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Наданий у результаті рейтингового аналізу кредитний рейтинг визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери
ua у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без
урахування суверенного ризику та призначена для використання емітентами цінних паперів, позичальниками, фінансовими установами,
посередниками та інвесторами на фінансовому ринку України.

Для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу агентство «КредитРейтинг» використовувало фінансову звітність ПАТ «ПУМБ» за 2011-2012 рр., а
також внутрішню інформацію, надану Банком у ході рейтингового процесу.
Кредитний рейтинг ґрунтується на інформації, наданій самим об`єктом рейтингової
оцінки, а також на іншій інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства
та вважається надійною. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості,
однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства.
Було проаналізовано інформацію стосовно усіх істотних аспектів діяльності банку.
Дані балансу та звіту про фінансові результати наведено у Додатках до цього
рейтингового звіту.
Рейтингове агентство не проводить аудиторську перевірку наданої
інформації.

клієнтом

Положення звіту щодо тенденцій розвитку ринків, на яких працює клієнт, та
ризиків, притаманних цим ринкам, ґрунтуються на ринкових умовах і чинниках, що
діяли на момент написання звіту.
Рейтинговий звіт не є рекомендацією щодо купівлі або продажу цінних паперів.
ТОВ «Кредит-Рейтинг» не несе відповідальності за результати кредитних,
інвестиційних або господарських рішень третіх осіб, прийнятих виключно на
основі інформації звіту.
Деякі кількісні дані, які аналізуються у звіті, наведені після відповідного
округлення. У зв’язку з цим, значення певних показників, що наводяться в звіті
більше одного разу, можуть не збігатися, а підсумкові значення окремих показників
можуть не відповідати арифметичній сумі їх складових.
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Визначення поточного рейтингу
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA
характеризується ДУЖЕ ВИСОКОЮ кредитоспроможністю порівняно з іншими
українськими позичальниками або борговими інструментами.
Знаки «+» та «-» позначають проміжні категорії (рівні) рейтингу відносно основних
категорій (рівнів).
Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни
рейтингу протягом року.
Рейтинг надійності банківських вкладів (депозитів) «5» – найвища надійність. Банк
надійний, мінімально чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових
та економічних факторів. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним
поверненням вкладу дуже низька.
Рейтингова історія
Історія кредитного рейтингу ПАТ «ПУМБ»
Дата
Рівень рейтингу:

11.06.2009

03.06.2010

09.08.2011

24.11.2011

14.03.2013

uaВВВ

uaА

-

uaАА-

uaАА-

Прогноз:

стабільний

стабільний

-

стабільний

стабільний

Рейтингова дія:

визначення

підвищення

призупинення

підвищення

підтвердження

Історія рейтингу надійності банківських вкладів (депозитів) ПАТ «ПУМБ»
Дата
Рівень рейтингу
Рейтингова дія

11.06.2009

09.08.2011

24.11.2011

14.03.2013

4

-

5

5

визначення

призупинення

підвищення

підтвердження

Історія кредитного рейтингу боргового зобов'язання ПАТ «ПУМБ»
Дата
Рівень рейтингу:

08.06.2012

14.03.2013

uaАА-

uaАА-

Прогноз:

стабільний

стабільний

Рейтингова дія:

визначення

підтвердження
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Рівень кредитного рейтингу ПАТ «ПУМБ» підтримується:



диверсифікацією кредитного портфеля за основними позичальниками та
видами економічної діяльності;



прийнятними показниками капіталізації та ліквідності;



диверсифікацією ресурсної бази Банку за джерелами залучення коштів та за
основними кредиторами;



прийнятними показниками ефективності діяльності;



збалансованістю активів та пасивів за строками до погашення;



наявністю розгалуженої регіональної мережі та розвинутого карткового
бізнесу, що сприяє збереженню клієнтської бази та утриманню конкурентних
позицій.

Рівень кредитного рейтингу ПАТ «ПУМБ» обмежується:



схильністю Банку до валютного та кредитного ризиків, що може чинити тиск
на капітал;



низькою діловою активністю та збереженням складної ситуації в окремих
галузях економіки, що обмежує платоспроможний попит на кредитування та
негативно впливає на фінансові показники Банку.
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Основні фінансові показники Банку
Показник

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

Активи, млн. грн.

6082,88

13896,53

20159,21

17399,67

18098,37

34866,05

31638,76

31459,18

31591,57

28229,81

Кредитно-інвестиційний
портфель, скоригований на
суму резервів, млн. грн.

4799,99

11997,97

17258,68

12564,52

12672,58

23409,44

22605,41

23002,50

22962,53

19076,39

Кошти клієнтів, млн. грн.

2510,32

4136,05

6559,65

5720,82

7912,48

19959,33

15934,93

16469,30

17410,03

17253,50

Власний капітал, млн. грн.

980,46

2193,28

3487,36

2627,65

2850,88

4029,92

4075,73

4093,65

4144,19

4214,83

Доходи, млн. грн.

545,93

1076,75

2127,96

2957,51

2572,13

3538,81

934,24

1852,76

2889,74

3871,16

Витрати, млн. грн.

464,08

1022,14

2114,86

3758,37

2336,75

3270,65

895,42

1724,76

2695,03

3599,96

Чистий операційний дохід,
млн. грн.

296,07

512,88

1010,61

1375,18

1183,13

1768,91

320,76

793,19

1304,82

1833,25

Прибуток до сплати податку,
млн. грн.

117,15

82,58

22,17

(799,36)

248,11

333,13

51,76

167,23

256,46

392,87

81,84

54,611

13,102

(800,86)3

235,384

268,165

38,83

128,00

194,71

271,20

Доходність активів, %6

1,35

0,39

0,06

-

1,30

0,77

-

-

-

0,96

Доходність капіталу, %7

8,35

2,49

0,38

-

8,26

6,65

-

-

-

6,43

Чистий прибуток, млн. грн.

за результатами аудиторської перевірки чистий прибуток за 2007 рік склав 36,11 млн. грн.
за результатами аудиторської перевірки чистий прибуток за 2008 рік склав 7,87 млн. грн.
3 за результатами аудиторської перевірки збиток за 2009 рік склав 829,9 млн. грн.
4 за результатами аудиторської перевірки чистий прибуток за 2010 рік склав 234,58 млн. грн.
5 за результатами аудиторської перевірки чистий прибуток за 2011 рік склав 267,6 млн. грн.
6 Значення (ROA) на звітну дату
7 Значення (ROЕ) на звітну дату
1
2

Рейтинговий звіт (PUMB 001-009) – ПАТ «ПУМБ»

5

Зміст
РЕЗЮМЕ............................................................................................................................................................... 7
1.

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ – РЕЗУЛЬТАТИ 2012 РОКУ............................................. 11

2.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ................................................................................. 18

3.

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ........................................................................ 20
3.1.
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ..................................................................................................... 20
3.1.1. Капітал......................................................................................................................................... 20
3.1.2. Зобов’язання................................................................................................................................. 21
3.2.
НАПРЯМИ РОЗМІЩЕННЯ КОШТІВ ........................................................................................................ 23
3.2.1. Активи .......................................................................................................................................... 23
3.3.
ЛІКВІДНІСТЬ ....................................................................................................................................... 27
3.4.
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ................................................................................................ 28

4.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ .................................................................................... 30

5.

УРАЗЛИВІСТЬ БАНКУ ДО ОКРЕМИХ ВИДІВ РИЗИКІВ ............................................................ 35

ВИСНОВОК ....................................................................................................................................................... 37
ДОДАТКИ........................................................................................................................................................... 38
ДОДАТОК ДО РЕЙТИНГОВОГО ЗВІТУ №1........................................................................................................... 39
ДОДАТОК ДО РЕЙТИНГОВОГО ЗВІТУ №2........................................................................................................... 40

Рейтинговий звіт (PUMB 001-009) – ПАТ «ПУМБ»

