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1. Загальна характеристика компанії
Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (код
ЄДРПОУ 33942232) є правонаступником усіх прав і зобов’язань Товариства з обмеженою
відповідальністю «УНІВЕРСАЛЬНА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛЕНД-ЛІЗ» (код ЄДРПОУ
31502612), що було зареєстроване 07.06.2001 року. В 2013 році ТОВ «УЛК «ЛЕНД-ЛІЗ»
розширило клієнтську базу, викупивши лізингові портфелі ТОВ «ЄВРО-ЛІЗИНГ» та ТОВ
«АЛЬФА-ФІНАНС», а в 2014 році на вітчизняний ринок було виведено новий бренд –
«Альфа-Лізинг». 27 січня 2017 року компанія ABH Ukraine Limited, яка є єдиним акціонером
АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна), завершила операцію з придбання у європейського
фінансового холдингу UniCredit Leasing S.p.A. лізингової компанії «УНІКРЕДИТ ЛІЗИНГ».
Після завершення угоди ТОВ «УНІКРЕДИТ ЛІЗИНГ» отримало назву ТОВ «НЕОС
ЛІЗИНГ», а в грудні 2018 року його назву було змінено на ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ
УКРАЇНА». Таким чином, фактично ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» має досвід
діяльності на ринку лізингових послуг починаючи з 2001 року.
ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» є універсальною лізинговою компанією, яка
пропонує послуги фінансового лізингу на новий та вживаний транспорт,
сільськогосподарську техніку, комерційні та вантажні автомобілі. Компанія має офіси в
Києві та ще в 11 містах України. В 2020 році в Компанії працює більше ніж 60
співробітників.
Компанія є членом Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців» - добровільного
союзу професійних учасників ринку лізингу і співпрацює з провідними офіційними
дилерськими мережами та імпортерами України відомих марок автомобілів та
сільськогосподарської техніки.
Сьогодні ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» разом з АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна)
входить до складу міжнародної банківської групи зі штаб-квартирою в Люксембурзі – ABH
Holdings SA. Холдинг ABH Holdings SA здійснив інвестиції в ряд банківських груп в Європі
та СНД. Сумарні активи холдингу станом на кінець 2019 року оцінювались у вище ніж $70
млрд. а чистий прибуток за 2019 рік тільки від банківського бізнесу (в Україні, РФ,
Казахстані та Білорусі) перевищив $0,7 млрд. Після зміни власника в 2017 році, ТОВ
«АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» розпочала новий період своєї діяльності, стрімко збільшуючи
присутність на ринку лізингових послуг в Україні. Зокрема, якщо за підсумками 2018 року
частка ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» на українському ринку фінансового лізингу
становила близько 4%, то за підсумками 2019 року вона зросла до 7%, а в 2022 році Компанія
планує збільшити свою частку на ринку до 15%.
Важливу роль в потенціалі розвитку Компанії відіграє можливість її власника
здійснювати значну фінансову підтримку. Зокрема, в четвертому кварталі 2019 року та в
першому кварталі 2020 року ABH Ukraine Limited зробила суттєві внески грошових коштів
до статутного капіталу Товариства, збільшивши його з 5,08 млн. грн. (станом на 30.06.2019
р.) до 438,48 млн. грн. (на 31.12.2019) і до 513,48 млн. грн. (станом на 30.06.2020 р.).
Таким чином, за період з 30.06.2019 р. по 30.06.2020 р. статутний капітал ТОВ
«АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» був збільшений більше ніж в 100 разів або на 508,39 млн. грн.
Таке істотне зростання статутного капіталу дозволило перекрити нерозподілені збитки
минулих років, наявність яких на балансі Компанії призвела до від’ємного значення власного
капіталу Товариства станом на кінець першого півріччя 2019 року в розмірі 526,99 млн. грн.
В результаті, станом на кінець першого півріччя 2020 року власний капітал ТОВ «АЛЬФАЛІЗИНГ УКРАЇНА» виріс до 96,56 млн. грн., що забезпечило зростання співвідношення між
власним капіталом та зобов’язаннями до 14,21%.
©2020 Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Рейтинговий звіт ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»

3
Таблиця 1
Основні показники діяльності ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (тис. грн., %)
Показники

I півріччя 2020 р.
(30.06.2020)

