ТОВ «РЮРІК»
вул. Січових Стрільців, 52-А, м. Київ, 04053, Україна
т.: (044) 383-04-76
e-mail: info@rurik.com.ua
www.rurik.com.ua

Пояснення причин дефолтів емітентів (боргових зобов’язань) з довгостроковим кредитним
рейтингом інвестиційного рівня за ІІ півріччя 2020 року

На виконання п. 4. Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством
рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою, затверджених Рішенням
НКЦПФР від 12.01.2016 р. №17, НРА «Рюрік» подає до Комісії пояснення причин дефолтів
емітентів (боргових зобов’язань) з довгостроковим кредитним рейтингом інвестиційного
рівня за ІІ півріччя 2020 року.
АТ АКБ «АРКАДА». Починаючи з 6 травня 2019 року кредитний рейтинг позичальника
АТ АКБ «АРКАДА» підтримувався на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом
«стабільний».
Згідно
з
інформацією,
наданою
Замовником
Агентству,
АТ АКБ «АРКАДА»
характеризувався достатнім рівнем захищеності активів та кредитно-інвестиційного
портфелю власним капіталом. Водночас, 25 серпня Правління Національного банку
ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ «АРКАДА» до категорії неплатоспроможних у
зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального
встановленого рівня.
У зв’язку з цим, Рейтинговим комітетом НРА «Рюрік» від 25 серпня 2020 р. було прийнято
рішення про оновлення кредитного рейтингу, а саме про призупинення довгострокового
кредитного рейтингу позичальника АТ АКБ «АРКАДА» (Рішення рейтингового комітету
№20/08/25-01-ARKAB-KRP-004-OH). На засіданні Рейтингового комітету НРА «Рюрік» від
25 вересня 2020 р. було прийнято рішення про відкликання довгострокового кредитного
рейтингу позичальника АТ АКБ «АРКАДА» (Рішення рейтингового комітету №20/09/25-01ARKAB-KRP-005-OH).
Слід зазначити, що зменшення нормативів капіталу Банку відбулось внаслідок втрати
основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою
вул. Ольгинська, 3 у Києві1. АТ АКБ «АРКАДА» надав зазначену нерухомість як заставу за
кредитом, залученим пов’язаною з банком компанією-забудовником. Кредитор через
несвоєчасне обслуговування боргу забудовником переоформив на себе право власності на
цю будівлю. У зв’язку з цим АТ АКБ «АРКАДА» відобразив списання з балансу зазначеного
об’єкта нерухомості. У результаті капітал банку впав нижче нормативного рівня та набув
від’ємного значення. У зв’язку з цим АТ АКБ «АРКАДА» відобразив списання з балансу
зазначеного об’єкта нерухомості.
Підкреслимо, що норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу має
властивість зменшуватись різко, зокрема, у разі втрати права власності на ключові активи
установи, що і відбулось у випадку АТ АКБ «АРКАДА». Згідно Закону України «Про банки і
банківську діяльність», Національний банк України зобов'язаний прийняти рішення про
віднесення банку до категорії неплатоспроможних у випадку зменшення нормативу
достатності (адекватності) регулятивного капіталу та/або нормативу достатності основного
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капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального рівня, що і було здійснено для АТ АКБ
«АРКАДА».
Важливо наголосити, що відповідно до Рішення НКЦПФР №17 від 12.01.2016 р., суб’єкт
рейтингування зобов’язаний за власною ініціативою повідомляти уповноваженому
рейтинговому агентству про виникнення особливої інформації, зокрема про отримання
позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів або про учинення правочинів
на суму, що перевищує 10 відсотків суми вартості активів тощо. Водночас, така інформація
Замовником Агентству надана не була.
Слід зазначити, що рейтингове агентство не має повноважень та відповідних заходів
впливу для забезпечення щоденної перевірки об’єкта рейтингування на предмет
збереження ним права власності на ключові активи, у випадку якщо Замовник самостійно
не повідомив Агентство про подібні суттєві зміни. Таким чином, дефолт банку, обумовлений
втратою права власності на основні активи, був слабкопрогнозованим.
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