6

Резюме
Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний банк» (далі –
«Банк») зареєстровано НБУ в грудні 1991 року. У 2009 році Банком було змінено
організаційно-правову форму власності з Закритого акціонерного товариства на
Публічне акціонерне товариство. У минулому році було завершено процес
об'єднання
фінансових
активів
Групи
«СКМ»
шляхом
приєднання
ПАТ «Донгорбанк» до ПАТ «ПУМБ». 16 липня 2011 року банки об'єднали баланси
та мережу відділень і з 18 липня почали роботу під спільним брендом
ПАТ «ПУМБ». Загальними зборами акціонерів, які відбулись 21 жовтня 2011 року,
затверджено зміни до Статуту банку у зв’язку із правонаступництвом
ПАТ «ПУМБ» усіх прав та зобов’язань ПАТ «Донгорбанк» та збільшенням розміру
статутного капіталу Банку.
ПАТ «ПУМБ» входить до групи найбільших банків України (станом на 1 січня
2013 року посідає 9 місце серед 175 банків України) і є універсальним банком,
діяльність якого зосереджена на комерційних, роздрібних і інвестиційнобанківських операціях. Згідно з ліцензією НБУ може виконувати повний спектр
банківських операцій. За рахунок об’єднання ПАТ «ПУМБ» розширило мережу
регіональних центрів та відділень і власну банкоматну мережу. Клієнти отримали
доступ до більш широкої продуктової лінійки та ряду додаткових сервісів, серед
яких Інтернет-банкінг PUMB online, мобільний банкінг і транзакційний банкінг,
факторинг та документарні операції. До моменту об'єднання була розроблена нова
лінійка продуктів і тарифна сітка, а також робота головних офісів та мережі
відділень приведена до єдиних стандартів бізнесу.
Регіональна мережа ПАТ «ПУМБ» охоплює всі регіони України та налічує
159 точок продажів, у т. ч. 10 регіональних центрів, і відіграє важливу роль у
залученні клієнтів та є основним каналом надання послуг клієнтам банку.
Найбільша кількість структурних підрозділів налічується в Донецькій, Київській,
Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях. Головний офіс Банку
знаходиться у містах Донецьку та Києві. У поточному році Банк планує відкрити
5 відділень у Київській області.
Клієнтами Банку є значна кількість приватних осіб та підприємств різних галузей
економіки. Вагому роль у розширенні клієнтської бази відіграє картковий бізнес.
Банк є принциповим членом міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard та
працює на власному процесинговому центрі, за допомогою якого обслуговує
значну кількість карток інших вітчизняних банків. Наявність широко розгалуженої
мережі власних банкоматів і приналежність Банку до фінансово-промислової групи
сприяють залученню великої кількості підприємств на обслуговування за
зарплатними проектами.
Основним акціонером ПАТ «ПУМБ» є ТОВ «СКМ Фінанс» (володіє 92,24% акцій),
що входить до складу потужної фінансово-промислової групи «СКМ», яка
контролюється громадянином України паном Р. Л. Ахметовим.
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Якість власного капіталу ПАТ «ПУМБ» задовільна – основними складовими є
статутний капітал та резервні фонди. Показники адекватності капіталу
підтримуються на прийнятному рівні, у т. ч. і за рахунок залучення коштів на
умовах субординованого боргу. В минулому році відповідно до умов укладеної
угоди одному з контрагентів кошти, що залучалися на умовах субординованого
боргу, було повернено в повному обсязі. Рівень покриття активів та кредитноінвестиційного портфеля власним капіталом, що мав тенденцію до підвищення, є
прийнятним.
Складовими ресурсної бази ПАТ «ПУМБ» є клієнтські кошти (формують більше
70% обсягу зобов`язань), кошти, залучені від НБУ шляхом рефінансування
(формують 4,23% зобов'язань, що відповідає 23,81% обсягу регулятивного капіталу
Банку), кошти, залучені на міжнародних ринках, у т. ч. шляхом розміщення
єврооблігацій. Кошти, залучені від вітчизняних банків, здебільшого представлено
залишками на ЛОРО рахунках.
Реструктуризація певної частини зовнішньої заборгованості (на 5 років) наприкінці
2009 року та продовження строку користування коштами, залученими від НБУ (до
29 грудня 2016 року) значно покращили якість ресурсної бази та ліквідність Банку.
За строками користування портфель залучених коштів клієнтів ПАТ «ПУМБ»
переважно є короткостроковим (понад 70% портфеля, у т. ч. майже 45% – залишки
на поточних рахунках клієнтів). Близько половини обсягу клієнтських коштів
залучено в іноземній валюті. Кошти фізичних осіб, обсяг яких протягом
аналізованого періоду мав тенденцію до зростання, станом на 01.01.2013 р.
формують більше 40% зобов’язань (відповідає 233,24% обсягу регулятивного
капіталу). Диверсифікація залучених коштів суб`єктів господарювання за видами
економічної діяльності задовільна.
Диверсифікуючи ресурсну базу Банк залучав кошти бюджету та позабюджетних
фондів та розміщував власні боргові цінні папери. Станом на 01.01.2013 р. обсяг
розміщених облігацій серії В складає 105 тис. грн. (обсяг емісії 300 млн. грн.),
облігації серій Е та F (обсягом по 500 млн. грн. кожна) наразі розміщуються. Крім
того, в обігу перебувають облігації серії D (відкритий випуск обсягом
100 млн. грн.), емітовані ПАТ «Донгорбанк», правонаступником усіх прав та
зобов’язань якого є ПАТ «ПУМБ».
Ресурсна база Банку диверсифікована за основними кредиторами та за джерелами
залучення, проте питома вага коштів, залучених від фізичних осіб зростає. Крім
того, вагомою є частка валютної складової, що певною мірою підвищує ризик
зростання боргового навантаження на Банк у разі девальвації національної валюти.
Якість ресурсної бази ПАТ «ПУМБ» задовільна.
Клієнтський кредитний портфель є основною складовою активів ПАТ «ПУМБ».
Обсяг та частка високоліквідних активів також є вагомими. Кошти на коррахунку в
НБУ підтримуються в обсязі, необхідному для поточного обслуговування клієнтів
та виконання власних зобов`язань. ОВДП та залишки коштів на НОСТРО рахунках
(переважну більшість обсягу яких розміщено в іноземних банках інвестиційного
класу) є основними складовими високоліквідних активів. Активні міжбанківські
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операції є переважно короткостроковими, угоди укладено без забезпечення. Обсяг
простроченої заборгованості банку, що перебуває у стадії ліквідації є незначним,
резерв для відшкодування можливих втрат сформовано в повному обсязі.
Портфель цінних паперів сформовано ОВДП, акціями установ з управління
фінансовими ринками та процентними облігаціями підприємств різних секторів
економіки. Ліквідність цінних паперів окремих контрагентів є низькою, резерви під
знецінення сформовано в повному обсязі.
ПАТ «ПУМБ» орієнтовано переважно на кредитування корпоративних клієнтів,
частка роздрібного бізнесу складає близько чверті клієнтського кредитного
портфеля. За строками користування кредитними коштами переважають
довгострокові кредити (формують близько 55% обсягу портфеля), за цільовим
спрямуванням – кредити у поточну діяльність. Частка іпотечних кредитів становить
4,5%. Диверсифікація корпоративного кредитного портфеля Банку за видами
економічної діяльності є прийнятною.
Зважаючи на валютну структуру клієнтських коштів та активне залучення коштів
на міжнародних ринках, майже 45% обсягу клієнтського кредитного портфеля
сформовано кредитами, наданими у ВКВ. Більше 16% обсягу валютних кредитів
надано фізичним особам. Відсутність валютних надходжень підвищує чутливість
Банку до валютного та кредитного ризиків. Клієнтський кредитний портфель Банку
залишається достатньо диверсифікованим за основними позичальниками.
Прострочена заборгованість перебуває в межах 9% обсягу клієнтського кредитного
портфеля. Сформовані резерви покривають прострочену заборгованість у повному
обсязі. Рівень покриття резервами клієнтського кредитного портфеля відповідає
його якості.
Щомісяця у ході моніторингу якості активів Банк здійснює формування резервів на
відшкодування можливих витрат від активних операцій у повному обсязі, тобто
сума сформованого резерву відповідає розрахунковому значенню. Якість активів
Банку задовільна.
Безнадійна заборгованість списується з балансу за рахунок сформованого резерву
згідно з внутрішніми Положеннями. Частка списаних у збиток активів відповідає
34,9% обсягу статутного капіталу Банку. Крім того, певний обсяг проблемної
заборгованості було переуступлено третій особі.
Продовження строку користування коштами, залученими від НБУ сприяло
покращенню збалансованості активів та пасивів ПАТ «ПУМБ» за строками до
погашення. Показники ліквідності перевищують нормативні значення встановлені
НБУ.
Значення майже всіх обов’язкових нормативів Банку утримуються із достатнім
запасом міцності від граничних значень. Разом з тим, значення довгої відкритої
валютної позиції наразі перевищують встановлені НБУ ліміти. Банком укладено з
НБУ Угоду про вжиття заходів щодо забезпечення дотримання лімітів відкритих
валютних позицій до кінця 2013 року. За інформацією, наданою уповноваженими
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особами Банку графік входження в ліміт загальної довгої відкритої валютної
позиції Л13-1 Банком виконується без порушень.
Коефіцієнт ефективності діяльності протягом аналізованого періоду є високим,
діяльність ПАТ «ПУМБ» – прибутковою. За розрахунками Банку станом на 1 січня
2012 року рентабельність активів становила 0,9%, рентабельність капіталу – 7,1%,
чиста процентна маржа – 5,7%, станом на 1 січня 2013 року – 0,85%, 4,42% та
5,17% відповідно.
Стратегія розвитку ПАТ «ПУМБ» на 2010–2014 рр. передбачає досягнення 4–5%%
долі ринку за сукупними активами, досягнення показників рентабельності капіталу
(ROE) 20% у 2014 році. Основні напрямки діяльності Банк планує концентрувати в
сегментах крупних і середніх компаній (корпоративна бізнес-лінія) та в сегментах
заможних клієнтів та середнього класу (роздрібна бізнес-лінія).
З метою підтримки корпоративної та роздрібної бізнес-ліній планується створити
високоефективну систему управління ризиками, провести оптимізацію мережі
відділень, інвестувати значний обсяг коштів у оновлення ІТ.
З метою підвищення ефективності діяльності планується провести реорганізацію
організаційної структури та посилити кадровий склад Банку.
Банк концентруватиме зусилля на конкурентних перевагах та нових продуктових
лінійках. Підтримуючи та розвиваючи високий рівень технологічності, планується
розвиток ІТ-інновацій, інтернет та мобільний банкінг, CRM.
Рейтинг надійності банківських вкладів (депозитів) ПАТ «ПУМБ» враховує
позицію на ринку, прийнятні показники капіталізації, структуру та якість ресурсної
бази, якість активів та показники ліквідності й ефективність діяльності установи.
Основні показники, що характеризують власну платоспроможність установи наразі
перебувають на задовільному рівні, обсяг ринкового фондування (залучені ресурси,
не пов’язані з власниками установи) є значним.
ПАТ «ПУМБ» має суттєвий запас міцності за всіма економічними нормативами
НБУ. Ризик порушення регуляторних вимог, що могло б мати негативні наслідки
для діяльності установи, є несуттєвим. Разом з тим, враховуючи збереження
складної економічної ситуації та часті зміни вимог банківського законодавства,
контроль за пруденційними ризиками й надалі залишатиметься актуальним для
Банку. ПАТ «ПУМБ» притаманні спільні ризики для банківської системи. Разом з
тим, уразливість банківської установи до окремих ризиків розцінюється на
індивідуальній основі, виходячи із моделі внутрішньої організації, активності
Банку на окремих ринках, управління активними та пасивними операціями, а також
якості вкладень і стабільності пасивної бази. Наразі Банк має підвищену чутливість
до кредитного та валютного ризиків і ризику ліквідності, чутливість до інших
індивідуальних ризиків є помірною або низькою.
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1. Банківська система України – результати 2012 року
У 2012 році насиченість української економіки кредитними коштами продовжувала
знижуватися й співвідношення кредитів до ВВП до кінця року скоротилося до
57,9% (проти 60,4% у 2011 році). Зростання кредитного портфеля банків у
2012 році істотно сповільнилося і склало всього 2,2% р/р (проти 9,6% у 2011 році).
Слабка економіка, висока вартість гривневого ресурсу та домінуючі девальваційні
очікування були основними «гальмами» зростання банківського сектору в
2012 році. Роздрібне кредитування у національній валюті стало найбільш швидко
зростаючим напрямком у 2012 році (+19,3% р/р) завдяки нарощуванню споживчого
кредитування (89% від усього приросту портфеля) в результаті двозначного
