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Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»  
 (повна назва компанії) 

04176, м. Київ, вул. Електриків, будинок 29А 
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Дата реєстрації: 22.10.2008 
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Аудитор: ТОВ «Аудиторська фірма «МІЛА-АУДИТ» 
Телефон: +38 (044) 590 48 00, (044) 590 48 01 
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Предметом діяльності Товариства є надання послуг з фінансового лізингу 

Види діяльності: 
Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг (основний) 
Код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 
Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами; 
Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 
Код КВЕД 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди; 
Код КВЕД 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів; 
Код КВЕД 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення; 
Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 
 
 

 

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 вказані на останній сторінці звіту.    
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Додаткова інформація для інвесторів 

Характеристика облігацій Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) 
Державна реєстрація випуску  Свідоцтво №48/2/19 від 28.11.2019 
Номінальна вартість, грн.  100 000 (сто тисяч) гривень 
Обсяг випуску, грн. 9 000 000 (дев’ять мільйонів) гривень 
Кількість облігацій у випуску, штук 90 штук 
серія облігацій* Серія А 
Андерайтер - 
Період розміщення З 10.10.2019 р. по 08.12.2019 р. 
Дати початку і закінчення 
погашення облігацій 

03.10.2024 р. - 03.11.2024 р. 

Тривалість процентного періоду 91 день 
Кількість процентних періодів 20 

Процентна ставка 

Відсоткова ставка на 1-2 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 
20% (двадцять) відсотків річних. 

Відсоткова ставка на 3-4 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 
15% (п'ятнадцять ) відсотків річних, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 

17-18, 19-20 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Директора, 
виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути встановлена 

нижчою ніж 5% річних та більшою трикратної облікової ставки  НБУ 
Дострокове погашення облігацій за 
вимогою їх власників або за 
ініціативою емітента 

Не передбачене 

Мета використання фінансових 
ресурсів, залучених від розміщення 
облігацій 

Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, в повному обсязі 
(100%) планується спрямувати на надання послуг з фінансового лізингу 

 
 
 

1. Загальна характеристика компанії 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» («KALINA-

AUTOLEASING» LIMITED LIABILITY) є правонаступником Публічного акціонерного 
товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАЛИНА" (код ЄДРПОУ 36218498), зареєстрованого 
22 жовтня 2008 року. Реорганізація ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАЛИНА" у ТОВ 
«КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» відбулась 02.11.2017р. 

 
08.02.2018 року ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» було взято на облік в Національній 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як установу, 
що має право надавати послуги з фінансового лізингу. Розпорядженням Нацкомфінпослуг 
від 12.06.2018 №903  ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» було видано безстрокову ліцензію на 
надання послуг з фінансового лізингу (реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але 
мають право надавати окремі фінансові послуги).  

 
Основним видом діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» є надання фінансових 

послуг, у тому числі фінансового лізингу – діяльності, спрямованої на інвестування власних 
або залучених фінансових коштів, а також для здійснення іншої, не забороненої чинним 
законодавством України підприємницької діяльності. ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» не є 
фінансовою установою, але має визначену законами та нормативно-правовими актами 
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу.  

 
 Станом на 31.03.2020 р. вартість активів ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» становила 
33,416 млн. грн., що було в 4,82 рази більше, ніж рік тому. За період з 31.03.2019 р. по 
31.03.2020 р. вартість зобов’язань Компанії збільшилась у 9,85 разів і склала 29,569 млн. грн. 
(табл. 3). 
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Таблиця 1  

Основні показники діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» (тис. грн., %) 

Показники 
I квартал  

2020 р. 
(31.03.2020) 

I квартал  
2019 р. 

(31.03.2019) 
Зміна  

Темп 
приросту  

Балансові показники:     
Активи всього 33 416 6 930 26 486 382,19% 
Грошові кошти та їх еквіваленти 290 127 163 128,35% 
Зареєстрований (пайовий) капітал 18 000 18 000 0 0,00% 
Власний капітал  3 847 3 928 -81 -2,06% 
Короткострокові та довгострокові кредити банків 10 000 0 10 000 - 
Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації 9 000 0 9 000 - 
Зобов’язання всього 29 569 3 002 26 567 884,98% 
Фінансові результати:     
Чистий дохід від реалізації  930 568 362 63,73% 
Фінансовий результат від операційної діяльності 835 -115 950 - 
Фінансові доходи 92 236 -144 -61,02% 
Фінансові витрати 925 0 925 - 
Чистий прибуток 2 121 -119 -98,35% 
Коефіцієнти:     
Співвідношення між власним капіталом та 
зобов’язаннями 