I півріччя 2019 р.
(30.06.2019)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:
Грошові кошти та їх еквіваленти
Зобов’язання всього
Короткострокові кредити банків
Довгострокові кредити банків
Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації
Власний капітал
Активи всього
Статутний капітал

2 946
679 502
0
209 153
0
96 558
776 060
513 478

25 646
601 852
0
0
0
-526 989
74 863
5 084

-22 700
77 650
209 153
623 547
701 197
508 394

-88,51%
12,90%
-118,32%
936,64%
9999,88%

Фінансові результати:
Чистий дохід від реалізації
Фінансовий результат від операційної діяльності
Фінансові доходи
Фінансові витрати
Чистий прибуток

459 757
-48 280
109 759
53 860
7 614

1 766
38 875
2 081
20 363
19 593

457 991
-87 155
107 678
33 497
-11 979

25 933,81%
-224,19%
5 174,34%
164,50%
-61,14%

Коефіцієнти:
Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями
Рентабельність власного капіталу (ROE)
Рентабельність активів (ROA)

14,21%
7,89%
0,98%

26,43%

-25,45 п.п.

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

Станом на 30.06.2020 р. ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» не використовувало в своїй
діяльності короткострокові кредити банків, а також не залучало кошти через випуски
облігацій. Обсяг кредитів, отриманих Компанією станом на 30.06.2020 р., складав 659,6 млн.
грн., з яких довгострокові кредити банків складали 209,2 млн. грн. Єдиним кредитором, з
яким у Компанії було укладено кредитні договори, був АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна), який
є спорідненою структурою до ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», оскільки має єдиного з
Товариством власника.
Істотне зростання обсягів бізнесу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в аналізованому
періоді свідчить про реалізацію керівництвом Компанії бізнес-стратегії, спрямованої на
підвищення частки Компанії на ринку лізингових послуг. Зокрема, за перше півріччя 2020
року ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» отримало 459,76 млн. грн. чистого доходу від
реалізації, що в 260 разів більше, ніж за перше півріччя 2019 року. При цьому, фінансові
доходи Компанії за аналізований період виросли в 52,7 разів. За підсумками діяльності
впродовж перших двох кварталів 2020 року Товариство отримало чистий прибуток в розмірі
7,61 млн. грн. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу та прибуткову
діяльність Компанії.
Таким чином, ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» є універсальною лізинговою
компанією, що після зміни власника, яка відбулась в 2017 році, почала стрімко збільшувати
свою присутність на ринку лізингових послуг в Україні. В першому півріччі 2020 року
порівняно з аналогічним періодом 2019 року Компанія істотно збільшила обсяги чистого
доходу від реалізації (в 260 разів до 459,76 млн. грн.) та фінансових доходів (в 52,7 разів до
409,76 млн. грн.). ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» разом з АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна)
входить до складу міжнародної банківської групи зі штаб-квартирою в Люксембурзі – ABH
Holdings SA, активи якої наприкінці 2019 року оцінювались у більше ніж $70 млрд.
Наявність в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» власника з великим фінансовим потенціалом
свідчить про можливість Компанії залучати фінансові ресурси від материнської чи
споріднених компаній для розширення дохідних операцій.
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2. Характеристика лізингового портфеля Компанії
ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» має досвід роботи на ринку лізингу, починаючи з
2001 року. Сьогодні ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» є універсальною лізинговою
компанією, яка входить до ТОП-5 лізингових компаній України. Компанія має ліцензію
Нацкомфінпослуг на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а
саме — на надання послуг фінансового лізингу.
Компанія надає у фінансовий лізинг легкові, комерційні, вантажні автомобілі,
сільгосптехніку та інші види транспорту. При цьому, за підсумками 2019 року до ТОП-3
напрямків лізингу входили: угоди з фінансування сільгосптехніки (близько 52% вартості
лізингового портфеля), лізинг легкових та комерційних авто (38% портфеля) та лізинг
вантажних авто (10%). Впродовж 2020-2022 років ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» має
плани збільшити до 5% частку лізингу спецтехніки (складські навантажувачі, малі колісні
екскаватори тощо) та до 15% частку лізингу вантажних авто, натомість зменшивши до 40%
частку в портфелі угод з лізингу сільгосптехніки. Компанія пропонує своїм клієнтам
обслуговування на зручних для них умовах. Фінансування може здійснюватися у гривні,
доларах США чи євро на строк до п’яти років. Завдяки тому, що ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ
УКРАЇНА» співпрацює з провідними офіційними дилерськими мережами та імпортерами
відомих марок автомобілів, клієнти Компанії можуть купувати техніку та автомобілі на
вигідних умовах.
Таблиця 2
Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ
УКРАЇНА» (тис. грн., %, шт.)
Показники

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн.)
Кількість договорів лізингу (шт.)
Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось
більше 12 місяців (тис. грн.)
Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн.)
Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн.)
Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж
на 30 днів (тис. грн.)
Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат
від знецінення лізингового портфелю (тис. грн.)
Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів станом на
30.06.20 та 30.06.19 р. (тис. грн.)
Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим
портфелем
Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн.)