зростання реальних доходів населення (+13,5% р/р), соціальних виплат напередодні
виборів і високих девальваційних очікувань населення. Корпоративний портфель,
на відміну від «рітейлу», ріс як у гривневому, так і валютному сегментах (6,1% та
2,7%, відповідно), сумарно за рік збільшившись на 5,1% р/р (проти 14,9% у
2011 році). У той же час, практично 100% виданих кредитів корпоративному
сектору в 2012 році були «кредитами в поточну діяльність» з терміном погашення
до 1 року, що є наслідком високої вартості ресурсу, браку «довгої гривні» та
домінуючою економічною невизначеністю. У 2012 році банківській системі
України вдалося вийти на позитивний фінансовий результат у розмірі 4,9 млрд. грн.
проти 7,7 млрд. грн. збитку в 2011 році. Скорочення відрахувань на формування
резервів більш ніж на 40% у порівнянні з минулим роком було основною причиною
відновлення прибутковості системи, в той час як зростання доходів від основного
виду діяльності було слабким.
Активи банківської системи
У 2012 році фрагментація активів банківської системи за структурою власності
зазнала серйозних змін. Зокрема, частка ринку банків з іноземним капіталом (окрім
російських) за рік скоротилася на 4 п. п. з 24% до 20%. У той же час, частки
державних банків і банків з приватним українським капіталом збільшилися на
1 п. п. (до 18%) і 3 п. п. (до 50%), відповідно. Кредитна активність банків у
2012 році була також нерівномірною і практично повністю концентрувалася з боку
російських банків і банків з приватним капіталом. За темпами нарощування активів
умовне лідерство належало державним банкам (+15% р/р), проте значною мірою
завдяки вкладенням у цінні папери та високим залишкам грошових коштів, тоді як
загальний кредитний портфель за результатами року скоротився (-1.0% р/р).
Кредитна активність російських банків в 2012 році була також неоднозначною: з
чітко вираженою агресивною стратегією АТ «Сбербанк Росії» та частково
ПАТ «Промінвестбанк», тоді як кредитні портфелі ПАТ «ВТБ Банк» і
ПАТ «Альфа-Банк» скоротилися. Лідерами, як з кредитування, так і з нарощування
частки ринку через консолідацію активів у 2012 році, безумовно, були українські
банки з приватним капіталом, які кредитували корпоративний і роздрібний
сегменти й активно скуповували як проблемні портфелі іноземних західних банків,
так і самі банки.
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Таким чином, структура власності активів банківської системи України на кінець
2012 року була наступною: банки з приватним українським капіталом – 50% (47% в
2011 році); банки з іноземним капіталом (окрім російських) – 20% (24% в 2011
році), державні банки – 18% (17% в 2011 році) і, відповідно, російські – 12% (12% в
2011 році).
Банки з приватним українським капіталом в 2012 році активно розвивалися як за
рахунок нарощення активів, так і шляхом злиття і поглинань. В абсолютному
вираженні активи цієї групи виросли на 14% р/р (або 71,2 млрд. грн.). Збільшення
обсягу активів в результаті угод злиття і поглинання становило приблизно
20 – 25%% загального зростання (без урахування АТ «Ерсте Банк» і АТ «БМ Банк»,
угоди по яких на кінець року ще не були закриті). Кредитний портфель банків І та
ІІ групи згідно з класифікацією НБУ (за винятком ПАТ «Банк Форум» і ПАТ «Банк
3/4», який на початок 2012 року знаходився в ІІІ групі згідно з класифікацією НБУ)
зріс на 11% р/р. Крім того, практично всі банки демонстрували приблизно
рівномірну позитивну динаміку в межах до 10%. Лідерами зростання в
абсолютному вираженні стали ПАТ КБ «Приватбанк» (+12,9 млрд. грн. або 11%) і
АТ «Дельта Банк» (+4,2 млрд. грн. або 30%), який у 2012 році був, мабуть,
найактивнішим покупцем проблемних портфелів іноземних банків.
Тенденція до нарощування своїх активів і збільшення присутності на ринку
українських банків з приватним капіталом стала особливо помітною в посткризові
роки (частка ринку за останні три роки збільшилася з 37% до 50%). Крім того,
завоювання частки ринку цією групою банків значною мірою відбувається за
рахунок західних гравців, які заходили на український ринок в докризові роки і
нині продовжують боротися з високим рівнем проблемної заборгованості,
зайнявши досить неактивну позицію на ринку кредитування. Крім того, краще
розуміння специфіки українського ринку, наявність політичних зв'язків і доступу
до фінансування і, часто, приналежність до великих ФПГ (4 з 5 банків цієї групи,
що входять до категорії «найбільших», є частиною організованих або
неорганізованих ФПГ) автоматично роблять позиції перших більш виграшними.
Як результат, в 2012 році активи банків з іноземним капіталом скоротилися на
14% р/р (з 258 млрд. грн. до 222 млрд. грн.). Найбільший «вклад» у скорочення вніс
ПАТ «Банк Форум» (25% усього скорочення) в результаті продажу українській
Смарт-Груп. Другим за значенням став шведський АТ «Сведбанк», що активно
позбавлявся своїх активів упродовж усього року, таким чином перемістившись з 27
на 55 місце згідно з класифікацією НБУ (його вклад становив 15%). У цілому, в
2012 році 65% іноземних банків, що працюють в Україні, продемонстрували
скорочення активів, в т. ч. в результаті списання або продажу проблемних
портфелів колекторським компаніям. Скорочення своєї присутності або остаточний
вихід з українського ринку наразі є чи не єдиною стратегією усіх банків з
іноземним капіталом в Україні. Окрім Commerzbank, Volksbank, SEB і Swedbank,
що повністю або частково покинули Україну в 2012 році, про свої плани залишити
український ринок найближчим часом також заявили австрійський ERSTE та
грецький Universal, таким чином продовжуючи чергу публічних виходів іноземців з
України.
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На відміну від іноземних, частка ринку українських державних банків за 2012 рік
дещо збільшилася (на 1 п. п.), в абсолютному вираженні зростання активів склало
15% або 27 млрд. грн. Проте, на перший погляд бурхливе зростання активів цієї
групи банків, насправді, було не настільки вже стрімким і було забезпечено не
зростанням кредитних портфелів, а високими перехідними залишками грошових
коштів і вкладеннями в цінні папери (швидше за все, ОВДП). Так, наприклад,
зростання активів державного АТ «Укрексімбанк» у 2012 році склало
12,8 млрд. грн. або 17% р/р, у той же час, кредитний портфель установи за рік
скоротився на 5,8% р/р або 2,5 млрд. грн. Портфель цінних паперів збільшився на
27% р/р і станом на кінець року склав близько 25% активів; грошові кошти склали
21%. Аналогічна ситуація і в АТ «Ощадбанк», чиї активи за рік збільшилися на
17% р/р або 12,4 млрд. грн., тоді як зростання кредитного портфеля склало всього
0,7 млрд. грн. або 1,4% р/р. Як і в АТ «Укрексімбанк», близько 20% активів
зосереджено в грошових коштах і їх еквівалентах, а також вкладеннях в цінні
папери (15% активів). Таким чином, сумарне скорочення кредитних портфелів
трьох діючих державних банків (АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк» і АБ «Укргазбанк») за 2012 рік становило близько 1% р/р, тоді як вкладення в цінні папери
зросли на 33% р/р, що, на нашу думку, погіршує конкурентні позиції цієї групи
банків на ринку кредитування, віддаючи реальну частку ринку приватним або
російським банкам.
Тим часом, російські банки, які заходили на український ринок останніми з усіх
іноземних інвесторів, у 2012 році продовжували нарощувати свої активи, проте їх
частка ринку в 2012 році залишилася на рівні минулого року (12%). Це, на нашу
думку, пов'язано в першу чергу з нерівномірними темпами зростання російських
банків в Україні й певним «охолодженням» деяких гравців відносно своєї експансії
в Україні. Активи чотирьох найбільших банків з російським капіталом
(АТ «Сбербанк Росії», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «ВТБ Банк» і ПАТ «АльфаБанк» – 96% усіх активів російських банків в Україні) в 2012 році зросли на 7% р/р
(8 млрд. грн.), зростання кредитного портфеля склало 6% р/р. При цьому, в розрізі
банків, динаміка активів і кредитних портфелів у 2012 році кардинально
відрізнялась у розрізі кожного окремого банку. Якщо АТ «Сбербанк Росії»
продовжував агресивну стратегію (зростання портфеля в 2012 році склало 60% р/р),
ПАТ «ВТБ Банк» і ПАТ «Альфа-Банк» скоротили свої портфелі на 15% і 4%,
відповідно.
Кредитна активність банків
У 2012 році, згідно з даними НБУ, зростання загального кредитного портфеля
банків у порівнянні з попереднім роком сповільнилося більш ніж у 4 рази (до 2,2%
р/р в 2012 році проти 9,6% р/р в 2011 році), що стало наслідком жорсткої
монетарної політики НБУ і високої економічної невизначеності. Девальваційний
тиск, який особливо посилився в ІІ півріччі 2012 року і необхідність недопущення
послаблення національної валюти, змусили НБУ стискувати гривневу ліквідність
до мінімумів, що призвело до різкого зростання ставок на міжбанківському ринку.
Так, в деякі дні осені минулого року процентні ставки за міжбанківськими
гривневими кредитами досягали 50–60%%, а прибутковість по депозитах до кінця
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року підвищилася до 25% річних. Висока вартість фондування, в результаті, відразу
ж відбилася на вартості кредитів в економіці, середня ставка за якими до кінця року
досягала 28–30%% річних і вище. Таким чином, високі ставки у поєднанні з
давньою проблемою відсутності «довгої гривні» призвели до того, що в 2012 році
практично повністю зупинилося іпотечне кредитування (як юридичних, так і
фізичних осіб) і фінансування інвестиційних проектів. І навпаки, практично увесь
обсяг нових кредитів корпоративному сегменту спрямовувався на фінансування
поточної діяльності, а термін фінансування не перевищував 12 місяців. Що
стосується фізичних осіб, то основна частина кредитування була сконцентрована в
споживчому сегменті (89% нових видач), який історично відрізняється високим
рівнем прибутковості для банків.
В 2012 році обсяг кредитів юридичним особам зріс на 5,1% р/р (проти 15% р/р в
2011 році), в т. ч. зростання кредитування в гривні склало 6,4% р/р (19,1% р/р в
2011 році), в іноземній валюті – 2,7% р/р (7,8% р/р в 2011 році). Структура
портфелів банків в розрізі валют в 2012 році не зазнала серйозних змін: частка
кредитного портфеля в гривні на кінець 2012 року склала 65% (64% в 2011 році),
частка валютних кредитів – 35% (36% в 2011 році). Проте, домінуюча в 2012 році
проблема «нестачі гривні» призвела до того, що частка короткострокових кредитів
(до 12 місяців) в загальній структурі портфеля за рік зросла на 5 п. п. (з 44% до
49%) Також, зросла частка кредитів на фінансування поточної діяльності до 85% з
84% в 2011 році та 82% в 2007 році.
Загальний обсяг кредитів фізичним особам в 2012 році скоротився на 6,6%, таким
чином, ставши четвертим роком «делевереджу» домогосподарств. Падіння обсягів
роздрібного кредитування значною мірою відбулося завдяки скороченню
валютного портфеля, яке в 2012 році склало 25,8% р/р (проти 21% в 2011 році), що
призвело до скорочення частки роздрібного валютного портфеля в загальній
структурі до 44% (проти 56% в 2011 році та 62% в 2007 році). Зростання кредитування фізичних осіб в національній валюті склало 19,3% р/р, завдяки великому
попиту на споживчі кредити (89% усього приросту), чому сприяло двозначне
збільшення реальних прибутків населення, зростання соціальних виплат
напередодні парламентських виборів і високі девальваційні очікування.
В результаті слабкої кредитної активності, частка кредитів в структурі загальних
активів банківської системи упродовж 2012 року продовжувала знижуватися,
досягнувши позначки 72%, проти 78% у 2011 році та 86% в 2008 році. Зниження
частки кредитного портфеля в загальній структурі активів у 2012 році пішло на
користь залишкам грошових коштів, які зростали (близько 2 п. п.) на тлі загальної
нестачі ліквідності по системі, що, на наш погляд, є віддзеркаленням
нерівномірного розподілу ресурсу між учасниками ринку і високого рівня
невизначеності, що домінує в банківській системі та утримує банки від
довгострокових вкладень, віддаючи перевагу «кешу».
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Якість активів
Згідно з даними Національного банку України, прострочена заборгованість за
кредитами складала 72,5 млрд. грн., а її частка у загальному портфелі скоротилося з
9,6% в 2011 році до 8,7% у 2012 році. Скорочення рівня проблемної заборгованості
в загальному портфелі, на нашу думку викликано двома основними причинами:



зростанням портфеля, при тому, що якість нових видач набагато краща за
передкризовий рівень;



продажем або списанням проблемних активів з балансів банків.

У той же час, за альтернативною методикою розрахунку (індикатори фінансової
стійкості, що розраховуються Національним банком України на підставі
методології МВФ), обсяг недіючих кредитів в Україні на кінець 2012 року складав
169 млрд. грн. (+33,8% р/р), що відображає рівень негативно класифікованих
кредитів IV та V категорій якості. Співвідношення недіючих кредитів до валових,
склало 19,8% проти 15% в 2011 році. Рівень сформованих резервів до активів згідно
зі звітністю банків на кінець 2012 року склав 11,1% і є вищим за офіційний рівень
простроченої заборгованості за кредитами згідно з даними НБУ (8,7%), проте, на
нашу думку, є набагато нижчим за реальний рівень проблемної заборгованості в
системі.
У той же час, як і в 2011 році, рівень сформованих резервів до активів серед банків
диверсифікований нерівномірно: банки з іноземним капіталом (окрім російських)
традиційно мають вищий рівень сформованих резервів (до 20–25%% активів);
рівень резервів державних банків (окрім АТ «Родовід Банк» і ПАТ «АКБ «Київ»)
коливається в діапазоні до 12%. Співвідношення резервів до активів банків ІІІ і IV
груп (окрім ПАТ «АКБ «Київ»), які в основному представлені українським
приватним капіталом, складає близько 6%. Також, слід зазначити, що рівень
резервів деяких вітчизняних банків з групи найбільших (І група НБУ) значно
нижчий за середній по системі що, швидше за все, свідчить не про кращу якість їх
портфелів, а про недостатнє резервування, що може створити додаткові ризики для
банків, у разі виникнення нових економічних потрясінь.
Фондування і капітал
Дефіцит гривневої ліквідності й відсутність доступу до західного материнського
фінансування змусили українські банки в 2012 році усі свої погляди направити у
бік внутрішнього високо конкурентного ресурсного ринку, зокрема, ринку
депозитів. Перевищення темпів зростання депозитів над кредитами упродовж
останніх декількох років сприяло зниженню коефіцієнта кредити/депозити до 143%
зі 162% на кінець 2011 року і 205% на кінець 2008 року. Крім того, на відміну від
попередніх років (особливо передкризових) попит банків був сконцентрований в
основному на гривневому сегменті, що призвело до зростання ставок на 5-7 п. п.
впродовж року і наприкінці 2012 року деякі банки залучали гривневий ресурс під
25% річних і вище. На відміну від гривневих вкладів, попит банків на валютні
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депозити в 2012 році знаходився на мінімумі через обмежену кількість інструментів
для інвестування, що призвело до зниження частки валютних пасивів в загальних
зобов'язаннях банківської системи на 1,1 п. п. (з 53,3% до 52,2%). Також, в
2012 році, як і в попередні декілька років, банківська система продовжувала
скорочувати рівень своїх зобов'язань перед нерезидентами. Так, за період з кінця
2008 року по 01.10.2012 р., зовнішній борг банківської системи скоротився
практично удвічі (з 39,4 млрд. дол. США до 22,6 млрд. дол. США), що є наслідком
заборони на валютне кредитування та низької кредитної активності українського
ринку, а також проблем європейських материнських банків протягом декількох
останніх років. Так, частка зобов'язань перед нерезидентами в загальній структурі
зобов'язань банківської системи на кінець 2012 року склала близько 19% проти 38%
на кінець 2008 року і, на нашу думку, має подальший потенціал до зниження
упродовж наступних декількох років.
Динаміка і структура депозитів в 2012 році в порівнянні з 2011 роком була істотно
іншою як в частині темпів приросту коштів фізичних і юридичних осіб, так і в зміні
валютної структури «рітейлового» і корпоративного портфелів. У той же час, за
результатами року валютна структура депозитного портфеля банківської системи
практично не змінилася (в межах 1 п. п.) і залишилася на рівні минулого року:
43/57 (валюта/гривня).
Так, згідно з даними Національного банку України, в 2012 році притік депозитів в
банківську систему склав 15,8% р/р (17,6% в 2011 році). Приріст депозитів
юридичних осіб склав 10,2% р/р, що більш ніж в два рази менше порівняно з
минулим роком (26,3% р/р) і майже в два рази менше в порівнянні з приростом
депозитів фізичних осіб. Також, на відміну від минулого року, динаміка приросту
валютних і гривневих депозитів була практично однаковою (9,9% р/р – гривня і
10,7% р/р – валюта), тоді як минулого року приріст валютних депозитів істотно
випереджав гривневі вклади (34,8% і 22,7%, відповідно). Уповільнення темпів
приросту депозитів юридичних осіб в 2012 році, на нашу думку, пов'язано з
обмеженістю доступу до кредитних ресурсів на тлі загального уповільнення
економічного зростання, що примушувало компанії «вимивати» свої заощадження
на користь фінансування поточної діяльності.
На відміну від юридичних осіб, динаміка приросту «рітейлових» депозитів була
істотно іншою. Якщо в 2011 році загальний депозитний портфель фізичних осіб
банків зріс на 13,1%, то в 2012 році зростання склало 19,1%, чому сприяло
збільшення реальних прибутків населення й високі процентні ставки банків. Крім
того, якщо в 2011 році, темпи приросту депозитів як в гривні, так і у валюті були
приблизно однаковими та склали 12,9 і 13,4% (різниця в 0,5 п. п.), відповідно, в
2012 році темпи зростання валютного портфеля дещо прискорилися і склали 16,5%
і 21,9% (різниця в 5,4 п. п.), відповідно. На нашу думку, це є наслідком високих
девальваційних очікувань і високого попиту на долар на готівковому ринку, який
особливо загострився у вересні–листопаді минулого року. Також, домінуючі
девальваційні очікування 2012 року позначились на строковій структурі вкладів
фізичних осіб. Зокрема, збільшилася частка короткострокових (до запитання та до
12 місяців) вкладів в гривні з 59% в 2011 році до 64% в 2012 році (5 п. п.) і частка
довгострокових вкладів в іноземній валюті (понад 12 місяців) з 46% в 2011 році до
54% в 2012 році (8 п. п.), що, на нашу думку, є чіткою ілюстрацією низького рівня
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довіри до національної валюти на користь долара і свідчить про те, що ризик
відтоку гривневих вкладів у разі виникнення нових девальваційних спалахів
зберігається високим. Додатковим фактором ризику для банківської системи також
є те, що незалежно від терміну депозитного договору, усі банківські вклади є дефакто вкладами «до запитання» оскільки будь-які законодавчі обмеження щодо
дострокового вилучення депозитів з системи відсутні.
Загальний капітал банківської системи в 2012 році збільшився на 9% р/р, у той же
час адекватність капіталу (Н2) дещо знизилася до 18,1% з 18,9% на початок року,
але залишається набагато вищою мінімально допустимого значення (10%).
Фінансові результати
У 2012 році, вперше за останні два роки, банківська система України вийшла на
позитивний фінансовий результат, продемонструвавши прибуток у сумі
4,9 млрд. грн. проти 7,7 млрд. грн. збитків, зафіксованих в 2011 році. Поліпшення
результатів діяльності в 2012 році відбулося в першу чергу за рахунок набагато
менших відрахувань в резерви, у тому числі внаслідок нових вимог до
резервування згідно з Постановою Національного банку України №23, тоді як
показники основної діяльності не продемонстрували істотного поліпшення.
У 2012 році основним джерелом прибутків банківської системи як і раніше
залишалися кредитні портфелі, проте внаслідок зростання вартості фондування
(відсоткові витрати збільшилися на 14,7% р/р) і слабкого зростання кредитного
портфеля (зростання відсоткових доходів склало 5,2% р/р), чистий відсотковий
дохід за результатами 2012 року скоротився на 5% р/р (з 53,8 млрд. грн. до
51 млрд. грн.). Також, чиста відсоткова маржа зменшилися в 2012 році до 4,51% з
5,32% в 2011 році і чистий відсотковий спред – з 4,51% до 3,75%. Зростання чистих
комісійних доходів в 2012 році склало 10,2% р/р (з 15,4 млрд. грн. до
16,9 млрд. грн.), частково компенсувавши зниження чистого відсоткового доходу.
У той же час, рівень адміністративних витрат у 2012 році в порівнянні з минулим
роком істотно не змінився (50 млрд. грн. в 2012 році проти 50,4 млрд. грн. в
2011 році – 1% р/р).
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2. Інформація щодо діяльності Банку
ПАТ «ПУМБ» зареєстровано НБУ в грудні 1991 року. У квітні 1992 року Банк
почав здійснювати банківські операції. У 2009 році Банком було змінено
організаційно-правову форму власності з Закритого акціонерного товариства на
Публічне акціонерне товариство.
У 2011 році було завершено процес об'єднання фінансових активів Групи «СКМ»
шляхом приєднання до ПАТ «ПУМБ» ПАТ «Донгорбанк». ПАТ «ПУМБ» входить
до групи найбільших банків України і є універсальним банком, діяльність якого
зосереджена на комерційних, роздрібних і інвестиційно-банківських операціях.
Згідно з ліцензією НБУ Банк може виконувати повний спектр банківських
операцій.
Станом на 1 січня 2013 року істотну участь у статутному капіталі ПАТ «ПУМБ»
має ТОВ «СКМ Фінанс», якому належить 92,24% акцій. ТОВ «СКМ Фінанс» є
дочірньою компанією АТ «Систем Кепітал Менеджмент», яка здійснює загальне
стратегічне управління фінансовими інститутами групи «СКМ». Група «СКМ» є
однією з найбільших фінансово-промислових груп України, до складу якої входить
велика кількість підприємств та організацій різних галузей економіки. Група
контролюється громадянином України паном Р.Л. Ахметовим.
За рахунок об’єднання ПАТ «ПУМБ» розширило мережу філій та відділень і
власну банкоматну мережу. Клієнти отримали доступ до більш широкої
продуктової лінійки та ряду додаткових сервісів, серед яких Інтернет-банкінг
PUMB online, мобільний банкінг і транзакційний банкінг, факторинг та
документарні операції. До моменту об'єднання було розроблено нову лінійку
продуктів і тарифну сітку, а також робота головних офісів та мережі відділень
приведена до єдиних стандартів бізнесу.
Наразі загальнонаціональна регіональна мережа ПАТ «ПУМБ» охоплює всі регіони
України, налічує 159 точок продажів, у т. ч. 10 регіональних центрів, і відіграє
важливу роль у залученні клієнтів та є основним каналом надання послуг клієнтам
банку. Найбільша кількість структурних підрозділів налічується в Донецькій,
Київській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях. Головний офіс
Банку знаходиться у містах Донецьку та Києві. Протягом минулого року 10 філій та
1 регіональний центр було реорганізовано у відділення, 11 відділень – закрито,
1 відділення – відкрито. У поточному році Банк планує відкрити 5 відділень у
Київській області. Станом на початок 2013 року 6 відділень, що перебувають у
стадії розвитку, мали від`ємне значення фінансового результату за управлінською
звітністю.
Банк співпрацює з банківськими установами України та зарубіжжя, має широку
мережу кореспондентських відносин з банками-кореспондентами інших країн,
позиціонує себе на ринку банківських послуг як універсальний банк, що надає
широкий спектр послуг бюджетним установам, корпоративним клієнтам та
приватним особам. Загальна кількість клієнтів станом на 1 січня 2013 року складає
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більше ніж 1,6 млн. осіб. Клієнтами Банку є бюджетні установи, значна кількість
приватних осіб та підприємств різних галузей економіки.
Банк є принциповим членом двох міжнародних платіжних систем, одним із лідерів
ринку платіжних карток в Україні. У вересні 2011 року першим серед українських
банків пройшов аудит на відповідність міжнародним стандартам інформаційної
безпеки БПК PCI DSS, розробленого міжнародними платіжними системами Visa і
MasterCard. Отриманий Сертифікат підтверджує вищий ступінь захисту даних в
операціях з платіжними картами. ПАТ «ПУМБ» працює на власному
процесинговому центрі, за допомогою якого обслуговує значну кількість карток
інших вітчизняних банків. Наявність широко розгалуженої мережі власних
банкоматів та POS-терміналів Банку, а також приналежність Банку до фінансовопромислової групи сприяють залученню великої кількості підприємств на
обслуговування за зарплатними проектами. Клієнти Банку також мають можливість
на пільгових умовах користуватись мережею банкоматів банків-партнерів (система
«Радіус»).
Відповідно до інформації, наданої уповноваженими особами ПАТ «ПУМБ», станом
на 1 січня 2013 року Банк є позивачем до контрагентів з наступних питань:
врегулювання договірних відносин з кредитування та інвестиційної діяльності
(12 немайнових та 701 майновий позови на суму 2 236,95 млн. грн.,
146,05 млн. дол. США та 0,54 млн. євро), за господарськими договорами
(2 майнових позови на суму 0,06 млн. грн.) та з інших питань (1 немайновий та
3 майнових позови на суму 13,97 млн. грн.). Одночасно Банк є відповідачем за
311 позовами немайнового характеру (зустрічні позови контрагентів щодо
врегулювання договірних відносин з кредитування та інвестиційної діяльності), за
1 майновим позовом кредитора на суму 1,02 млн. грн. та за 1 майновим позовом з
інших питань на суму 0,16 млн. грн.
Протягом 2011–2012 рр. НБУ, ПФУ, ДПАУ, СДПІ, АМКУ, ФСС від НВіПЗ, ЦЗ,
ФССзНВВ, ФСС на випадок безробіття та ФССзТВП здійснювалися перевірки
діяльності Банку. За результатами окремих перевірок були виявлені порушення, що
призвело до сплати штрафних санкцій, суми яких є незначними.
Стратегія розвитку ПАТ «ПУМБ» на 2010–2014 рр. передбачає досягнення 4–5%%
долі ринку за сукупними активами, досягнення показників рентабельності капіталу
(ROE) 20% у 2014 році. Основні напрямки діяльності Банк планує концентрувати в
сегментах крупних і середніх компаній (корпоративна бізнес-лінія) і в сегментах
заможних клієнтів та середнього класу (роздрібна бізнес-лінія). З метою підтримки
корпоративної та роздрібної бізнес-ліній планується створити високоефективну
систему управління ризиками, провести оптимізацію мережі відділень, інвестувати
значний обсяг коштів у оновлення ІТ. З метою підвищення ефективності діяльності
планується провести реорганізацію організаційної структури та посилити кадровий
склад Банку. Банк концентруватиме зусилля на конкурентних перевагах та нових
продуктових лінійках. Підтримуючи та розвиваючи високий рівень
технологічності, планується розвиток ІТ-інновацій, інтернет та мобільний банкінг,
CRM.
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3. Фінансові показники діяльності банку
3.1. Джерела формування ресурсів
3.1.1. Капітал
Власний капітал ПАТ «ПУМБ», що протягом аналізованого періоду зростав за
рахунок прибуткової діяльності та приєднання ПАТ «Донгорбанк», станом на
1 січня 2013 року складав 4 214,83 млн. грн., у т. ч. статутний капітал –
3 294,49 млн. грн. Структуру власного капіталу Банку наведено у Таблиці 3.1.
Таблиця 3.1. Структура власного капіталу ПАТ «ПУМБ», млн. грн.
Темп
приросту
за
ІІ півріччя
2012 року,
%