13,01% 130,85% -117,84 п.п. - 

Рентабельність власного капіталу (ROE) 0,05% 3,13% -3,08 п.п. - 
Рентабельність активів (ROA) 0,01% 1,73% -1,72 п.п. - 

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

 
 При цьому, найбільшими темпами зростали саме довгострокові зобов’язання ТОВ 
«КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ», які складались з довгострокових кредитів банків (у розмірі 10 
млн. грн.) та заборгованості перед інвесторами в облігації Компанії (у сумі 9 млн. грн.). 
Агентство зазначає, що істотне зростання обсягу зобов’язань Компанії на фоні зменшення її 
власного капіталу, призвело до суттєвого зниження  співвідношення між власним капіталом 
та зобов’язаннями ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ», яке впродовж аналізованого періоду 
впало на 117,84 п.п. до 13,01%. 
 
 За перший квартал 2020 року ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» отримала 0,93 млн. грн 
чистого доходу від реалізації продукції, що на 63,73% більше, ніж за аналогічний період 
2019 року. Основними джерелами формування доходів Компанії були доходи від 
фінансового лізингу, а також доходи від агентських послуг зі страхування, які ТОВ 
«КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» продовжує надавати. Діяльність Компанії в аналізованому 
періоді була прибутковою, хоча розмір прибутку був незначним. 
  

28 листопада 2019 року НКЦПФР зареєструвала випуск облігацій ТОВ «КАЛИНА-
АВТОЛІЗИНГ» Серії А на загальну суму 9 млн. грн. з терміном обігу до 02.10.2024 р. 
Відсоткова ставка на 1-й та 2-й відсотковий періоди була встановлена у розмірі 20%. На 3-й 
та 4-й відсотковий періоди, які закінчуються відповідно 08 липня та 07 жовтня 2020 року, 
Товариством встановлена нова відсоткова ставка, яка становить 15% річних. Кошти, залучені 
Емітентом від розміщення облігацій, планується повністю спрямувати на надання послуг з 
фінансового лізингу. 

 
 Таким чином, ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» не є фінансовою установою, і має 
безстрокову ліцензію Нацкомфінпослуг на надання послуг з фінансового лізингу. Компанія є 
правонаступником ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАЛИНА", яка була реорганізована у 
ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» в листопаді 2017 року. Наприкінці 2019 року Компанія 
залучила 9 млн. грн. від емісії облігацій, які планується спрямувати на формування 
лізингового портфеля. Діяльність Компанії в аналізованому періоді була прибутковою, при 
чому обсяги надаваних послуг мали тенденцію до збільшення.  
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2. Характеристика лізингового портфеля компанії  

  
 
ТОВ “КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ” спеціалізується на наданні послуг з фінансового 

лізингу і пропонує умови фінансування під запит клієнтів, як для бізнесу, так і для 
особистого споживання. 

 
На сьогоднішній день ТОВ “КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ” пропонує своїм клієнтам два 

лізингових продукти: «Red» та «Green» (табл. 2). 
Таблиця 2 

Характеристика основних лізингових програм (продуктів) ТОВ “КАЛИНА-
АВТОЛІЗИНГ” 

Параметри продукту Продукт «Red» Продукт «Green» 
Авансовий платіж від 30% від 35% 
Процентна ставка від 18% річних 
Валюта фінансування, на вибір UAH, USD, EUR 
Термін лізингу від 12 до 84 місяців від 12 до 36 місяців 
Графік платежів класичний, ануїтет, дегресія або сезонний 

Предмет лізингу 
легкові, вантажні, комерційні 

автомобілі, автобуси, 
сільгосптехніка 

легкові та комерційні автомобілі 

Річний пробіг предмету лізингу без обмежень 

Спеціальні умови - 

без надання довідки про доходи 
для фізичних осіб та фінансових 
документів для юридичних осіб і 

фізичних осіб-підприємців 
 
При цьому, лізингові платежі, які має сплачувати лізингоодержувач, включають у себе 

наступні складові: 
- вартість транспорту з ПДВ; 
- державні мита та збори при реєстрації/знятті з обліку транспортного засобу; 
- вартість отримання реєстраційних номерів і технічного транспорту; 
- пенсійний збір 3%-5% в залежності від вартості транспортного засобу (для легкових 

автомобілів); 
- проходження ОТК; 
- страхування КАСКО та обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів на весь термін фінансування. 
 

