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ОЦІНКА ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ  

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 

 

«Креді Агріколь Банк»  - сучасний універсальний банк, власником якого є 

провідна фінансова група Європи - Credit Agricole Group (Франція). Група є лідером 

на ринку банківських послуг для приватних клієнтів у Франції та одним з 

найбільших банків Європи. «Креді Агріколь Банк»  працює на фінансовому ринку 

України з 1993 року і надає весь спектр банківських послуг приватним клієнтам, 

включаючи VIP-клієнтів, і бізнесу. Банк приділяє особливу увагу співпраці з 

компаніями агропромислового комплексу, розробляє ряд партнерських програм для 

агробізнесу, які передбачають привабливі умови фінансування. Надійність і ділова 

репутація «Креді Агріколь Банку» в Україні підтверджуються найвищими з 

можливих рейтингами Fitch, а також 450 000 приватними і 30 000 корпоративними 

клієнтами, серед яких представники малого та середнього бізнесу, великі українські 
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компанії та міжнародні корпорації. Саме тому оцінка фінансово- економічного 

стану банку є актуальною науковою та практичною проблемою. 

Проведемо аналіз показників бізнесу та фінансово-економічного стану ПАТ 

«Креді Агріколь Банк» за 2018-2020 рр. В таблиці 1 наведено показники звіту про 

фінансові результати ПАТ «Креді Агріколь Банк». 

Як видно з таблиці 1, показники звіту про фінансові результати  ПАТ «Креді 

Агріколь Банк» за 2018-2020 рр. вказують на погіршення ефективності банківського 

бізнесу, оскільки: 

- процентні доходи на фоні росту портфелю кредитів зменшилися на 221153 

тис. грн. (на 5,90%), а процентні витрати впали на 268651 тис. грн. (на 18,95%), при 

цьому чистий процентний дохід зріс на 47498 тис. грн. (на 2,04%) за рахунок менш 

повільного скорочення процентних витрат банку; 

- чистий комісійний дохід зріс на 4816 тис. грн. (на 0,68%), при цьому 

комісійні витрати зросли на 10892 тис. грн. (на 4,55%), а комісійні доходи – на 15708 

тис. грн. (на 1,67%); 

- чистий прибуток від операцій з іноземною валютою скоротився на 134723 

тис. грн. (на 49,37%), а чистий прибуток  від переоцінки іноземної валюти зріс на 

253318 тис. грн. (у 3,24 рази), що вказує на значний монетарний вплив курсової 

політики на ефективність курсових операцій банку; 

- чистий збиток від нарахування резервів за зобов’язаннями з кредитування 

зріс на 111898 тис. грн. (у 2,66 рази), що вказує на погіршення ефективності 

формування резервів за кредитними операціями банку; 

- наведені тренди загалом призвели до скорочення чистого прибутку на 

535355 тис. грн. (на 36,60%), що вказує на погіршення якості управління активами 

та пасивами ПАТ  «Креді Агріколь Банк» за 2018-2020 рр. 

Таблиця 1 - Показники звіту про фінансові результати  ПАТ «Креді Агріколь 

Банк» за 2018-2020 рр., тис. грн. [2] 
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Показник 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Абсолютне 

відхилення 

Темп 

приросту, 

% 

Процентні доходи 3747025 4 237 981 3 525 872 -221 153 -5,90 

Процентні витрати 1417410 1 817 113 1 148 759 -268 651 -18,95 

Чистий процентний дохід 2 329 615 2 420 868 2 377 113 47 498 2,04 

Комісійні доходи 942566 994 716 958 274 15 708 1,67 

Комісійні витрати 239214 198 265 250 106 10 892 4,55 

Чистий комісійний дохід 703 352 796 451 708 168 4 816 0,68 

Чистий прибуток від операцій 

з іноземною валютою 
272908 541 060 138 185 -134 723 -49,37 

Чистий прибуток  від 

переоцінки іноземної валюти 
78046 -139 419 331 364 253 318 324,58 

Чистий збиток від 

нарахування резервів за 

зобов’язаннями з 

кредитування 

42044 -15 718 -69 854 -111 898 -266,14 

Чистий  прибуток 1462649 1 729 931 927 294 -535 355 -36,60 

Показники прибутовості бізнесу ПАТ  «Креді Агріколь Банк» за 2018-2020 

рр. наведено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Показники прибутковості бізнесу ПАТ  «Креді Агріколь Банк» 

за 2018-2020 рр., % [2] 

Як видно з рисунку 1, показники прибутовості бізнесу ПАТ  «Креді Агріколь 

Банк» за 2018-2020 рр. вказують на скорочення рентабельності активів з 4,59 % в 

2018 році до показника 2,17 % в 2020 році (зменшення на 2,42%), при цьому 

рентабельність власного капіталу скоротилася з 39,19 % до 16,48 % (на 22,71 %), 

що вказує на загальне погіршення ефективності використання активів та власного 

капіталу для формування читого прибутку банку.  
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Таким чином, загальний огляд фінансово-економічного стану ПАТ  «Креді 

Агріколь Банк» за 2018-2020 рр. вказує на покращення обсягів та векторів 

банківського бізнесу, проте в результаті несистемного росту ефективність 

банківської діяльності за період аналізу погіршилася, а показники якості управління 

активами та пасивами банку впали.  
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