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1. Загальна інформація
Публічне акціонерне товариство «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був зареєстрований як Відкрите
акціонерне товариство «АСТРА БАНК» у листопаді 2007 року у відповідній організаційно-правовій формі. У
липні 2010 року Банк був перереєстрований як публічне акціонерне товариство. У лютому 2016 року була
проведена реєстрація щодо зміни найменування Банку на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК» та зміни юридичної адреси.
Банк внесено до державного реєстру банків 28 листопада 2007 року за номером 319.
19 вересня 2013 року Alpha Bank A.E. (Греція), фактична контролююча сторона Банку, продав 100%
належних йому акцій Банку компанії Kalouma Holdings Limited (Кіпр), що знаходилась під контролем пана
Лагуна Миколи Івановича, громадянина України.
19 березня 2015 року НБУ відніс Банк до категорії неплатоспроможних та в Банк було введено
Тимчасову Адміністрацію.
16 липня 2015 року був підписаний договір купівлі-продажу 100% акцій Банку між Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб та Agro Holdings (Ukraine) Limited (далі – «Материнська компанія»), що
опосередковано є дочірньою компанією фонду NCH Agribusiness Partners II.
Фонд гарантування прийняв рішення від 14 серпня 2015 року №194/15 про припинення повноважень
куратора та повернув регулювання діяльності Банку до НБУ.
У зв’язку із зміною назви та місцезнаходження Національним банком України були замінені 16 лютого
2016 року Банківська ліцензія за № 241, та 17 лютого 2016 року Генеральна ліцензія за № 241-3. Основні види
діяльності Банку включають ведення рахунків клієнтів, надання кредитів сільськогосподарським компаніям та
фермерським господарствам, розрахунково-касові операції, а також операції з інструментами НБУ та операції з
купівлі-продажу валют. Діяльність Банку регулюється НБУ. Банк є учасником державної програми
гарантування вкладів в Україні.
На 30 вересня 2017 року Банк не має регіональних відділень, Банк здійснює свою господарську
діяльність через Головний офіс в м. Київ.
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК» — це єдиний в Україні банк, який спеціалізується виключно на
обслуговуванні малих і середніх виробників експортної агропродукції. Банк надає фінансування під заставу
майбутнього врожаю або зерна на елеваторі та став першим в Україні банком, який кредитує під аграрні
розписки.
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК» — банк зі 100% іноземним капіталом. Єдиним акціонером Банку є
компанія Agro Holdings (Ukraine) Limited, опосередкованим власником якої є фонд NCH Agribusiness Partners II,
L.P. Інвесторами фонду є відомі міжнародні фінансові інститути, університети, пенсійні фонди США та
Європи, в тому числі ЄБРР.
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК» надає повний комплекс послуг для юридичних осіб, а також приймає
депозитні вклади приватних осіб. Надійність вкладів забезпечується інвестиціями у найбільш стабільну і
прибуткову галузь економіки України – сільське господарство, а також участю у Фонді гарантування вкладів
фізичних осіб.

2. Ринкова частка і ділова активність
Оцінюючи ринкову частку ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» у банківській системі України, слід
враховувати, що Банк спеціалізується на кредитуванні малих і середніх виробників експортної агропродукції.
ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» займає специфічну нішу на українському ринку банківських послуг, в той час
як акціонер Банку забезпечує хорошу зовнішню підтримку.
За формальними ознаками, частка ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» у банківській системі України
протягом останніх 3 років коливалась на рівні 0,001%–0,03% від активів банківської системи. Невелика частка
Банку у банківській системі України не має істотного впливу на його кредитний рейтинг через наявність
високого рівня зовнішньої підтримки.
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Таблиця 1
Данні про активи та зобов'язання ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
у порівнянні із загальними даними по банківській системі України, млн. грн., %, п.п.
(тис. грн., %)
Темп
Показники
01.10.2017
01.01.2017
01.01.2016
01.01.2015
Зміна
приросту, %
Активи банківської системи
1280717325 1258643603 1252570443 1316717870
-36000545
-2,73%
Активи Банку
557626
316318
153619
57380
500245,95
871,81%
Частка активів банку у активах
0,04%
0,03%
0,01%
0,004%
0,039 п.п.
банківської системі
Зобов’язання банківської
1111992878 1142209225 1157656583 1168655263
-56662386
-4,85%
системи
Зобов’язання Банку
376664
182559
14675
7973
368691,11
4624,25%
Частка зобов’язань банку у
0,03%
0,02%
0,001%
0,001%
0,03 п.п.
банківській системі
Джерело: данні НБУ, розраховано ТОВ "РА "Експерт-Рейтинг"
Примітка: сприймаючі данні таблиці, слід враховувати зміни, які проводив НБУ у методології складання
публічної звітності банків у 2015–2017 рр.