На момент підготовки рейтингового звіту лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-
АВТОЛІЗИНГ» знаходився в стадії формування. Так, станом на 31.03.2020 р. загальна 
вартість договорів лізингу, укладених Компанією, становила всього 1,091 млн. грн. і не 
змінилась порівняно з 31.03.2019 р. (табл. 3) 

 
При цьому, за інформацією, наданою Компанією, в червні 2020 року ТОВ «КАЛИНА-

АВТОЛІЗИНГ» укладено чотири угоди на поставку в лізинг сільськогосподарської техніки 
на загальну суму 2,8 млн. грн. Таким чином, на момент підготовки Рейтингового звіту 
вартість лізингового портфеля Компанії становила 3,89 млн. грн. Протягом 2020 року ТОВ 
«КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» планує інтенсивно нарощувати лізинговий портфель, 
збільшивши його вартість до кінця року до не менш ніж 10 млн. грн. Основним джерелом 
фінансування лізингового портфеля Компанії мають стати кошти, отримані від емісії 
облігацій. 

 
 



 

©2020 Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»                                                                                                      Рейтинговий звіт ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» 

5 
 

Таблиця 3 
Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ"  

(тис. грн., %, шт.) 

Показники 
I квартал 

2020 р. 
(31.03.2020) 

I квартал 
2019 р. 

(31.03.2019) 
Зміна Темп 

приросту 

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн.) 1 091 1 091 0 0,00% 
Кількість договорів лізингу (шт.) 2 2 0 0,00% 
Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось 
більше 12 місяців (тис. грн.) 

1 091 1 091 0 0,00% 

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн.) 0 0 0 - 
Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. 
грн.) 

1 091 1 091 0 0% 

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш 
ніж на 30 днів (тис. грн.) 

1 091 0 1 091 - 

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат 
від знецінення лізингового портфелю (тис. грн.) 

0 0 0 - 

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. 
грн.) 

178 1 103 -925 -83,86% 

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим 
портфелем 

844 2 704 -1 860 -68,79% 

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн.) 0 0 0 - 
 

Станом на кінець першого кварталу 2020 року ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» було 
укладено всього два договори лізингу. Клієнтський портфель Компанії складався виключно з 
юридичних осіб. Таким чином, рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в 
ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» Агентство характеризує як низький. 

 
Часова структура лізингового портфеля ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» Агентством 

не аналізувалась, зважаючи на невеликий розмір портфеля та той факт, що лізинговий 
портфель Компанії знаходиться в початковій стадії формування. 

 
Таким чином, ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» спеціалізується на наданні послуг 

фінансового лізингу і пропонує своїм клієнтам два лізингових продукти: «Red» та «Green», 
які дозволяють задовільнити потребу малого бізнесу в альтернативних банківському 
кредитуванню напрямках фінансування діяльності. Зокрема, діючі в Компанії лізингові 
програми дають можливість суб’єктам господарювання придбати за допомогою лізингу 
сільгосптехніку або автомобілі. 

 
 
 

3. Аналіз на предмет фіктивності операцій 
  

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав, що ТОВ «КАЛИНА-
АВТОЛІЗИНГ» не фігурувала в рішеннях українських судів ані як позивач, ані як відповідач. 

 
Аналіз Загальнодоступної бази даних ДФС показав, що Компанія перебувала на 

обліку в органах доходів та зборів і станом на 17.06.2020 р. не мала податкової 
заборгованості. 

 
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. 
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4. Засновники та власний капітал 
  

Станом на 31.03.2020 р. зареєстрований (пайовий) капітал ТОВ «КАЛИНА-
АВТОЛІЗИНГ» складав 18 млн. грн. Проте загальними зборами учасників ТОВ «КАЛИНА-
АВТОЛІЗИНГ» було прийнято рішення (протокол №13/2020) про зменшення Статутного 
капіталу Товариства на 14,155 млн. грн. з  метою покриття збитків, отриманих Товариством у 
розмірі 14,155 млн. грн. Державна реєстрація відповідних змін відбулась в травні 2020 року. 
Таким чином, станом на момент підготовки рейтингового звіту зареєстрований (пайовий) 
капітал Товариства становив 3,845 млн. грн. 

 
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань на момент присвоєння кредитного рейтингу ТОВ 
«КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» засновниками (учасниками) Компанії були наступні юридичні 
особи (табл. 3). 

Таблиця 3 
Засновники (учасники) ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» 

Засновник (учасник) 
Розмір внеску до 

статутного фонду, 
грн. 

Частка у статутному 
капіталі, % 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "КРАЇНА" 

448711,50 11,67% 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД "КІВІ" 

3396288,50 88,33% 

Всього 3845000,00 100,00% 
 

 
На думку Агентства, засновники (учасники) ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» можуть 

надати Компанії невизначений рівень зовнішньої підтримки. 
  
 

 
 
5. Потенційні ризики 

 
 Агентство зазначає, що у зв’язку з тим, що ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» лише 
починає формувати лізинговий портфель, її рейтинг може бути змінений відповідно до 
результатів такого формування. Ризиками зниження рейтингу можуть бути погіршення 
якості лізингового портфеля, частоти та періодичності надходження доходів від лізингу, 
зниження рівня забезпеченості Компанії власним капіталом. 