Показник

01.01.11

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

Темп
приросту
за
2012 рік,
%

Сплачений статутний капітал

2522,84

3294,49

3294,49

3294,49

3294,49

3294,49

0,00

0,00

Загальні резерви, емісійні різниці та
інші фонди банку

503,17

737,83

737,83

751,21

751,21

751,21

1,81

0,00

Результат минулих років

-841,99

-1050,15

-782,55

-795,93

-795,93

-795,93

-24,21

0,00

Результати переоцінки

431,48

779,59

787,12

715,87

699,71

693,86

-11,00

-3,08

Фінансовий результат поточного року

235,38

268,16

38,83

128,00

194,71

271,20

1,13

-

2850,88

4029,92

4075,73

4093,65

4144,19

4214,83

4,59

2,96

Власний капітал

Якість власного капіталу Банку задовільна – основними складовими є статутний
капітал та резервні фонди. Разом з тим, результат переоцінки основних засобів та
цінних паперів у портфелі банку на продаж є вагомим. Рівень покриття активів та
кредитно-інвестиційного портфеля власним капіталом у минулому році мав
тенденцію до підвищення та станом на початок 2013 року складає 14,93% і 22,09%
відповідно.
Обсяг коштів, інвестованих Банком в основні засоби є прийнятним, коефіцієнт
захищеності капіталу складає 30,45%.
Регулятивний капітал Банку станом на 01.01.2013 р. становить 4 268,5 млн. грн.
Структура регулятивного капіталу задовільна – капітал І рівня становить
2 911,99 млн. грн., коефіцієнт фондової капіталізації – 77,18%. Показники
адекватності капіталу перевищують нормативні (значення показника адекватності
регулятивного капіталу Н2 = 17,63% при нормативному не менше 10%,
співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів Н3 = 13,14%8 при
нормативному значенні не менше 9%), проте є нижчими за середні значення по
банківській системі України, які становлять 18,06% та 14,89% відповідно. Певною
мірою підтриманню показників капіталізації на прийнятному рівні сприяє
залучення коштів на умовах субординованого боргу. В минулому році відповідно
8
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до умов укладеної угоди одному з контрагентів кошти, що залучалися на умовах
субординованого боргу було повернено в повному обсязі.

Якість власного капіталу ПАТ «ПУМБ» задовільна, показники капіталізації є прийнятними.
3.1.2. Зобов’язання
Зобов'язання ПАТ «ПУМБ» станом на 01.01.2013 р. складають 24 014,97 млн. грн.
Основною складовою є клієнтські кошти. Обсяг коштів, залучених від пов’язаних
сторін складає 3 715 887 тис. грн. (формують 15,47% зобов'язань).
Структуру зобов’язань Банку наведено у Таблиці 3.2.

Таблиця 3.2. Структура зобов’язань ПАТ «ПУМБ», млн. грн.
Темп
приросту за
2012 рік, %

Темп
приросту за
ІІ півріччя
2012 року, %

Показник

01.01.11

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

Заборгованість перед НБУ

1388,63

1016,16

1016,15

1016,15

1016,15

1016,15

0,00

0,00

Кошти банків9

5235,11

7376,72

6922,37

7182,42

7066,51

3221,86

-56,32

-55,14

0,21

0,21

0,23

0,25

1,35

0,21

0,03

-17,86

Кошти юридичних осіб

2888,46

11447,64

6999,00

7090,37

7805,61

7297,50

-36,25

2,92

Кошти фізичних осіб

5023,81

8511,48

8935,70

9378,68

9603,07

9955,79

16,97

6,15

39,98

27,38

21,34

21,35

21,35

16,71

-38,96

-21,74

0,11

0,33

0,33

0,11

0,11

0,25

-24,29

135,83

671,19

2456,22

3667,91

2676,21

1933,23

2506,51

2,05

-6,34

15247,49

30836,13

27563,03

27365,53

27447,38

24014,97

-22,12

-12,24

Кошти бюджету та позабюджетних фондів

Кредити, що отримані від міжнародних та
інших фінансових організацій
Боргові цінні папери
Інші зобов'язання
Разом зобов'язання

Зважаючи на дефіцит ресурсів, що спостерігався на ринку протягом 2009 року, з
метою підтримання ліквідності Банк залучав кошти від НБУ шляхом
рефінансування. Станом на 1 січня поточного року кошти, залучені від НБУ,
формують 4,23% зобов'язань (відповідає 23,81% обсягу регулятивного капіталу
Банку), строк користування коштами – до 29 грудня 2016 року.
Диверсифікуючи ресурсну базу Банк залучав кошти бюджету та позабюджетних
фондів та розміщував власні боргові цінні папери. Станом на 01.01.2013 р. обсяг
розміщених облігацій серії В складає 105 тис. грн. (обсяг емісії 300 млн. грн.),
облігації серій Е та F (обсягом по 500 млн. грн. кожна) наразі розміщуються. Крім
того, в обігу перебувають облігації серії D (відкритий випуск обсягом
100 млн. грн.), емітовані ПАТ «Донгорбанк», правонаступником усіх прав та
зобов’язань якого є ПАТ «ПУМБ».

9
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Кошти, залучені від вітчизняних банків, здебільшого представлені залишками на
ЛОРО рахунках. Пасивне сальдо за МБО складає 7,64% зобов'язань; без урахування
коштів, залучених на міжнародних ринках капіталу (у т. ч. шляхом розміщення
єврооблігацій) – активне (0,89%).
Інформацію про кошти, залучені на міжнародних ринках, наведено в Таблиці 3.3.

Таблиця 3.3. Заборгованість за коштами міжнародних фінансових організацій станом на 01.01.2013 р.
Кредитор

Сума заборгованості

Дата погашення

NLB Interfinanz

2 671 580,66 дол. США

15.02.201410

2 640 717 євро

12.02.201411

4 700 468,85 євро

30.05.201412

252 488 000 дол. США (єврооблігації)

31.12.2014

Deutsche Bank AG
LandesBankBerlin AG (Німеччина)
STANDARD BANK Pls

Інші зобов’язання, частка яких у зобов’язаннях становить близько 10%, переважно
сформовано кредиторською заборгованістю (1 680,69 млн. грн., у т. ч. кредиторська
заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за
рахунок банку – 1 513,45 млн. грн.), коштами, залученими на умовах субординованого боргу (482,31 млн. грн.), нарахованими витратами (216,93 млн. грн.).
Протягом аналізованого періоду диверсифікація ресурсної бази є прийнятною.
Станом на 1 січня 2013 року кошти 20 найбільших кредиторів (без урахування
коштів, залучених від НБУ шляхом рефінансування) формують 15,06% обсягу
зобов'язань Банку.
Портфель коштів клієнтів
Обсяг клієнтського портфеля станом на 01.01.2013 р. складав 17 253,29 млн. грн. За
строками користування залученими коштами клієнтський портфель Банку
переважно є короткостроковим (понад 70% портфеля, у т. ч. майже 45% – залишки
на поточних рахунках клієнтів). Коефіцієнт клієнтської бази є високим, що
зумовлює необхідність підтримувати суттєвий обсяг високоліквідних активів.
Близько половини обсягу клієнтських коштів залучено в іноземній валюті.
Кошти фізичних осіб, обсяг яких протягом аналізованого періоду мав тенденцію до
зростання, станом на 01.01.2013 р. формують більше 40% зобов’язань (відповідає
233,24% обсягу регулятивного капіталу).
Інформацію про структуру клієнтських коштів Банку наведено у Таблиці 3.4.

Угодою передбачено поетапне погашення
Угодою передбачено поетапне погашення
12 Угодою передбачено поетапне погашення
10
11
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Таблиця 3.4. Клієнтський портфель ПАТ «ПУМБ», млн. грн.

Показник

01.01.11

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

Темп
приросту за
2012 рік, %

Темп приросту
за
ІІ півріччя 2012
року, %

Кошти фізичних осіб, в т.ч.:

5023,81

8511,48

8935,70

9378,68

9603,07

9955,79

16,97

6,15

до запитання

1250,96

2294,58

2563,61

2852,39

2837,75

2972,99

29,57

4,23

строкові

3772,85

6216,90

6372,09

6526,28

6765,32

6982,80

12,32

7,00

Кошти юридичних осіб, в т.ч.:

2888,46

11447,64

6999,00

7090,37

7805,61

7297,50

-36,25

2,92

до запитання

1690,34

9186,06

4705,64

4623,65

5209,88

4690,21

-48,94

1,44

строкові

1198,12

2261,58

2293,36

2466,72

2595,74

2607,29

15,29

5,70

Всього коштів клієнтів

7912,27

19959,12

15934,70

16469,04

17408,68

17253,29

-13,56

4,76

Строкові кошти у клієнтському
портфелі, %

62,83

42,48

54,38

54,61

53,77

55,58

Кошти фізичних осіб у
клієнтському портфелі, %

63,49

42,64

56,08

56,95

55,16

57,70

Клієнтський депозитний портфель ПАТ «ПУМБ» добре диверсифікований за
основними вкладниками. Станом на 01.01.2013 р. кошти 10 найбільших вкладників
формують 15,46% обсягу депозитного портфеля. Диверсифікація залучених коштів
суб`єктів господарювання за видами економічної діяльності задовільна.

Ресурсна база Банку диверсифікована за основними кредиторами та за джерелами залучення,
проте питома вага коштів, залучених від фізичних осіб зростає. Крім того, вагомою є частка
валютної складової, що певною мірою підвищує ризик зростання боргового навантаження на
Банк у разі девальвації національної валюти. Якість ресурсної бази ПАТ «ПУМБ» задовільна.

3.2. Напрями розміщення коштів
3.2.1. Активи
Активи ПАТ «ПУМБ», основною складовою яких є кредитний портфель клієнтів,
станом на 01.01.2013 р. складали 28 229,81 млн. грн. Обсяг та частка високоліквідних активів, зважаючи на структуру ресурсної бази, також є вагомими.
Міжбанківські активні операції є переважно короткостроковими, угоди укладено
без забезпечення. Обсяг простроченої заборгованості за МБК складає 6,47 млн. грн.
Наразі банківська установа, що має прострочену заборгованість, перебуває у стадії
ліквідації, резерв сформовано в повному обсязі.
Значення нормативу великих кредитних ризиків значно нижче за нормативне
значення встановлене НБУ (Н8 = 80,34%, при нормативному не більше 800%) та за
середнє значення по банківській системі України (172,91%).
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Портфель цінних паперів сформовано ОВДП13, акціями установ з управління
фінансовими ринками та процентними облігаціями підприємств різних секторів
економіки. Ліквідність цінних паперів окремих контрагентів є низькою, резерви під
знецінення сформовано в повному обсязі. Значення нормативу загальної суми
інвестування значно нижче нормативного значення, встановленого НБУ
(Н12 = 0,21%, при нормативному не більше 60%) та середнього значення по
банківській системі України (3,48%).
Інформацію про структуру активів Банку наведено у Таблиці 3.5.