3. Зовнішня підтримка
Єдиним акціонером «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» є компанія Agro Holdings (Ukraine) Limited,
опосередкованим власником якої є фонд NCH Agribusiness Partners II, L.P. Інвесторами фонду є відомі
міжнародні фінансові інститути, пенсійні фонди США та Європи, в тому числі Європейський банк
реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Фонд NCH Agribusiness Partners II, L.P входить до групи інвестиційних фондів під управлінням NCH
Advisors (США). Заснована 1993 року у Нью-Йорку, NCH Advisors управляє інвестиціями у розмірі понад 3
млрд. дол. США через 9 регіональних офісів по всьому світу. Ключові напрямки діяльності NCH Advisors –
інвестиції в нерухомість, аграрний бізнес, приватний акціонерний капітал, а також цінні папери, що
котируються на ринку. Команди компаній, які спеціалізуються на агробізнесі, працюють в Україні, Росії,
Молдові, Румунії, Болгарії, Казахстані та Латвії, тобто частково агробізнес компаній, які фінансуються фондом,
покриває територію країн-членів ЄС.
В Україні існуючий агробізнес NCH представлений Групою компаній «Агропросперіс» із 400 тис. га
землі в управлінні і потужностями зі зберігання зерна обсягом 1 млн. тонн. «Агропросперіс» є одним із
найбільших агровиробників в Україні, який щорічно постачає на експорт понад 2,5 млн. тонн зернових і
олійних культур. Компанія керується відповідно до західних стандартів ведення бізнесу і корпоративного
менеджменту і стабільно демонструє високі операційні і фінансові показники. У 2016 році чистий прибуток
«Агропросперіс» склав 127 млн. дол. США при виручці 411 млн. дол. США.
За період 2016 р. – 11 місяців 2017 р. група компаній «Агропросперіс» інвестувала 73,7 млн. дол. США
у закупівлю агротехніки, розвиток логістики (придбання 300 вагонів, 6 тепловозів, 2 барж), модернізацію і
розширення інфраструктури агровиробництва і близько 19 млн. дол. США в «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» у
вигляді капіталу та субординованого боргу з урахуванням вартості придбання Банку у ФГВФО.
Відповідно до угоди про партнерство, укладеної Фондом, Генеральний партнер Фонду має виключне
право управління та контроль над господарською діяльністю Фонду. Фактично відповідальними за управління
Фондом є пан Джордж Рор, громадянин США, та пан Моріс Табаснік, громадянин Австрійської республіки.
Таким чином, на 30 вересня 2017 року кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Банку є пан
Джордж Рор та пан Моріс Табасінік.
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4. Адекватність капіталу
Станом на 01.10.2017 р. статутний капітал ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» перевищував 200 млн. грн.
і складав 210 млн. грн. Власний капітал на ту ж дату складав 180,962 млн. грн. За дев’ять місяців 2017 року
власний капітал Банку збільшився на 35,29%, а статутний капітал – на 31,25% .
Таблиця 2
Власний капітал ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» на 01.10.2017 року, тис. грн., %
Темп
Показники
01.10.2017 31.12.2016
Зміна
приросту, %
Статутний капітал
210000
160000
50000
31,25%
Непокритий збиток та інші резерви
-29038
-26241
-2797
10,66%
Усього власного капіталу
180962
133759
47203
35,29%
Усього зобов’язань та власного капіталу
557626
316318
241308
76,29%
Співвідношення між статутним капіталом та власним капіталом
116,05%
119,62%
-3,57 п.п.
Джерело: Проміжна фінансова звітність ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
Вивчення динаміки регулятивного капіталу Банку показало, що протягом останніх 14 місяців цей
показник коливався у діапазоні 160,620 – 321,603 млн. грн. Станом на 1 грудня 2017 року розмір регулятивного
капіталу ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» становив 321,603 млн. грн. Протягом всього періоду аналізу Банк
підтримував значний запас Н1 до встановленого НБУ мінімуму. Більше того, статутний та регулятивний
капітал ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» на початок четвертого кварталу були більшими за мінімальні
позначки, які НБУ встановив у липні 2017 р. на рівні 200 млн. грн.
Графік 1. Динаміка регулятивного капіталу (Н1) ПАТ "Агропросперіс Банк" в порівнянні з
сукупним значенням Н1 по банківській системі
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Аналіз динаміки нормативу Н2 Банку показав, що протягом всього періоду аналізу цей норматив
коливався у діапазоні 66,58% – 159,72%. Не дивлячись на значні коливання нормативу Н2, ПАТ
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (при нормативному значенні Н2 не менше 10%, і середньому значенні Н2 по
банківській системі у діапазоні 12–15%) мав безпрецедентно високий запас регулятивного капіталу.
Отже, у четвертий квартал 2017 року ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» увійшов зі статутним капіталом
та регулятивним капіталом, що перевищували позначку у 200 млн. грн., яка є мінімумом для розміру статутного
і регулятивного капіталів відповідно до нових вимог НБУ, що набрали чинності у липні 2017 року. Протягом
всього періоду аналізу ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтримував безпрецедентно високий запас за
нормативом адекватності регулятивного капіталу (Н2). Станом на 1 грудня 2017 року Н2 Банку складав
159,72% при нормативному значенні не менше 10% і середньому значенні по банківській системі 15,03%.
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Графік 2. Динаміка адекватності регулятивного капіталу (Н2) ПАТ "Агропросперіс Банк" в
порівнянні з середнім значенням Н2 по банківській системі
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Додатково слід враховувати, що 23.11.2017 р. ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав тимчасове
свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску акцій на суму 100 млн. грн. Агентство очікує завершення всіх
реєстраційних та бюрократичних процедур із реєстрації у першому кварталі 2018 року.