I півріччя
2020 р.
(30.06.2020)

I півріччя
2019 р.
(30.06.2019)

1 000 479
1 258

559 448
831

441 031
427

78,83%
51,38%

699 851

401 813

298 038

74,17%

7 809
75 376

315
60 874

7 494
14 502

2 379,05%
23,82%

11 664

951

10 713

1126,50%

10 471

5 066

5 405

106,69%

685 169

338 776

346 393

102,25%

469 613

271 011

198 602

73,28%

0

0

0

-

Темп
приросту

Зміна

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

Аналізуючи кількісні та якісні характеристики лізингового портфеля Компанії,
Агентство відмічає значне зростання його обсягів та покращення рівня диверсифікації за
клієнтами. Зокрема, за період з 30.06.2019 по 30.06.2020 р. загальна вартість майбутніх
лізингових платежів ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» виросла на 78,83% до 1000,48 млн.
грн., а кількість укладених договорів лізингу збільшилась на 51,38% або на 427 договорів.
При цьому, близько 70% портфеля складали довгострокові договори, до завершення яких
залишилось більше 1 року, а переважну частку клієнтів Компанії становили юридичні особи:
частка договорів лізингу з фізичними особами в сукупній вартості лізингового портфелі
станом на 30.06.2020 року була менше 1%.
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Агентство оцінює рівень диверсифікації лізингового портфеля Компанії як високий:
вартість договорів від трьох найбільших клієнтів станом на 30.06.2020 р. становила 7,53% від
вартості портфеля, при цьому за останні 12 місяців даний показник зменшився на 3,35 п.п.
ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» здійснює виважене управління кредитними
ризиками та підтримує високу якість лізингового портфеля. Агентство звертає увагу, що
навіть не зважаючи на загальне падіння рівня ділової активності в Україні у зв’язку з
карантинними обмеженнями, частка простроченої заборгованості в лізинговому портфелі
Компанії залишалась дуже низькою. Зокрема, станом на 30.06.2020 р. вартість договорів
лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів, становила всього 1,17% від
сукупної вартості портфеля. За інформацією, наданою Агентству Компанією, ТОВ «АЛЬФАЛІЗИНГ УКРАЇНА» має дуже високі показники роботи з прострочкою: вилучення предметів
лізингу за дефолтними договорами становить 99,9%.
Таким чином, ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» надає послуги з фінансового
лізингу легкових, комерційних, вантажних автомобілів, сільгосптехніки та інших видів
транспорту. Основними клієнтами Компанії є юридичні особи. Впродовж аналізованого
періоду Компанія продемонструвала значні темпи приросту лізингового портфеля за його
вартістю та за кількістю договорів. Лізинговий портфель Компанії характеризується високим
рівнем диверсифікації та дуже низькою часткою простроченої заборгованості, що свідчить
про якісне управління ним.