Таблиця 3.5. Структура активів ПАТ «ПУМБ», млн. грн.
Показник

01.01.11

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

Темп приросту за
2012 рік, %

Темп приросту за
ІІ півріччя 2012 року, %

Високоліквідні активи

5012,98

11191,50

7314,03

7203,11

7835,62

7732,23

-30,91

7,35

МБКіД

1062,68

4781,80

4188,98

4610,26

4446,04

129,78

-97,29

-97,18

12874,90

18458,66

18595,30

18493,99

19129,62

19480,03

5,53

5,33

Кредитний портфель
Цінні папери
Резерви під активні операції
Основні фонди
Інші активи
Разом активів

126,58

185,85

193,41

189,13

175,70

161,97

-12,85

-14,36

-3170,61

-4287,35

-4379,10

-3656,07

-3752,38

-3885,31

-9,38

6,27

992,79

1396,31

1383,96

1379,28

1367,87

1394,25

-0,15

1,09

1199,06

3139,27

4342,17

3239,48

2389,10

3216,86

2,47

-0,70

18098,37

34866,05

31638,76

31459,18

31591,57

28229,81

-19,03

-10,27

Інші активи Банку, що формують більше 10% обсягу чистих активів, представлено
переважно дебіторською заборгованістю (1 626,06 млн. грн., у т. ч. дебіторська
заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за
рахунок банку 1 520,53 млн. грн.) та нарахованими доходами (1 398,22 млн. грн.).
Окрім класичних кредитних продуктів Банк виконує позабалансові активні
операції. Портфель наданих гарантій, авалів та акредитивів диверсифікований за
контрагентами та видами забезпечення і відповідає 32,58% обсягу регулятивного
капіталу.
Портфель кредитів клієнтам
Клієнтський кредитний портфель ПАТ «ПУМБ», 3/4 обсягу якого сформовано
кредитами, наданими суб`єктам господарювання, станом на 1 січня 2013 року
складав 19 480,03 млн. грн.
Заборгованість за кредитами, наданими пов’язаним сторонам, станом на 1 січня
2013 року складає 959 657 тис. грн.
За строками до погашення переважають довгострокові кредити (формують близько
55,4% обсягу портфеля), за цільовим спрямуванням – кредити у поточну діяльність.
Іпотечні кредити формують 4,5% обсягу клієнтського портфеля.
13

В Таблиці 3.5 ОВДП враховуються як високоліквідні активи
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Зважаючи на валютну структуру клієнтських коштів та активне залучення коштів
на міжнародних ринках, майже 45% обсягу клієнтського кредитного портфеля
сформовано кредитами, наданими у ВКВ. Більше 16% обсягу валютних кредитів
надано фізичним особам. Відсутність валютних надходжень підвищує чутливість
Банку до валютного та кредитного ризиків.
Інформацію про структуру клієнтського кредитного портфеля Банку наведено у
Таблиці 3.6.

Таблиця 3.6. Клієнтський кредитний портфель ПАТ «ПУМБ», млн. грн.
Темп
приросту за
2012 рік, %

Темп
приросту за
ІІ півріччя
2012 р., %

Показник

01.01.11

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

Кредити юридичним особам, в т.ч.:

9763,36

13853,77

13825,15

14056,53

14429,76

14663,49

5,84

4,32

140,25

135,82

163,00

213,26

171,15

159,52

17,45

-25,20

кредити, що надані за врахованими
векселями

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

кредити, що надані за операціями
факторингу

0,00

16,24

36,21

41,82

98,29

197,01

-

371,11

короткострокові кредити

3452,92

4569,30

4936,55

4695,34

5468,97

6235,21

36,46

32,80

довгострокові кредити

4883,32

7833,95

7412,54

7847,94

7501,37

6765,85

-13,63

-13,79

прострочена заборгованість

1286,87

1298,46

1276,86

1258,18

1189,99

1305,91

0,57

3,79

Кредити фізичним особам, в т.ч.:

3111,54

4604,90

4770,14

4437,46

4699,85

4816,54

4,60

8,54

28,33

237,51

235,96

249,90

306,40

334,12

40,67

33,70

1923,20

2728,77

2967,34

3004,23

3204,35

3308,51

21,25

10,13

0,09

0,04

0,09

0,03

0,20

0,15

322,72

419,17

1009,94

1049,32

1006,10

794,41

751,37

717,80

-31,59

-9,64

149,98

589,27

560,65

388,88

437,53

455,97

-22,62

17,25

Резерви, сформовані під кредити
клієнтів з урахуванням відсотків за
кредитами

-3009,58

-4121,16

-4219,52

-3488,50

-3535,02

-3767,34

-8,59

7,99

Всього кредитний портфель не
скоригований на резерви та без
урахування відсотків за користування
кредитними коштами

12874,90

18458,66

18595,30

18493,99

19129,62

19480,03

5,53

5,33

кредити "овердрафт"

короткострокові кредити
довгострокові кредити
короткострокові іпотечні кредити
довгострокові іпотечні кредити
прострочена заборгованість

Диверсифікація корпоративного кредитного портфеля Банку за видами економічної
діяльності є прийнятною. Кредити, надані підприємствам торгівлі, формують
близько 1/3 обсягу заборгованості за кредитами, наданими суб`єктам
господарювання, що відповідає 175,64% обсягу капіталу І рівня.
Якість активів та резерви
У клієнтському кредитному портфелі відсутні концентрації за окремими
позичальниками, що мають зобов`язання за кредитами у сумах понад 25% від
основного капіталу. Незважаючи на спрямованість Банку на кредитування
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корпоративних клієнтів, протягом аналізованого періоду клієнтський кредитний
портфель є достатньо диверсифікований за основними позичальниками.
Показники якості кредитного портфеля клієнтів наведено у Таблиці 3.7.

Таблиця 3.7. Основні показники якості кредитного портфеля клієнтів ПАТ «ПУМБ», %
Показник
Частка простроченої заборгованості у клієнтському кредитному портфелі
Рівень покриття резервами простроченої заборгованості клієнтів
Рівень покриття резервами клієнтського кредитного портфеля
Концентрація кредитного портфеля

01.01.11

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

11,16

10,23

9,88

8,91

8,51

13,6214

169,10

165,82

169,45

154,65

156,43

133,1515

18,87

16,96

16,74

13,77

13,31

18,1416

клієнтів17:

- 20 найбільших позичальників у клієнтському кредитному портфелі
- 20 найбільших позичальників відносно капіталу І рівня

29,35

27,67

25,87

27,31

26,99

26,74

176,24

174,35

164,61

172,54

176,33

178,86

Частка простроченої заборгованості за кредитами клієнтів станом на початок
2013 року складає 13,62%, проти 14,59%18 станом на початок 2012 року. Виходячи з
фінансових можливостей позичальників певний обсяг проблемної заборгованості
було реструктуризовано. Юридична служба Банку проводить роботу щодо
примусового стягнення проблемної
заборгованості. Кредити окремих
позичальників було погашено позичальниками та/або поручителями, певну суму
заборгованості було відшкодовано шляхом реалізації забезпечення. Вартість
необоротних активів, утримуваних для продажу, складає 99,74 млн. грн. Разом з
тим, певний обсяг заборгованості було переуступлено третій особі та списано за
рахунок резервів, сформованих під безнадійну заборгованість.
Щомісяця у ході моніторингу якості активів Банк здійснює формування резервів на
відшкодування можливих втрат від активних операцій. Сума сформованого резерву
відповідає розрахунковому значенню та більше ніж на 18% покриває клієнтський
кредитний портфель, прострочена заборгованість покривається в повному обсязі.
За групами ліквідності абезпечення зобов`язань за кредитами, що враховується при
розрахунку та формуванні резерву19, представлено забезпеченням V групи –
86,74%, ІІІ групи – 10,53% та І групи – 2,71% та ІІ групи – 0,02%.
Станом на 01.01.2013 р. в структурі кредитних операцій Банку за категоріями
якості заборгованість І та ІІ категорій складає 2/3 обсягу клієнтського кредитного
портфеля. Питома вага заборгованості ІV та V категорій – 6,03% та 18,95%
відповідно.
Резерви під дебіторську заборгованість та під знецінення цінних паперів
сформовано в повному обсязі.

з урахуванням відсотків за користування кредитними коштами
з урахуванням простроченої заборгованості за нарахованими відсотками за користування кредитними коштами
16 з урахуванням простроченої заборгованості за нарахованими відсотками за користування кредитними коштами
17 без урахування відсотків за кредитами
18 значення перераховано для можливості співставляння показників
19 згідно з формою статистичної звітності №604
14
15
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Безнадійна заборгованість списується з балансу за рахунок сформованого резерву
згідно з внутрішніми Положеннями. Частка списаних у збиток активів станом на
01.01.2013 р. відповідає 34,9% обсягу статутного капіталу Банку (у минулому році
списано 882,43 млн. грн.). Крім того, мала місце переуступка проблемної
заборгованості за кредитами та відсотками за користування кредитними коштами
третім особам.

Якість активів ПАТ «ПУМБ» задовільна. Операції на міжбанківському ринку виконуються
переважно без забезпечення, проте їх обсяг незначний. Інвестиції в ОВДП є додатковим
джерелом доходу та альтернативою кредитним операціям. Клієнтський кредитний портфель,
що є основною складовою активів, достатньо диверсифікований за основними позичальниками,
проте його валютна структура підвищує чутливість Банку до валютного та кредитного ризиків.

3.3. Ліквідність
Обсяг та частка високоліквідних активів є вагомими. Кошти на коррахунку в НБУ
підтримуються в обсязі, необхідному для поточного обслуговування клієнтів та
виконання власних зобов`язань. ОВДП та залишки коштів на НОСТРО рахунках
(більше ніж 80% обсягу яких розміщено в банках інвестиційного класу) є
основними складовими високоліквідних активів.
Інформацію про структуру високоліквідних активів наведено у Таблиці 3.8.

Таблиця 3.8. Структура високоліквідних активів ПАТ «ПУМБ», млн. грн.

01.01.11

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

Темп приросту
за 2012 рік, %

Темп приросту
за ІІ півріччя
2012 р., %

Готівкові кошти та
банківські метали

430,80

720,18

698,37

814,62

861,80

815,13

13,19

0,06

Кошти в НБУ

601,37

2103,07

1218,90

704,37

1488,24

1485,12

-29,38

110,84

Коррахунки в банках

2273,72

4148,29

1444,30

2375,50

2576,74

2272,96

-45,21

-4,32

Казначейські та інші цінні
папери (НБУ)

1707,09

4219,96

3952,47

3308,61

2908,84

3159,02

-25,14

-4,52

Разом, високоліквідні
активи

5012,98

11191,50

7314,03

7203,11

7835,62

7732,23

-30,91

7,35

Показник

Значення обов'язкових нормативів миттєвої, поточної та короткострокової
ліквідності перевищують установлені значення НБУ (Н4 = 45,01%, Н5 = 70,2%,
Н6 = 84,34% при нормативних значеннях не менше 20%, 40% і 60% відповідно).
Середні значення по банківській системі України становлять 69,26%, 79,09% та
90,28% відповідно. Значення показника швидкої ліквідності, який характеризує
здатність розраховуватись за поточними зобов’язаннями, залишається високим.
Показники ліквідності Банку наведено у Таблиці 3.9.
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Таблиця 3.9. Показники ліквідності ПАТ «ПУМБ»,%
Показник

01.01.11

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

27,70

32,10

23,12

22,90

24,80

27,39

120,87

93,83

95,05

91,25

91,51

88,60

21,56

-1,74

8,36

4,43

3,86

7,64

- частка коштів 20 найбільших кредиторів у зобов'язаннях

37,78

37,35

27,57

26,42

14,98

15,06

- частка коштів 10 найбільших вкладників у депозитному портфелі

15,35

11,41

17,99

16,28

19,26

15,46

Частка високоліквідних активів у чистих активах
Швидка ліквідність
Пасивне сальдо за МБО у зобов'язаннях
Концентрація ресурсної бази:

Активи та пасиви збалансовані за строками до погашення. Станом на 01.01.2013 р.
розрив ліквідності за активами та пасивами строком погашення до 31 дня складав
(-)8,64%, за строком погашення до 1-го року невідповідність складала (-)3,41%.