5. Ліквідність
Протягом всього періоду аналізу ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» мав дуже великий запас нормативу
миттєвої ліквідності (Н4).
Графік 3. Динаміка миттєвої ліквідності (Н4) ПАТ "Агропросперіс Банк" в порівнянні з середнім
значенням Н4 по банківській системі
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Так, норматив Н4 Банку коливався у діапазоні 64,46%–254,14%. Станом на 1 грудня 2017 року Н4
ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» складав 172,88%, при нормативному значенні не нижче 20%, і середньому
значенні по банківській системі 46,40% (графік 3). Агентство звертає увагу, що, не дивлячись на значний рівень
волатильності Н4 Банку, за останні 14 місяців ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» на систематичній основі
підтримував значний запас нормативу миттєвої ліквідності. Протягом всього періоду аналіз Н4 Банку не
опускався нижче за середнє значення нормативу миттєвої ліквідності по банківській системі України, що вказує
на консервативну політику управління миттєвою ліквідністю у ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК».
Аналогічних висновків можна дійти і після аналізу динаміки нормативу поточної ліквідності Банку
(Н5). Протягом всього періоду аналізу норматив Н5 Банку коливався у діапазоні 106,30%–222,15%.
Графік 4. Динаміка поточної ліквідності (Н5) ПАТ "Агропросперіс Банк" в порівнянні з середнім
значенням Н5 по банківській системі
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Станом на 1 грудня 2017 року норматив поточної ліквідності (Н5) складав 179,94%, при нормативному
значенні не менше 40%, і середньому значенні по банківській системі 104,55% (графік 4). Протягом всього
періоду аналізу без виключень норматив поточної ліквідності ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» перевищував
середнє значення по ринку та нормативне значення, встановлене НБУ. Отже ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
підтримував значний запас нормативу поточної ліквідності на систематичній основі, що також вказує на досить
консервативний характер управління поточною ліквідністю Банку.
Аналіз динаміки нормативу короткострокової ліквідності (Н6) ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
показав, що за весь період аналізу Банк жодного разу не допускав його зниження нижче за середнє значення
даного нормативу по банківській системі та нижче граничного значення, встановленого НБУ. Станом на 1
грудня 2017 року Н6 Банку складав 204,62%, при нормативному значенні не менше 60%, і середньому значенні
по банківській системі 95,85% (графік 5).
Значний рівень запасу Н6 до граничного значення, встановленого НБУ, підтримувався на
систематичній основі, що також вказує на консервативний стиль управління короткостроковою ліквідністю
ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК».
На думку Рейтингового агентства, консервативний характер управління ліквідністю
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виправданий зваженим підходом Банку до вибору позичальників.