3. Власники компанії та зовнішня підтримка
ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» входить до складу міжнародної банківської групи
зі штаб-квартирою в Люксембурзі – ABH Holdings SA. ABH Holdings SA є власником 100%
пакету ABH Ukraine Limited (Кіпр), яка в свою чергу, володіє 100% часток у капіталі ТОВ
«АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА». ABH Holdings SA має інвестиції в банківські групи в СНД та
Європі, її операційними компаніями є: Альфа-Банк (Україна), Альфа-Банк (Росія), АльфаБанк (Казахстан), Альфа-Банк (Білорусь), Amsterdam Trade Bank N.V.(Нідерланди) та Alfa
Capital Markets Limited (Кіпр). Сумарні активи ABH Holdings SA станом на кінець 2019 року
оцінювались у вище ніж $70 млрд., її філіальна мережа охоплювала 1129 відділень у 8
країнах Світу, а кількість співробітників становила майже 39 тисяч осіб.
Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» є Фрідман
Михайло Маратович, громадянин Ізраїлю, який постійно проживає у Сполученому
Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. М. Фрідман володіє часткою в ABH
Holdings SA (що є власником 100% ABH Ukraine Limited) в розмірі 32,8632%. Інших
фізичних осіб, які б мали частку у капіталі ABH Holdings SA вище 25%, немає.
Власник Компанії – ABH Ukraine Limited – продемонстрував свою здатність
здійснювати фінансову підтримку ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»: за останні 12 місяців
він двічі робив грошові внески до статутного капіталу Товариства, збільшивши його більше
ніж в 100 разів.
Єдиним кредитором, з яким ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» на момент
присвоєння рейтингу укладала кредитні договори, був АТ «АЛЬФА-БАНК», який має
кредитний рейтинг від РА «Експерт-рейтинг» на рівні uaААА, тобто має найвищий з
можливих рівень кредитоспроможності. Компанія очікує, що АТ «АЛЬФА-БАНК» і в
подальшому продовжить фінансування ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» в необхідних для
бізнесу обсягах.
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Таким чином, враховуючи потенційний рівень фінансової підтримки від власника –
ABH Ukraine Limited, який вже продемонстрував готовність і здатність поповнювати капітал
своєї дочірньої структури, а також приймаючи до уваги фінансові можливості материнської
компанії (ABH Holdings SA) та можливості, які дає співробітництво щодо кредитної
підтримки зі спорідненою структурою – АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Агентство вважає,
що рівень зовнішньої підтримки ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» може бути визначений
як високий. Саме наявність високого рівня зовнішньої підтримки стала вагомим фактором
для присвоєння ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» кредитного рейтингу на такому
високому рівні.

4. Інші фактори, що враховувались при оцінці
Перевірка інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень,
показала, що на момент проведення рейтингового дослідження ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ
УКРАЇНА» не виступала учасником судових процесів, які могли б суттєво негативно
вплинути на її фінансовий стан. В той же час, ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» проводила
активну позовну та претензійну роботу з боржниками.
Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби
показала, що на момент підготовки Рейтингового звіту ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»
перебувало на обліку в органах доходів та зборів та не мало заборгованості зі сплати
податків.
ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» включене до реєстру фінансових установ як
лізингодавець, відомості про Компанію містяться в Комплексній інформаційній системі
Національного банку України.
Окремо слід зазначити, що на момент присвоєння рейтингу ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ
УКРАЇНА» не було емітентом цінних паперів, зокрема облігацій, тому не підпадало під
регулювання НКЦПФР, але перевірка Агентством ознак фіктивності у Компанії на момент
рейтингового дослідження показала, що вони відсутні у обсягах, затверджених Рішенням
НКЦПФР №393 від 30.05.2017 р.