Показники ліквідності ПАТ «ПУМБ» є прийнятними, активи і пасиви збалансовані за строками
до погашення.

3.4. Фінансові результати діяльності
Показники ефективності діяльності Банку наведено у Таблиці 3.10.
Таблиця 3.10. Основні показники ефективності діяльності ПАТ «ПУМБ»
Показник

01.04.11

01.07.11

01.10.11

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

Чистий процентний дохід, млн. грн.

240,00

493,85

1083,09

1476,38

375,71

773,36

1189,37

1511,89

Чистий комісійний дохід, млн. грн.

52,04

111,03

229,15

313,17

77,99

166,22

270,13

365,28

9,38

20,17

39,42

39,54

19,98

11,89

23,53

152,12

301,42

625,05

1351,67

1829,09

473,67

951,48

1483,03

2029,28

5,12

-8,94

-10,92

-60,19

-152,92

-158,29

-178,21

-196,03

306,54

616,12

1340,75

1768,91

320,76

793,19

1304,82

1833,25

Результат від торговельних операцій, млн. грн.
Чистий операційний дохід, від основної діяльності,
млн. грн.
Чистий інший операційний дохід, млн. грн.
Чистий операційний дохід, млн. грн.
Інший дохід, млн. грн.

0,07

0,12

2,93

12,21

4,65

5,50

14,31

24,79

Загальні адміністративні витрати, млн. грн.

128,32

287,02

547,17

783,10

191,14

414,21

620,55

882,84

Відрахування в резерви, млн. грн.

167,02

194,22

586,31

664,88

82,50

217,25

442,13

582,32

Податок на прибуток, млн. грн.

2,83

34,45

49,44

64,98

12,93

39,24

61,75

121,67

Фінансовий результат поточного року, млн. грн.

8,44

100,54

160,75

268,16

38,83

128,00

194,71

271,20

213,26

199,47

230,30

215,50

137,44

164,59

182,85

185,33

20,08

22,56

20,94

22,13

20,46

22,36

21,47

22,81

Чиста процентна маржа, %

4,87

5,11

4,95

4,23

4,76

4,93

5,02

5,34

ROA до оподаткування та відрахувань до резервів, %

3,61

3,40

3,64

2,86

1,70

2,45

2,95

3,45

ROE до оподаткування та відрахувань до резервів, %

25,10

22,37

34,84

24,77

13,21

18,84

22,46

23,07

Коефіцієнт ефективності діяльності, %
Адміністративні витрати / Доходи, %
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Обсяг адміністративних витрат відносно валового доходу протягом аналізованого
періоду є прийнятним, коефіцієнт ефективності діяльності – високим, діяльність
ПАТ «ПУМБ» – прибутковою.
За розрахунками Банку станом на 1 січня 2012 року рентабельність активів
становила 0,9%, рентабельність капіталу – 7,1%, чиста процентна маржа – 5,7%,
станом на 1 січня 2013 року – 0,85%, 4,42% та 5,17% відповідно.

Діяльність ПАТ «ПУМБ» є прибутковою, а коефіцієнт ефективності діяльності – високим.

Рейтинговий звіт (PUMB 001-009) – ПАТ «ПУМБ»

29

4. Інформація щодо емісії облігацій
Параметри випуску



характеристика облігацій: іменні відсоткові незабезпечені;



кількість облігацій: 1 000 000 (один мільйон) шт., у т. ч.:

500 000 (п`ятсот тисяч) шт. серії «Е»;
500 000 (п`ятсот тисяч) шт. серії «F»;



номінальна вартість облігації:

серії «E» – 1 000,00 (одна тисяча) гривень;
серії «F» – 1 000,00 (одна тисяча) гривень;



загальна номінальна вартість випуску облігацій: 1 000 000 000,00 (один
мільярд гривень 00 коп.), у т. ч.:

серії «Е» – 500 000 000,00 (п`ятсот мільйонів) гривень;
серії «F» – 500 000 000,00 (п`ятсот мільйонів) гривень;



форма існування облігацій серій «Е», «F»: бездокументарна;



строк обігу облігацій серій «Е», «F»: починається з дня, наступного за днем
реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується:

10.06.2015 р. включно (серія «Е»);
12.07.2015 р. включно (серія «F»).
Обсяг випуску облігацій серій «Е», «F» не перевищує розмір власного капіталу
Емітента.
Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в обсязі 1 000 000 000,00 (Один
мільярд) гривень будуть направлені в повному обсязі на кредитування фізичних та
юридичних осіб.
Джерелом погашення та виплати доходу за облігаціями серій «Е» та «F» буде дохід
Емітента, отриманий в результаті господарської діяльності, після розрахунків з
бюджетом та сплати інших обов’язкових платежів.
Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення
облігацій серій «Е» та «F», для формування і поповнення статутного капіталу
Емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності.
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Порядок розміщення та оплати облігацій
Розміщення облігацій серій «Е» та «F» буде проводитись Емітентом самостійно на
фондовій біржі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА
ПФТС», згідно з регламентом та правилами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» відповідно до вимог чинного
законодавства України.
Розміщення вважається таким, що відбулося, за умови розміщення хоча б однієї
облігації відповідної серії.
Терміни розміщення облігацій наведено у Таблиці 4.1.

Таблиця 4.1.Терміни розміщення облігацій
Серія облігацій

Дата початку розміщення

Дата закінчення розміщення

Е

11.06.2012

10.06.2013

F

11.07.2012

10.07.2013

Запланована ціна продажу облігацій серій «Е» та «F» складає 100% від номінальної
вартості облігацій. Ціна продажу облігацій при розміщенні визначається з
урахуванням попиту та ринкових умов розміщення, але не може бути нижче
номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначається під
час розміщення в угодах, які укладаються на вищезазначеній фондовій біржі.
Оплата облігацій серій «Е» та «F» здійснюється у національній валюті України –
гривні шляхом перерахування коштів на рахунок Емітента.
Можливість дострокового закінчення розміщення облігацій
У випадку, якщо до дати закінчення розміщення облігацій було розміщено 100%
облігацій відповідної серії та повністю їх оплачено, Емітент має право прийняти
рішення про дострокове закінчення розміщення відповідної серії. Результати
розміщення та звіт про результати розміщення затверджується Правлінням
Емітента.
Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями
Відсотковий доход за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових
періодів. Відсоткова ставка за облігаціями серій «Е» та «F» на 1–2 відсоткові
періоди становить 19% (дев’ятнадцять відсотків) річних. Відсоткова ставка за
облігаціями серій «Е» та «F» на 3–6 відсоткові періоди, встановлюється
Правлінням Емітента, виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може становити
менше ніж 2% річних. Розмір нової встановленої відсоткової ставки або
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підтвердження незмінності попередньої буде опубліковано в тому ж виданні, в
якому був опублікований зареєстрований Проспект емісії облігацій.
Відсоткові періоди та строки повідомлення розміру відсоткових ставок для
облігацій серій «Е» та «F» наведено у Таблиці 4.2.

Таблиця 4.2.Терміни повідомлення розміру відсоткових ставок
Строк, до якого Емітент зобов’язується опублікувати
розмір відсоткової ставки по облігаціях серії Е

Строк, до якого Емітент зобов’язується опублікувати
розмір відсоткової ставки по облігаціях серії F

3-4

06.05.2013

04.06.2013

5-6

05.05.2014

04.06.2014

Відсотковий період

У випадку невиконання Емітентом зобов’язань щодо оголошення розміру нової
відсоткової ставки або підтвердження незмінності попередньої відсоткової ставки,
Емітент приймає на себе зобов’язання сплачувати відсотковий дохід за відсотковою
ставкою, що встановлена на попередні відсоткові періоди.
Відсоткові періоди та дати виплати відсотків для облігацій серії «Е» наведено у
Таблиці 4.3.

Таблиця 4.3. Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії «Е»
Відсотковий
період

Дата початку
відсоткового періоду

Дата закінчення
відсоткового періоду

Дата початку виплати
відсоткового доходу

Дата закінчення виплати
відсоткового доходу

1

11.06.2012

10.12.2012

11.12.2012

12.12.2012

2

11.12.2012

11.06.2013

12.06.2013

13.06.2013

3

12.06.2013

11.12.2013

12.12.2013

13.12.2013

4

12.12.2013

12.06.2014

13.06.2014

14.06.2014

5

13.06.2014

12.12.2014

13.12.2014

14.12.2014

6

13.12.2014

10.06.2015

11.06.2015

12.06.2015

Відсоткові періоди та дати виплати відсотків для облігацій серії «F» наведено у
Таблиці 4.4.

Таблиця 4.4. Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії «F»
Відсотковий
період

Дата початку
відсоткового періоду

Дата закінчення
відсоткового періоду

Дата початку виплати
відсоткового доходу

Дата закінчення виплати
відсоткового доходу

1

11.07.2012

09.01.2013

10.01.2013

11.01.2013

2

10.01.2013

11.07.2013

12.07.2013

13.07.2013

3

12.07.2013

10.01.2014

11.01.2014

12.01.2014

4

11.01.2014

12.07.2014

13.07.2014

14.07.2014

5

13.07.2014

11.01.2015

12.01.2015

13.01.2015

6

12.01.2015

12.07.2015

13.07.2015

14.07.2015
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Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Емітентом в
національній валюті України (гривні) на підставі зведеного облікового реєстру
власників, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті
виплати відсоткового доходу за облігаціями відповідної серії, та наданого на день
виплати відсоткового доходу.
Якщо дата погашення або виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на
вихідний день за законодавством України, виплата доходу/погашення облігацій
здійснюється на наступний перший робочий день. Відсотковий дохід за облігаціями
за вказані вихідні дні не нараховується і не виплачується.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями відповідної серії за 6-й відсотковий
період, здійснюється одночасно з погашенням відповідної серії облігацій.
Умови та дата закінчення обігу облігацій
Обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про
результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску
облігацій серії «Е» – по 10.06.2015 р. та серії «F» – по 12.07.2015 р. включно.
Облігації серій «Е» та «F» вільно обертаються на території України протягом
строку їх обігу. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи,
резиденти та нерезиденти України.
Погашення облігацій серій «Е» та «F» буде здійснюватись Емітентом в
національній валюті України (гривні) на підставі зведеного облікового реєстру,
складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку
погашення відповідної серії облігацій, та наданого на дату початку погашення.
Терміни погашення облігацій наведено у Таблиці 4.5.

Таблиця 4.5. Терміни погашення облігацій
Серія облігацій

Дата початку погашення облігацій

Дата закінчення погашення облігацій

Е

11.06.2015

12.06.2015

F

13.07.2015

14.07.2015

При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій
відповідної серії з одночасною виплатою відсоткового доходу за останній
відсотковий період.
Порядок викупу облігацій
За бажанням, власники облігацій серій «Е» та «F» мають право пред’явити облігації
Емітенту для їх викупу, а Емітент зобов’язується їх прийняти лише у випадку, якщо
власником облігацій буде надано повідомлення про намір пред’явити облігації
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Емітенту для їх викупу та виключно в періоди подання повідомлень, зазначених
нижче. Емітент укладає угоди купівлі-продажу облігацій із власниками, які
належним чином та в строки подали повідомлення про намір пред’явити облігації
Емітенту для їх викупу. Дати викупу та строки надання повідомлення про викуп
облігацій серій «Е» та «F» наведені у Таблиці 4.6.