©2017 Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"

Рейтинговий звіт ПАТ "Агропросперіс Банк"

ПАТ

7
Графік 5. Динаміка короткострокової ліквідності (Н6) ПАТ "Агропросперіс Банк" в порівнянні з
середнім значенням Н6 по банківській системі
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Таким чином, ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» дотримувався консервативної стратегії управління
миттєвою, поточною та короткостроковою ліквідністю. Банк на систематичній основі протягом більше 12
місяців підтримував значній запас нормативів ліквідності Н4, Н5 та Н6 як по відношенню до граничних
значень, встановлених НБУ, так і по відношенню до середніх значень цих нормативів по банківській системі
України. Отже, протягом більше року ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був безпрецедентно добре
забезпечений ліквідністю, що позитивно впливало на його довгостроковий кредитний рейтинг.

6. Структура та якість активів
Політика управління ліквідністю ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» знайшла своє відображення у
структурі його активів. Станом на 01.10.2017 р. 57,43% активів Банку були представлені грошовими коштами
та їх еквівалентами, 38,77% приходилось на кредити та заборгованість клієнтів, та 0,24% були представлені
коштами в інших банках (таблиця 3).
Таблиця 3
Активи ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» на 01.10.2017 року, тис. грн., %
01.10.2017
31.12.2016
Темп
Показники
Зміна
приросту, %
тис. грн.
%
тис. грн.
%
Активи, всього
557626
100,00%
316318
100,00%
241308
76,29%
Грошові кошти та їх еквіваленти
320227
57,43%
221102
69,90%
99125
44,83%
Кошти в інших банках
1326
0,24%
1359
0,43%
-33
-2,43%
Кредити та заборгованість клієнтів
216203
38,77%
75232
23,78%
140971
187,38%
Інші активи
19870
3,56%
18625
5,89%
1245
6,68%
Джерело: Проміжна фінансова звітність ПАТ "Агропросперіс Банк".
Вивчення проміжної фінансової звітності ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» за дев’ять місяців 2017
року показало, що якість активів Банку знаходиться на хорошому рівні.
Так, із 320,227 млн. грн. грошових коштів та їх еквівалентів 204,138 млн. грн. (63,75%) знаходилось у
депозитних сертифікатах Національного Банку України і 98,643 млн. грн. (30,80%) знаходилось на поточних
рахунках в інших банках.
Додатково слід звернути увагу, що станом на 01.10.2017 р. кредити та заборгованість клієнтів Банка за
мінусом резервів складали 216,203 млн. грн., на ту ж дату Банк сформував резерви у розмірі всього 3,237 млн.
грн. Рівень покриття резервами кредитів та заборгованості клієнтів у ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» на
01.10.2017 р. становив 1,50%.
Станом на 30 вересня 2017 року кредитний портфель ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» в основному
був представлений короткостроковими кредитами юридичним особам в сільськогосподарській галузі. Кредити
юридичним особам були забезпечені переважно сільськогосподарською технікою, товарами в обороті та
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правами на майбутній урожай. Станом на 30 вересня 2017 року до 1-5 категорії позичальників за даними та
класифікацією НБУ відносилось 95% виданих кредитів юридичних осіб. Фізичним особам Банк кредити не
надавав. Такий показник Агентство інтерпретує як високу якість кредитного портфелю Банку, але звертає
увагу, що формування кредитного портфелю Банку почалось тільки у 2016 році, тобто ще пройшло недостатньо
часу для проявлення всіх кредитних ризиків. Втім, портфель Банку невеликий і повністю покривається
ліквідними активами, тому навіть при виникненні кредитних ризиків Банк буде мати достатньо ліквідних
активів для їх покриття.

