні uaВВВ. Із
метою забезпечення транспарентності діяльності РА "Стандарт-Рейтинг" та недопущення подвійного трактування дій
агентства ми публікуємо відповідні пояснення та надсилаємо їх до НКЦПФР. Позиція РА "Стандарт-Рейтинг" полягає у
тому, що введення ТА до ПАТ «БАНК ЮНІСОН» 28.04.2016 не може бути визнане дефолтом ні по суті, ні юридично. Але
РА "Стандарт-Рейтинг" визнає що за 6 місяців до введення ТА до ПАТ «БАНК ЮНІСОН» банку підтримувався рейтинг
інвестиційного рівня мінімально-можливої категорії.
5. Додатково зазначимо, що дії НБУ, та ФГВФО, що були вчиненні на підставі Постанови Правління
Національного банку України від 28 квітня 2016 року № 300/БТ на підставі якої до банку було введено ТА зараз
оскаржуєтся у судах України і на момент підготовки відповідних пояснень розгляд позовів по суті не було закінчено.

Із повагою,
А. Нікітін, канд. ек. наук,
доцент, директор ТОВ РА "Стандарт-Рейтинг"

