ТОВ «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»
(www.expert-rating.com, e-mail: general@expert-rating.com, тел./факс +38 (044) 227-60-74)

Рейтинговий звіт
(для публікації)

Довгостроковий кредитний
рейтинг за національною
рейтинговою шкалою:

Інтерпретація рейтингу:

Дата присвоєння рейтингу:
Період оновлення рейтингу:
Дата оновлення рейтингового
звіту:

uaВВВ
Позичальник або окремий борговий інструмент з
рейтингом uaBBB характеризується достатньою
кредитоспроможністю
порівняно
з
іншими
українськими
позичальниками
або
борговими
інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить
від впливу несприятливих комерційних, фінансових та
економічних умов
23 вересня 2021 року
ЩОКВАРТАЛЬНО
За запитом клієнта

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ФАСТФІНАНС»
(повне найменування компанії)

Україна, 01133, місто Київ, вул. Коновальця Євгена, будинок 36-Д, приміщення 65-з
(місцезнаходження компанії)

Дата реєстрації:
Код ЄДРПОУ:
Аудитор:
Обслуговуючий банк:
Телефон:
E-mail:
Web-сайт:

23.07.2015
39908548
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕНТАМС АУДИТ»
АТ «КІБ»
+38(044)-227-98-89
info@fastfinance.com.ua
https://fastfinance.com.ua/

Види діяльності (КВЕД):
64.91 Фінансовий лізинг (основний);
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами;
64.92 Інші види кредитування
Даний звіт є рейтинговим дослідженням, який виражає думку аналітиків РА «Експерт-Рейтинг».
Звіт є обґрунтуванням присвоєного рейтингу, який також є думкою аналітиків
РА «Експерт-Рейтинг».
Обмеження на використання рейтингового звіту наведені на останній сторінці звіту

2

Додаткова інформація для інвесторів*
Характеристика облігацій
Державна реєстрація випуску
Номінальна вартість облігації, грн
Обсяг випуску, грн
Кількість облігацій у випуску, штук
Серія облігацій
Андерайтер
Період розміщення
Порядок розміщення
Дати початку і закінчення
погашення облігацій
Тривалість процентного періоду
Кількість процентних періодів

Процентна ставка

Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені)
Свідоцтво № 51/2/2021 від 06.05.2021 р.
1 000 (одна тисяча) гривень
15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень
15 000 штук
Серія А
З 10.06.2021 р. по 08.08.2021 р.
Без здійснення публічної пропозиції
04.06.2026 р. – 04.07.2026 р.
91 день
20
Відсоткова ставка на 1-4 відсоткові періоди встановлюється в розмірі
22% (двадцять два) відсотків річних.
Відсоткова ставка на 5-8, 9-12, 13-16, 17-20 відсоткові періоди
встановлюється за рішенням Директора, виходячи з ринкової
кон’юнктури, але не може бути нижчою ніж 5% річних та більшою
п’ятикратної облікової ставки Національного банку України

Дострокове погашення облігацій за
вимогою їх власників або за
Не передбачене
ініціативою емітента
Мета використання фінансових
Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій в повному обсязі
ресурсів, залучених від розміщення
(100%) планується спрямувати на надання послуг з фінансового лізингу
облігацій
в межах відповідної ліцензії Товариства
*— згідно з Рішенням про емісію облігацій серії А, затвердженим рішенням загальних зборів учасників ТОВ
«ФАСТФІНАНС» від 01.03.2021 р.

1. Загальна характеристика компанії
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАСТФІНАНС» (код ЄДРПОУ
39908548) було створене в 2015 році в м. Київ. З 2017 року Компанія надає послуги
фінансового лізингу легкових та комерційних автомобілів. ТОВ «ФАСТФІНАНС» має
представництва в Києві, Дніпрі, Одесі та Миколаєві. Станом на 1 липня 2021 р. штат
Компанії складався з 8 осіб.
Аналіз показників діяльності ТОВ «ФАСТФІНАНС» свідчить про те, що на початок
другого півріччя 2021 року Товариство мало хороший рівень покриття зобов’язань власним
капіталом: станом на 30.06.2021р. цей показник складав 52,80%, що було на 35,91 п.п. більше
ніж станом на 30.06.2020р. Зростання співвідношення між власним капіталом та
зобов’язаннями Товариства відбулось завдяки істотному приросту власного капіталу ТОВ
«ФАСТФІНАНС» в аналізованому періоді. Зокрема, за період з 30.06.2020р. по 30.06.2021р.
власний капітал Товариства збільшився в 5,7 рази до 10,28 млн грн. Основними чинниками
зростання власного капіталу ТОВ «ФАСТФІНАНС» стали: зростання з 10 тис. грн до 3 млн
грн обсягів зареєстрованого (пайового) капіталу, збільшення на 4,87 млн грн до 6,55 млн грн
розміру додаткового капіталу, та зростання на 0,62 млн грн до 0,74 млн грн обсягу
нерозподіленого прибутку Товариства.
Додатково Агентство зазначає, що з врахуванням розміщення в повному обсязі
запланованого випуску облігацій серії А (15 млн грн) рівень покриття власним капіталом
зобов’язань ТОВ «ФАСТФІНАНС» становитиме 29,83% (за інших незмінних умов).
Станом на 30.06.2021 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТОВ
«ФАСТФІНАНС» становив 0,04 млн грн, а рівень співвідношення між грошовими коштами
та поточними зобов’язаннями Товариства знаходився на рівні 0,21%. Агентство звертає
увагу, що низьке значення рівня покриття поточних зобов’язань грошовими коштами в ТОВ
«ФАСТФІНАНС» може негативно впливати на здатність Компанії обслуговувати свої
зобов’язання.
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Таблиця 1
Основні показники діяльності ТОВ «ФАСТФІНАНС» (тис. грн, %, п.п.)
Показники