7. Доходи та прибуток
Сприймаючі данні по динаміці річного обсягу прибутку Банку ті інші його показники, слід
враховувати, що ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (в минулому АСТРА БАНК) перейшов під контроль чинного
акціонеру від ФГВФО тільки у другій половині 2015 року, а фактично тільки 2016 рік став першим повним
роком, в якому чинний акціонер контролював діяльність Банку. Тому збиткова діяльність Банку у 2015-2016
рр., а також за 9 місяців 2017 року є об’єктивним фактором, який викликаний необхідністю впорядкування
діяльності Банку новим чинним акціонером. Агентство також звертає увагу на певний прогрес у динаміці
збитку Банку за 2014-2016 рр.: у 2014 році збиток складав 112,5 млн. грн., у 2015 р. – вже 70,463 млн. грн., у
2016 році – тільки 5,185 млн. грн., за 9 місяців 2017 року збиток становив 2,797 млн. грн. Значне зменшення
збитку та чергове збільшення обсягу ресурсів Банку (через збільшення статутного капіталу), доступних для
розміщення, є позитивним фактором, який вказує на можливе повернення Банку до прибуткової діяльності у
2018 році.
Графік 6. Динаміка прибуктку та співвідношення прибутку до власного капіталу ПАТ
"Агропросперіс Банк" 2009-2016 рр. (данні річних звітів банку за 2010-2016 рр.)
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9 місяців 2017 року ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» закінчив зі збитком 2,797 млн. грн., що на 66,33%
менше розміру збитку за той самий період 2016 року.
Таблиця 4
Ключові статті доходів та прибуток ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» за 9 місяців 2017 року, тис. грн., %
9 місяців
9 місяців
Темп
Показники
Зміна
2017 року
2016 року
приросту, %
Процентні доходи
36775
27939
8836
31,63%
Чистий процентний дохід (ЧПД)
29268
23157
6111
26,39%
Чистий комісійних дохід (ЧКД)
11463
2831
8632
304,91%
Результат від торгівлі іноземною валютою та
785
76
709
932,89%
переоцінок
Прибуток (збиток)
-2797
-8308
5511
Співвідношення прибутку до власного капіталу
-1,55%
-6,21%
4,67 п.п.
Агентство відмічає, що за аналізований період 2017 року в порівнянні з 9 місяцями 2016 року Банк зміг
наростити чистий процентний дохід на 26,39%: з 23,157 млн. грн. до 29,268 млн. грн. Результат від торгівлі
іноземною валютою за перші три квартали 2017 року склав 0,785 млн. грн., що в 10,33 рази перевищує той
самий показник за 9 місяців 2016 року. Суттєве скорочення розміру збитку на фоні зростанні ключових статей
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доходів, на думку Агентства, вказує на можливий вихід Банку на прибуткову діяльність в найближчих звітних
періодах.

8. Інші фактори, які враховано при рейтинговій оцінці
На момент підготовки рейтингового звіту за даними загальнодоступних баз даних претензій до ПАТ
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК» з боку третіх осіб, які б могли негативно вплинути на рейтинг банку не виявлено.