Також Агентство зазначає, що діяльність компанії ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» 
підлягає ліцензуванню та регулюванню з боку Нацкомфінпослуг, тобто бізнес Компанії може 
бути вразливим до змін у регулюванні або зміни умов ліцензування з боку Нацкомфінпослуг. 
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 6. Висновки 
 

На засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг», яке відбулось 23.06.2020 
р. було прийняте рішення присвоїти довгостроковий кредитний рейтинг емітента та 
облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 36218498) на рівні 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. Приймаючи рішення про присвоєння 
рейтингу, Агентство керувалося наступними висновками: 

 
1. Компанія є правонаступником ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАЛИНА", яка 

була реорганізована у ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» в листопаді 2017 року. ТОВ 
«КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» не є фінансовою установою, і має безстрокову ліцензію 
Нацкомфінпослуг на надання послуг з фінансового лізингу.  Наприкінці 2019 року Компанія 
залучила 9 млн. грн. від емісії облігацій, які планується спрямувати на формування 
лізингового портфеля. Діяльність Компанії в аналізованому періоді була прибутковою, при 
чому обсяги надаваних послуг мали тенденцію до зростання. 

 
2. ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» спеціалізується на наданні послуг 

фінансового лізингу і пропонує своїм клієнтам два лізингових продукти: «Red» та «Green». 
Проте лізинговий портфель Компанії знаходиться в стані формування, і тому частину 
доходів Компанія отримує від агентських страхових послуг, які продовжує надавати. 
 

3. Рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «КАЛИНА-
АВТОЛІЗИНГ» Агентство характеризує як низький. Станом на 31.03.2020 р. лізинговий 
портфель Компанії складався всього з двох договорів і оцінювався в 1,091 млн. грн. 

 
4. Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав, що ТОВ 

«КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» не фігурувала в рішеннях українських судів ані як позивач, ані як 
відповідач. Компанія не мала податкової заборгованості і не відповідала ознакам фіктивності 
в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017 р. 

 
5. Засновниками (учасниками) ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» є дві юридичні 

особи: АТ «СК «КРАЇНА» та АТ «ЗНВКІФ «КІВІ», які  можуть надати Компанії 
невизначений рівень зовнішньої підтримки. 

 
6. У зв’язку з тим, що ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» лише починає формувати 

лізинговий портфель, її рейтинг може бути змінений відповідно до результатів такого 
формування. Ризиками зниження рейтингу можуть бути погіршення якості лізингового 
портфеля, частоти та періодичності надходження доходів від лізингу, а також зниження 
рівня забезпеченості Компанії власним капіталом. 
 

7. В своїх висновках Агентство спирається на свідчення ТОВ «КАЛИНА-
АВТОЛІЗИНГ», що компанія знаходиться під регулюванням Нацкомфінпослуг і повністю 
виконує вимоги регулятора, а також не порушує податкового та іншого законодавства, яке 
регулює надання фінансових послуг 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» та пов'язаних з ним осіб 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. Кредитний рейтинг компанії або її боргових інструментів, а також будь-яка частина 
інформації, що міститься в звіті, повинні розглядатися виключно як думка про ступінь опірності компанії 
несприятливим факторам впливу, а не як рекомендація з купівлі чи продажу цінних паперів або рекомендація 
щодо використання послуг компанії. 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, покупці продуктів і послуг, використовуючи даний 
рейтинговий звіт, автоматично погоджуються з тим, що зміст 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 за національною шкалою, визначеною 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 

uaAAA Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується виключно високою 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами 

uaAA 
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами 

uaA 
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень 
кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов 

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 

uaBB 

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBB характеризується кредитоспроможністю 
нижчою ніж достатня порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими   інструментами. 
Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та 
економічних умов 

uaB 

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaB характеризується низькою 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Дуже 
висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та 
економічних умов 

uaССС 
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCCC характеризується дуже низькою 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Існує 
потенційна вірогідність дефолту. 

uaСС 
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCC характеризується високою вірогідністю 
дефолту 

uaС Позичальник очікує дефолт за борговими зобов'язаннями 

uaD 
Дефолт. Виплата відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями позичальника припинена без 
досягнення згоди з кредиторами щодо реструктуризації заборгованості до настання терміну платежу 

Кожній буквеній категорії відповідає три види прогнозу:  
 

Позитивний (+) 
Нейтральний ( ) 
Негативний (–) 
 
Даний додаток є невід’ємною частиною будь-якого рейтингового звіту 