І півріччя
2021 року
(30.06.2021)

І півріччя
2020 року
(30.06.2020)

Зміна

Темп
приросту

Балансові показники:
Грошові кошти та їх еквіваленти
Запаси
Короткострокові і довгострокові кредити банків
Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації
Поточні зобов’язання і забезпечення
Зобов’язання всього
Зареєстрований (пайовий) капітал
Власний капітал
Активи всього

41
245
0
0
19 082
19 470
3 000
10 281
29 751

46
1
0
0
10 327
10 686
10
1 805
12 491

-5
244
0
0
8 755
8 784
2 990
8 476
17 260

-10,87%
24400,00%
84,78%
82,20%
29900,00%
469,58%
138,18%

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

16 865
-2 964
3 362
227
267

5 464
-1 474
1 399
103
-178

11 401
-1 490
1 963
124
445

208,66%
101,09%
140,31%
120,39%
-

16,89%

35,91 п.п.

-

0,45%

-0,24 п.п.

-

-9,86%
-1,43%

12,46 п.п.
2,32 п.п.

-

Співвідношення між власним капіталом та
52,80%
зобов’язаннями
Співвідношення між грошовими коштами та поточними
0,21%
зобов’язаннями
Рентабельність власного капіталу (ROE)
2,60%
Рентабельність активів (ROA)
0,90%
Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

Діяльність ТОВ «ФАСТФІНАНС» за підсумками першого півріччя 2021 року була
прибутковою, а обсяги його бізнесу в аналізованому періоді істотно виросли. Зокрема,
чистий дохід від реалізації за підсумками першого півріччя 2021 року склав 16,87 млн грн,
що в 3,09 рази перевищило чистий дохід Товариства за аналогічний період 2020 року.
Чистий прибуток Компанії за перше півріччя 2021 року склав 0,27 млн грн, порівняно зі
збитком в обсязі 0,18 млн грн за перше півріччя 2020 року. Незначний розмір чистого
прибутку за перше півріччя 2021 року відобразився в невисоких показниках рентабельності
активів та власного капіталу ТОВ «ФАСТФІНАНС».
Станом на 30.06.2020 року та на 30.06.2021 р. ТОВ «ФАСТФІНАНС» не
використовувало в своїй діяльності короткострокові та довгострокові кредити банків.
Станом на 30.06.2021р. в Товариства були відсутні зобов'язання за виданими векселями. В
червні-серпні 2021 року ТОВ «ФАСТФІНАНС» здійснило розміщення іменних відсоткових
незабезпечених облігацій серії А загальною номінальною вартістю 15 млн грн. Кошти,
отримані від розміщення облігацій, будуть спрямовані на надання послуг з фінансового
лізингу. Агентство очікує, що нарощення обсягів бізнесу Товариства сприятиме збільшенню
його прибутковості.
Таким чином, ТОВ «ФАСТФІНАНС» є молодою лізинговою компанією, яка стрімко
розвивається, і яка спеціалізується на фінансовому лізингу з фінансування легкового та
комерційного автотранспорту. Діяльність Товариства в першому півріччі 2021 року була
прибутковою. Доходи від реалізації продукції ТОВ «ФАСТФІНАНС» за підсумками
першого півріччя 2021 року порівняно з першим півріччям 2020 року виросли в 3,09 рази до
16,87 млн грн. Станом на 30.06.2021р. Товариство мало хороший рівень покриття
зобов’язань власним капіталом, який становив 52,80%.
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2. Характеристика лізингового портфеля Компанії
ТОВ «ФАСТФІНАНС» має досвід роботи на ринку лізингу починаючи з 2017 року. З
1 липня 2019 року Товариство є членом Асоціації «Українське об'єднання лізингодавців».
ТОВ «ФАСТФІНАНС» має ліцензію на провадження господарської діяльності з надання
послуг фінансового лізингу, видану Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Розпорядження від 03.10.2017р. № 3953).
Компанія надає у фінансовий лізинг легкові та комерційні автомобілі. Станом на
30.06.2021р. вартість лізингового портфелю ТОВ «ФАСТФІНАНС» становила 21,64 млн грн,
що 2,8 рази більше ніж станом на 30.06.2020 р. При цьому, кількість укладених договорів
лізингу виросла на 79 договорів і склала 129 договорів.
Більшість лізингових угод, що укладаються з клієнтами ТОВ «ФАСТФІНАНС»,
мають тривалість до трьох років. Максимальний термін фінансування – 60 місяців. Середня
ефективна ставка доходності (з урахуванням комісії за оформлення договору лізингу та
щомісячних комісій) – 45-50% річних. Станом на 30.06.2021 р. близько 96% лізингового
портфеля Товариства складали середньострокові договори, до завершення яких залишилось
більше 1 року. При цьому, переважну частку клієнтів Компанії становили фізичні особи:
частка договорів лізингу з фізичними особами в сукупній вартості лізингового портфеля
станом на 30.06.2021р. року складала 96,64%, а кількість укладених з ними договорів
становила 127.
Таблиця 2
Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «ФАСТФІНАНС»
(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 90 днів (тис. грн)
Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від
знецінення лізингового портфелю (тис. грн)
Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)
Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим
портфелем
Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