9. Узагальнення результатів оцінки
8 грудня 2017 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було
прийняте рішення про присвоєння довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (код
ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтинг депозитів за національною шкалою
Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий
борговий інструмент з рейтингом uaAA
характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками
(позичальниками) або борговими інструментами. При присвоєнні рейтингу Агентство керувалось аналізом
звітності Банку, аналізом результатів його роботи за 2016-2017 рр., а також даними про акціонера Банку та його
діяльність і наступними основними висновками:
1. За формальними ознаками, частка ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» у банківській системі України
протягом останніх 3 років коливалась на рівні 0,001%–0,03% від активів банківської системи. Невелика частка
Банку у банківській системі України не має істотного впливу на його кредитний рейтинг через наявність
високого рівня зовнішньої підтримки. Також Банк чітко окреслив для себе сегмент спеціалізації – фінансування
в Україні агробізнесу, що ставить його у певні рамки при виборі клієнтів.
2. Зовнішня підтримка від акціонеру Банку ідентифікована як безпрецедентно висока. Єдиним
акціонером «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» є компанія Agro Holdings (Ukraine) Limited, опосередкованим
власником якої є фонд NCH Agribusiness Partners II, L.P. Інвесторами фонду є відомі міжнародні фінансові
інститути, пенсійні фонди США та Європи, в тому числі Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Фонд NCH Agribusiness Partners II, L.P входить до групи інвестиційних фондів під управлінням NCH Advisors
(США). Заснована 1993 року у Нью-Йорку, NCH Advisors управляє інвестиціями у розмірі понад 3 млрд. дол.
США через 9 регіональних офісів по всьому світу. Компанія керується відповідно до західних стандартів
ведення бізнесу і корпоративного менеджменту і стабільно демонструє високі операційні і фінансові показники.
У 2016 році чистий прибуток Компанії склав 127 млн. дол. США при виручці 411 млн. дол. США.
3. У четвертий квартал 2017 року ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» увійшов зі статутним капіталом та
регулятивним капіталом, що перевищували позначку у 200 млн. грн., яка є мінімумом для розміру статутного і
регулятивного капіталів відповідно до нових вимог НБУ, і які набрали чинності у липні 2017 року. Протягом
всього періоду аналізу ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтримував безпрецедентно високий запас за
нормативом адекватності регулятивного капіталу (Н2). Станом на 1 грудня 2017 року Н2 Банку складав
159,72% при нормативному значенні не менше 10% і середньому значенні по банківській системі 15,03%.
23.11.2017 р. ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав тимчасове свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску
акцій на суму 100 млн. грн. та фактично отримав від Акціонера кошти за придбані акцій. Агентство очікує
завершення всіх реєстраційних та бюрократичних процедур з реєстрації у першому кварталі 2018 року.
4. ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» дотримувався консервативної стратегії управління миттєвою,
поточною та короткостроковою ліквідністю. Банк на систематичній основі протягом більше 12 місяців
підтримував значній запас нормативів ліквідності Н4, Н5 та Н6 як по відношенню до граничних значень,
встановлених НБУ, так і по відношенню до середніх значень цих нормативів по банківській системі України.
Отже, протягом більше року ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був безпрецедентно добре забезпечений
ліквідністю, що позитивно впливало на його довгостроковий кредитний рейтинг.
5. Станом на 30 вересня 2017 року кредитний портфель ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» в основному
був представлений короткостроковими кредитами юридичним особам в сільськогосподарській галузі. Кредити
юридичним особам були забезпечені переважно сільськогосподарською технікою, товарами в обороті та
правами на майбутній урожай. Станом на 30 вересня 2017 року до 1-5 категорії позичальників за даними та
класифікацією НБУ відносилось 95% виданих кредитів юридичних осіб. Такий показник Агентство інтерпретує
як високу якість кредитного портфелю Банку.
6. За 9 місяців 2017 року в порівнянні з 9 місяцями 2016 року Банк зміг наростити чистий процентний
дохід на 26,39%, чистий комісійний дохід – на 304,91%. Результат від торгівлі іноземною валютою за перші три
квартали 2017 року склав 0,785 млн. грн., що в 10,33 рази перевищує той самий показник за 9 місяців 2016 року.
Суттєве скорочення розміру збитку на фоні зростанні ключових статей доходів, на думку Агентства, вказує на
можливий вихід Банку на прибуткову діяльність в найближчих звітних періодах.
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ДОДАТОК А
Обмеження на використання рейтингового звіту
Кредитний рейтинг Рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг" є думкою його аналітиків, що
відображає здатність емітента (цінних паперів) дотримуватися фінансових зобов'язань. Кредитні рейтинги
мають імовірнісний природу, тому не можуть бути рекомендацією до купівлі або продажу цінних паперів чи до
використання послуг емітента, банка, страховика. При присвоєнні і підтримці рейтингів і прогнозів по
рейтингах РА "Експерт-Рейтинг" покладається на фактичну інформацію, яку Агентство отримує від емітентів і
андерайтерів, а також з інших джерел, які Агентство вважає надійними. Емітент, його аудитор і андерайтер, а
також інші консультанти відповідають за точність інформації, яку вони надають РА "Експерт-Рейтинг" або
публікують у відповідності із вимогами діючого законодавства.
РА "Експерт-Рейтинг" не оцінює ризики, пов'язані зі стосунками емітентів, банків, страховиків з НБУ,
НКЦПФР, Нацкомфінпослуг та податковою владою, якщо Єдиний державний реєстр судових рішень або інші
публічні джерела, що заслуговують довіри, не містять фактів, що вказують на можливе невиконання
емітентами, банками, страховиками вимог регуляторів, які загрожують їм втратою платоспроможності. РА
"Експерт-Рейтинг" не оцінює ймовірний результат судових процесів між емітентом і його контрагентами, між
емітентом і державою. РА "Експерт-Рейтинг" не оцінює політичних, природних та військових ризиків, розвиток
впливу яких не залежить або слабо залежить від Агентства, клієнта або Уряду України. Дане обмеження є
невід'ємною частиною будь-якого рейтингового звіту.
Довгостроковий кредитний рейтинг присвоєно за національною шкалою, яка затверджена Кабінетом
міністрів України Постановою № 665 від 26 квітня 2007 року.
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