5. Висновки
В період з 21 вересня по 6 жовтня 2020 року РА «Експерт-Рейтинг» проводило
рейтингове дослідження ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33942232) За
результатами дослідження рейтинговим комітетом Агентства було прийняте рішення
присвоїти ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» довгостроковий кредитний рейтинг на рівні
uaАА. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaАА характеризується
дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або
борговими інструментами. За результатами рейтингового дослідження можна зробити
наступні основні висновки:
1.
ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» є універсальною лізинговою компанією,
яка разом з АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна) входить до складу міжнародної банківської групи
зі штаб-квартирою в Люксембурзі – ABH Holdings SA. Активи ABH Holdings SA наприкінці
2019 року оцінювались у більше ніж $70 млрд. Наявність в ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ
УКРАЇНА» власника з великим фінансовим потенціалом свідчить про можливість Компанії
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залучати фінансові ресурси від материнської чи споріднених компаній для розширення
дохідних операцій.
2.
Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу та прибуткову
діяльність Компанії. Зокрема, в першому півріччі 2020 року порівняно з аналогічним
періодом 2019 року Компанія істотно збільшила обсяги чистого доходу (в 260 разів до 459,76
млн. грн.) та фінансових доходів (в 52,7 разів до 409,76 млн. грн.).
3.
Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» є
Фрідман Михайло Маратович. Власник Компанії – ABH Ukraine Limited – продемонстрував
свою здатність здійснювати фінансову підтримку ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»: за
останні 12 місяців він двічі робив грошові внески до статутного капіталу Товариства,
збільшивши його більше ніж в 100 разів.
4.
Враховуючи потенційний рівень фінансової підтримки від власника – ABH
Ukraine Limited, який вже продемонстрував готовність і здатність поповнювати капітал своєї
дочірньої структури, а також приймаючи до уваги фінансові можливості материнської
компанії (ABH Holdings SA) та можливості, які дає співробітництво щодо кредитної
підтримки зі спорідненою структурою АТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Агентство вважає, що
рівень зовнішньої підтримки ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» може бути визначений як
високий. Саме наявність високого рівня зовнішньої підтримки стала вагомим фактором для
присвоєння ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» кредитного рейтингу на такому високому
рівні.
5.
Перевірка інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових
рішень, показала, що на момент проведення рейтингового дослідження ТОВ «АЛЬФАЛІЗИНГ УКРАЇНА» не виступала учасником судових процесів, які могли б суттєво
негативно вплинути на фінансовий стан Компанії. В той же час, ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ
УКРАЇНА» проводила активну позовну та претензійну роботу з боржниками.
6. В своїх висновках Агентство спирається на засвідчення ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ
УКРАЇНА», що Компанія не порушує податкового та іншого законодавства, яке регулює
діяльність фінансових установ в Україні.
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Додаток А
Обмеження на використання рейтингового звіту
Даний звіт є інтелектуальною власністю ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг». Всі інтелектуальні права ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг»
охороняються законодавством України. Жодна частина цього Звіту не може продаватися, відтворюватися або розповсюджуватися третіми
особами без письмової згоди ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг». Вся інформація, що міститься в цьому Звіті, отримана ТОВ «РА «ЕкспертРейтинг» з джерел, які в ТОВ «РА Експерт-Рейтинг» вважають достовірними. У зв'язку з можливістю людської чи технічної помилки, а
також інших факторів, ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» не гарантує абсолютної надійності представленої інформації. Рейтинг стійкості
страхової компанії, а також будь-яка частина інформації, що міститься в Звіті, повинні розглядатися виключно як думка про ступінь
опірності фінансового інституту несприятливим факторам впливу, а не як рекомендація до купівлі чи продажу цінних паперів або
рекомендація щодо використання послуг страховика. ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» не несе відповідальності за результати кредитних,
інвестиційних або господарських рішень третіх осіб, прийнятих виключно з урахуванням інформації про рейтинги, визначені ТОВ «РА
«Експерт-Рейтинг».
Вкладники, страхувальники, інвестори, використовуючи даний рейтинговий звіт, автоматично погоджуються з тим, що зміст
даного рейтингового Звіту є думкою аналітиків Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» про кредитоспроможність компанії або рівні
кредитного ризику, який несуть в собі цінні папери Компанії.
Сприймаючи результати оцінки рівня кредитного рейтингу компанії або цінного паперу, слід розуміти, що при оцінці до уваги
беруться чинники, які можуть позитивно або негативно вплинути на стійкість компанії. Таким чином, ТОВ «РА Експерт-Рейтинг» оцінює
рівень опору компанії несприятливим факторам впливу. Для компаній оцінка проводиться відповідно до національної шкали, визначеної
відповідно до шкали, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 № 665. Співвідношення між міжнародною
шкалою і національною шкалою Агентство визначає самостійно, рейтинг за міжнародною шкалою Агентства присвоюється виключно за
запитом клієнта.

Таблиця А
Національна рейтингова шкала. Довгострокові кредитні рейтинги (більше одного року) *
Рейтинг
Інтерпретація рейтингової оцінки
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується виключно високою
uaAAA
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою
uaAA
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою
uaA
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень
кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою
uaВВВ
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень
кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBB характеризується кредитоспроможністю
нижчою ніж достатня порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока
uaBB
залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних
умов
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaB характеризується низькою
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Дуже
uaB
висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та
економічних умов
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCCC характеризується дуже низькою
uaССС
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Існує
потенційна імовірність дефолту.
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCC характеризується високою ймовірністю
uaСС
дефолту
uaС
Позичальник очікує дефолт за борговими зобов'язаннями
Дефолт. Виплата відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями позичальника припинена без
uaD
досягнення згоди з кредиторами щодо реструктуризації заборгованості до настання терміну платежу
«–» або «+» — це проміжні категорії рейтингу відносно основних категорій.
* — згідно зі шкалою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 № 665
Відповідний додаток є невід'ємною частиною рейтингового звіту
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