Таблиця 4.6. Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій:
Серія
Е

F

Дата початку прийому повідомлень

Дата закінчення прийому повідомлень

Дата викупу

13.05.2013

28.05.2013

12.06.2013

12.05.2014

27.05.2014

13.06.2014

11.06.2013

26.06.2013

12.07.2013

11.06.2014

26.06.2014

13.07.2014

Викуп облігацій відповідної серії відбувається в строки вказані вище та за
номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень, на підставі договорів купівліпродажу, що укладаються Емітентом з власниками. Також під час викупу облігацій
власники отримують відсотковий дохід за відповідний відсотковий період.
На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.
У разі, якщо Емітент викупив 100% облігацій відповідної серії, то Правління
Емітента може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій
відповідної серії.
Порядок погашення облігацій
Погашення облігацій здійснюється Емітентом виключно в національній валюті
України відповідно до чинного законодавства України. Для пред’явлення облігацій
до погашення власники повинні переказати належні їм облігації з власних рахунків
у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» до 12:00 (за
київським часом) дати початку погашення облігацій. Після цього Емітент протягом
1 (одного) робочого дня перераховує грошові кошти на поточні/кореспондентські
рахунки власників. У випадку, якщо власник не переказав на дату початку
погашення належні йому облігації зі свого власного рахунку в цінних паперах на
рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП», або якщо наданий депозитарієм
ПрАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за
якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх
погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку
Емітента до особистого звернення власників до Емітента та після переказу
облігацій з рахунку власника на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП»
та/або надання даних Емітенту про реквізити, за якими повинна бути проведена
виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні.
Наразі облігації серій «Е» та «F» розміщуються.
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5. Уразливість банку до окремих видів ризиків
ПАТ «ПУМБ» здійснює регулярні кроки, спрямовані на зниження уразливості до
індивідуальних ризиків, включаючи кредитний, ліквідності, операційний, валютний
та ринковий. Внутрішніми нормативними документами регламентовані
повноваження та обов’язки відповідальних осіб/органів, що знижує вплив
внутрішніх чинників операційного ризику. Разом з тим, операційне середовище (у
тому числі регуляторна база) на фінансовому ринку залишається складним, що
може наражати Банк на певні ризики у процесі взаємодії з основними
контрагентами та контролюючими органами.
Незважаючи на те, що Банк кредитує переважно корпоративних клієнтів,
клієнтський кредитний портфель є достатньо диверсифікованим за основними
позичальниками. Кредити 20 найбільших позичальників протягом аналізованого
періоду не перевищували третини обсягу клієнтського кредитного портфеля та
двократного розміру капіталу І рівня.
Певною мірою підвищує чутливість до кредитного ризику валютна структура
клієнтського кредитного портфеля, оскільки кредити, що надано у ВКВ, формують
близько 45% обсягу портфеля, а окремі позичальники не мають валютних
надходжень. Кредити, надані у ВКВ позичальникам, що не мають валютних
надходжень є джерелом потенційних втрат. Серед заборгованості, що списана за
рахунок резервів як безнадійна до повернення, понад 90% – заборгованість за
кредитами, наданими у ВКВ.
Обсяг заборгованості V категорії якості в 1,4 рази перевищує обсяг простроченої
заборгованості за кредитами клієнтів та простроченої заборгованості за
нарахованими відсотками за користування кредитними коштами. Обсяг
заборгованості ІІІ та ІV категорії якості, що є потенційно проблемною – значний.
Частково кредитний ризик нівелюється покриттям клієнтського кредитного
портфеля сформованими резервами для відшкодування можливих втрат від
активних операцій. Прострочена заборгованість покривається сформованими
резервами у повному обсязі.
Портфель цінних паперів на продаж сформовано ОВДП, акціями установ з
управління фінансовими ринками та процентними облігаціями підприємств різних
секторів економіки. Ліквідність цінних паперів окремих контрагентів є низькою,
резерви під знецінення сформовано в повному обсязі.
Задовільна якість кредитного портфеля, добра диверсифікація ресурсної бази та
значний обсяг коштів на поточних рахунках клієнтів (формують майже 45%
клієнтського портфеля) нівелює чутливість до процентного ризику.
Обсяг високоліквідних коштів є суттєвим. Задовільна якість та диверсифікація
клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, а також
ресурсної бази за основними кредиторами нівелюють чутливість Банку до ризику
ліквідності. Разом з тим, чинниками, що підвищують чутливість Банку до ризику
ліквідності є значний обсяг коштів на поточних рахунках клієнтів, схильність
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Банку до кредитного та валютного ризиків, що може суттєво обмежити обсяг
генерованих робочими активами грошових надходжень через погіршення
платоспроможності позичальників та збереження негативних тенденцій в економіці
країни (спільний чинник для банківської системи).

ПАТ «ПУМБ» притаманні спільні ризики для банківської системи. Разом з тим, уразливість
банківської установи до окремих ризиків розцінюється на індивідуальній основі, виходячи із
моделі внутрішньої організації, активності Банку на окремих ринках, управління активними та
пасивними операціями, а також якості вкладень і стабільності пасивної бази. Наразі Банк має
підвищену чутливість до кредитного та валютного ризиків та ризику ліквідності, чутливість до
інших індивідуальних ризиків є помірною або низькою.
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Висновок
За результатами аналізу кредитний рейтинг ПАТ «ПУМБ» підтверджено на рівні uaАА-,
прогноз «стабільний», кредитний рейтинг боргового зобов`язання ПАТ «ПУМБ» (облігацій
серій «Е» та «F») підтверджено на рівні uaАА-, прогноз «стабільний», рейтинг надійності
банківських вкладів (депозитів) підтверджено на рівні «5».

Голова рейтингового комітету

Начальник відділу рейтингів банківських
установ

Рейтинговий звіт (PUMB 001-009) – ПАТ «ПУМБ»

М. Б. Проценко

Г .П. Винник
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Додатки
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Додаток до рейтингового звіту №1
Дані балансу ПАТ «ПУМБ», млн. грн.
Показник

01.01.08

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

579,87

778,69

787,25

1032,17

2823,24

1917,26

1519,00

2350,04

2300,26

0,00

0,00

0,00

1707,09

4219,96

3952,47

3308,61

2908,84

3159,02

Кошти в інших банках

3571,72

3144,55

3458,56

3336,40

8930,10

5633,28

6985,76

7022,78

2402,74

Кредити клієнтам

Активи
Готівкові кошти, банківські метали та залишки в
НБУ
Казначейські та інші цінні папери (НБУ)

8576,03

15412,27

13117,92

12874,90

18458,66

18595,30

18493,99

19129,62

19480,03

Цінні папери

650,49

428,23

209,85

126,58

185,85

193,41

189,13

175,70

161,97

Довгострокові вкладення

642,49

1150,40

1021,41

992,79

1396,31

1383,96

1379,28

1367,87

1394,25

Нараховані доходи

61,52

157,89

466,39

813,30

1358,64

1385,06

1319,86

1279,70

1398,22

-271,83

-1029,40

-2710,50

-3170,61

-4287,35

-4379,10

-3656,07

-3752,38

-3885,31

86,24

116,57

1048,78

385,75

1780,63

2957,12

1919,63

1109,40

1818,64

13896,53

20159,21

17399,67

18098,37

34866,05

31638,76

31459,18

31591,57

28229,81

0,00

514,40

1958,25

1388,63

1016,16

1016,15

1016,15

1016,15

1016,15

6070,27

7909,32

5634,52

5235,11

7376,72

6922,37

7182,42

7066,51

3221,86

0,13

0,22

2,98

0,21

0,21

0,23

0,25

1,35

0,21

Кошти суб'єктів господарювання

2088,65

3074,55

1966,52

2888,46

11447,64

6999,00

7090,37

7805,61

7297,50

Кошти фізичних осіб

2047,27

3484,88

3751,31

5023,81

8511,48

8935,70

9378,68

9603,07

9955,79

Кредити, що отримані від міжнародних та інших
фінансових організацій

902,67

881,53

196,57

39,98

27,38

21,34

21,35

21,35

16,71

Боргові цінні папери

300,38

285,08

2,02

0,11

0,33

0,33

0,11

0,11

0,25

Резерви
Інші активи
Разом активів
Зобов’язання
Заборгованість перед НБУ
Кошти банків
Кошти бюджету та позабюджетних фондів

Субординований борг

0,00

0,00

220,00

220,00

682,05

681,98

682,12

682,14

482,31

Нараховані витрати

152,38

279,78

67,97

98,45

146,86

147,71

195,71

207,99

216,93

Інші зобов’язання

141,49

242,09

971,88

352,73

1627,31

2838,23

1798,37

1043,10

1807,27

11703,25

16671,85

14772,02

15247,49

30836,13

27563,03

27365,53

27447,38

24014,97

1512,77

2522,84

2522,84

2522,84

3294,49

3294,49

3294,49

3294,49

3294,49

Загальні резерви, емісійні різниці та інші фонди
банку

258,50

460,94

503,17

503,17

737,83

737,83

751,21

751,21

751,21

Результат минулих років

200,64

34,36

4,70

-841,99

-1050,15

-782,55

-795,93

-795,93

-795,93

Результати переоцінки

166,76

456,12

397,79

431,48

779,59

787,12

715,87

699,71

693,86

54,61

13,10

-800,86

235,38

268,16

38,83

128,00

194,71

271,20

2193,28

3487,36

2627,65

2850,88

4029,92

4075,73

4093,65

4144,19

4214,83

Разом зобов’язань
Власний капітал
Сплачений статутний капітал

Фінансовий результат поточного року
Разом власного капіталу
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Додаток до рейтингового звіту №2
Дані звіту про фінансові результати ПАТ «ПУМБ», млн. грн.
Показник

01.01.08

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.12

01.04.12

01.07.12

01.10.12

01.01.13

Процентні доходи

880,04

1738,39

2482,76

2216,22

2976,78

780,19

1563,39

2420,88

3104,47

Комісійні доходи

193,11

261,00

262,76

294,21

439,53

114,73

245,70

393,88

540,07

Результат від торговельних операцій

25,53

89,96

111,83

30,34

39,54

19,98

11,89

23,53

152,12

Інші операційні доходи

-22,62

28,61

93,30

23,10

70,74

14,71

26,28

37,13

49,72

Інші доходи

0,69

10,00

6,86

8,25

10,25

0,58

0,70

3,09

4,39

Повернення списаних активів

0,00

0,01

0,00

0,00

1,96

4,06

4,80

11,22

20,40

Непередбачені доходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1076,75

2127,96

2957,51

2572,13

3538,81

934,24

1852,76

2889,74

3871,16

Процентні витрати

494,50

1006,27

1447,20

1224,17

1500,40

404,48

790,02

1231,52

1592,58

Комісійні витрати

48,43

64,48

60,40

78,13

126,36

36,74

79,47

123,75

174,79

Інші операційні витрати

20,24

36,59

67,87

78,44

130,93

167,63

184,57

215,34

245,75

Загальні адміністративні витрати

235,70

399,15

455,11

481,48

783,10

191,14

414,21

620,55

882,84

Відрахування в резерви

195,29

599,29

1726,29

461,79

664,88

82,50

217,25

442,13

582,32

Непередбачені витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,98

9,07

1,50

12,74

64,98

12,93

39,24

61,75

121,67

1022,14

2114,86

3758,37

2336,75

3270,65

895,42

1724,76

2695,03

3599,96

54,61

13,10

-800,86

235,38

268,16

38,83

128,00

194,71

271,20

Доходи

Всього доходи
Витрати

Податок на прибуток
Всього витрати
Фінансовий результат
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