І півріччя
2021 року
(30.06.2021)

І півріччя
2020 року
(30.06.2020)

21 635
129

7 752
50

13 883
79

179,09%
158,00%

20 813

7 590

13 223

174,22%

20 908
1 969

7 186
1 370

13 722
599

190,95%
43,72%

1 698

963

735

76,32%

-

-

-

-

6 571

1 328

5 243

394,80%

2 099

1 478

621

42,02%

583

449

134

29,84%

Темп
приросту

Зміна

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

Аналізуючи кількісні та якісні характеристики лізингового портфеля Товариства,
Агентство відмічає хороший рівень його диверсифікації з тенденцією до її покращення.
Зокрема, вартість договорів від трьох найбільших клієнтів станом на 30.06.2021 р. становила
всього 9,10% від сукупної вартості лізингового портфеля, що було на 8,57 п.п. менше ніж рік
тому. При цьому, середня вартість одного договору лізингу станом на кінець першого
півріччя 2021 року дорівнювала 167,71 тис. грн.
ТОВ «ФАСТФІНАНС» здійснює виважене управління кредитними ризиками та, не
зважаючи на зниження рівня ділової активності в Україні у зв’язку з карантинними
обмеженнями, поступово зменшує частку простроченої заборгованості в лізинговому
портфелі. Зокрема, станом на 30.06.2021 р. вартість договорів лізингу, платежі за якими
затримані більше ніж на 90 днів, становила 7,85% від сукупної вартості портфеля, що було на
4,57 п.п. менше ніж станом на 30.06.2020 р.
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Таким чином, ТОВ «ФАСТФІНАНС» надає послуги з фінансового лізингу легкових
та комерційних автомобілів. Основними клієнтами Компанії є фізичні особи. Впродовж
аналізованого періоду відбулось істотне зростання (в 2,8 рази) вартості лізингового
портфеля, та в 2,6 рази збільшилась кількість укладених договорів. Лізинговий портфель
Компанії характеризується хорошим рівнем диверсифікації та покращенням показника
частки простроченої заборгованості впродовж аналізованого періоду, що свідчить про якісне
управління ним.

3. Власники компанії та зовнішня підтримка
Зареєстрований (пайовий) капітал ТОВ «ФАСТФІНАНС» станом на 30.06.2021 р.
складав 3 млн грн, а власний капітал Товариства становив 10,28 млн грн.
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, на момент присвоєння кредитного рейтингу до
складу засновників (учасників) ТОВ «ФАСТФІНАНС» входили:
-

Богодухова Олена Вікторівна: 80,4% (розмір внеску до статутного фонду 2412 тис. грн);
Висоцький Ігор Богданович: 5,0% (розмір внеску до статутного фонду 150 тис. грн);
Щибрик Олександр Олександрович: 5,0% (розмір внеску до статутного фонду 150 тис.
грн);
Шекуров Олексій Володимирович: 3,0% (розмір внеску до статутного фонду 90 тис. грн);
Богодухов Дмитро Олександрович: 1,5% (розмір внеску до статутного фонду 45 тис. грн);
Горячев Руслан Сергійович: 1,5% (розмір внеску до статутного фонду 45 тис. грн);
Ляшко Роман Петрович: 1,0% (розмір внеску до статутного фонду 30 тис. грн);
Скоробогатов Денис Олександрович: 1,0% (розмір внеску до статутного фонду 30 тис.
грн);
Очеретний Ігор Володимирович: 0,5% (розмір внеску до статутного фонду 15 тис. грн);
Пономаренко Доброслав Олексійович: 0,5% (розмір внеску до статутного фонду 15 тис.
грн);
Асмолов Євген Юрійович: 0,6% (розмір внеску до статутного фонду 18 тис. грн).

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ФАСТФІНАНС» є Богодухова
Олена Вікторівна. Директором Товариства є Богодухов Дмитро Олександрович.
Традиційно для компаній, чиїми засновниками та бенефіціарними власниками є фізичні
особи, рівень зовнішньої підтримки ТОВ «ФАСТФІНАНС» Агентство вважає невизначеним.

4. Інші фактори, що враховувались при оцінці
Перевірка інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень
станом на 20.09.2021 р., показала, що ТОВ «ФАСТФІНАНС» за час своєї діяльності не
виступало відповідачем по жодній справі.
Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної податкової служби
України показала, що на момент підготовки Рейтингового звіту ТОВ «ФАСТФІНАНС»
перебувало на обліку в органах доходів та зборів та не мало заборгованості зі сплати
податків.
ТОВ «ФАСТФІНАНС» включене до державного реєстру фінансових установ як
лізингодавець, відомості про Компанію містяться в Комплексній інформаційній системі
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Національного банку України. Компанія має безстрокову ліцензію на надання послуг з
фінансового лізингу, видану 03.10.2017 р.
Окремо слід зазначити, що ТОВ «ФАСТФІНАНС» є емітентом цінних паперів,
зокрема облігацій, тому підпадає під регулювання Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку. Перевірка Агентством ознак фіктивності у ТОВ «ФАСТФІНАНС»
показала, що вони відсутні в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від
30.05.2017 р. «Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів
цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки
фіктивності».

5. Висновки
Впродовж періоду з 14 по 21 вересня 2021 року РА «Експерт-Рейтинг» проводило
рейтингове дослідження ТОВ «ФАСТФІНАНС» (ЄДРПОУ 39908548). За результатами
дослідження рейтинговим комітетом Агентства було прийняте рішення присвоїти кредитний
рейтинг ТОВ «ФАСТФІНАНС» та випуску облігацій Товариства серії А на рівні uaВВВ.
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaВВВ характеризується
достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або
борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих
комерційних, фінансових та економічних умов
За результатами рейтингового дослідження можна зробити наступні основні
висновки:
1.
ТОВ «ФАСТФІНАНС» є молодою лізинговою компанією, яка спеціалізується
на фінансовому лізингу з фінансування легкового та комерційного автотранспорту. Доходи
від реалізації продукції ТОВ «ФАСТФІНАНС» за підсумками першого півріччя 2021 року
порівняно з першим півріччям 2020 року виросли в 3,09 рази до 16,87 млн грн. Агентство
позитивно оцінює хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом Товариства в
аналізованому періоді. Станом на 30.06.2021р. рівень покриття зобов’язань власним
капіталом ТОВ «ФАСТФІНАНС» становив 52,80%.
2.
Лізинговий портфель ТОВ «ФАСТФІНАНС» в аналізованому періоді
характеризувався швидким приростом: за період з 30.06.2020 р. по 30.06.2021 р. його
вартість виросла в 2,8 рази до 21,64 млн грн. Станом на початок другого півріччя 2021 року в
Компанії діяло 129 договорів лізингу, з яких 127 були укладені з фізичними особами.
Агентство позитивно характеризує хороший рівень диверсифікації та зменшення частки
простроченої заборгованості в структурі лізингового портфеля Товариства в аналізованому
періоді.
3.
Станом на момент проведення рейтингового дослідження засновниками та
кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФАСТФІНАНС» були фізичні особи, тому рівень
зовнішньої підтримки Товариства Агентство вважає невизначеним.
4.
Перевірка інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових
рішень, показала, що за час своєї діяльності ТОВ «ФАСТФІНАНС» не виступало
відповідачем по жодній справі.
5.
Станом на момент проведення рейтингового дослідження ТОВ
«ФАСТФІНАНС» не мало заборгованості зі сплати податків, було включене до державного
реєстру фінансових установ як лізингодавець та не мало ознак фіктивності в обсягах,
затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017 р. В своїх висновках Агентство
спирається на засвідчення ТОВ «ФАСТФІНАНС», 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 «Експерт-Рейтинг» 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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