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РА «Експерт-Рейтинг» підтвердив рейтинг Фінансової компанії 

«Тендерфінсервіс» 
 

15 серпня 2018 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення 

підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ФК «Тендерфінсервіс» (код 

ЄДРПОУ 40724632) за національною шкалою на рівні uaA+. При підтвердженні рейтингу на 

такому рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за перше 

півріччя 2018 року. 

Таблиця 1  

Основні показники діяльності ТОВ «ФК «Тендерфінсервіс» (тис. грн., %) 
Показники 30.06.2018 31.12.2017 Зміна Темп приросту 

Балансові показники:     

Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті 2 87 -85 -97,70% 

Зобов’язання,  всього 10 231 17 328 -7 097 -40,96% 

Короткострокові та довгострокові кредити банків 0 0 0 - 

Власний капітал 12 003 12 014 -11 -0,09% 

Активи, всього 22 234 29 342 -7 108 -24,22% 

Статутний фонд 12 000 12 000 0 - 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями 117,32% 69,33% 47,99 п.п. - 

Фінансові результати: 1 півріччя 2018 1 півріччя 2017 Зміна Темп приросту 

Чистий дохід від реалізації  857 6 675 -5 818 -87,16% 

Фінансовий результат від операційної діяльності 3 562 -559 -99,47% 

Фінансові доходи 0 0 0 - 

Фінансові витрати 0 0 0 - 

Чистий прибуток 3 619 -616 -99,52% 

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

 

1. За період з 31.12.2017 року по 30.06.2018 року активи ФК «Тендерфінсервіс» 

знизилися на 24,22% до 22,23 млн. грн. Зобов'язання Компанії за цей же період скоротилися на 

40,96% до 10,23 млн. грн., а власний капітал практично не змінився і на 30.06.2018 року склав 

12 млн. грн. В результаті, істотного падіння обсягу зобов'язань співвідношення між власним 

капіталом і зобов'язаннями зросла на 47,99 п.п. до 117,32%. Такий рівень даного показника 

свідчить про підтримку Компанією запасу власного капіталу на високому рівні. 

 

2. ТОВ «ФК« Тендерфінсервіс» на момент підтвердження рейтингу не використовувала 

в своїй роботі кредити банків, облігаційні чи інші форми позик, що в значній мірі знижувало 

кредитний ризик цієї Компанії. 

 

3. Ділова активність ФК «Тендерфінсервіс» в аналізованому періоді скоротилася. Так, 

чистий дохід від реалізації за підсумками першого півріччя 2018 року склав всього 0,86 млн. 

грн., що в 7,8 разів нижче, ніж аналогічний показник за перше півріччя 2017 року. За 6 місяців 

2018 року Компанія отримала чистий прибуток в сумі 3 тис. грн. в порівнянні з чистим 

прибутком за 6 місяців 2017 року розмірі 619 тис. грн. Незважаючи на істотне зниження 

фінансових результатів, Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність Компанії в 

аналізованому періоді. 
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Таблиця 2 

Показники, які характеризують портфель гарантій ТОВ «ФК «Тендерфінсервіс»  

(тис. грн, %, шт.) 
Показники 30.06.2018 31.12.2017 Зміна Темп приросту  

Вартість договорів гарантій, всього (тис. грн.) 1 097 3 013 -1916 -63,59% 

Кількість договорів гарантій (шт.) 298 347 -49 -14,12% 

Мінімальна вартість договору гарантії (тис. грн.) 0,2 0,4 -0,2 -50,00% 

Максимальна вартість договору гарантії (тис. грн.) 75 947 -872 -92,08% 

Середня вартість договору гарантії (тис. грн.) 3,68 8,68 -5 -57,60% 

Вартість договорів гарантій із фізичними особами (тис. грн.) 0,8 14 -13,2 -94,29% 

Вартість договорів гарантій від 3-х найкрупніших клієнтів (тис. грн.) 112 2707 -2595 -95,86% 

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

 

4. Станом на 30.06.2018 року вартість договорів гарантій, наданих ФК 

«Тендерфінсервіс», склав 1,08 млн. грн., що на 63,59% нижче, ніж на 31.12.2017 р. Дані 

гарантії були надані по 298 договорам. Гарантії враховувалися Компанією поза балансом і 

зазначалися в спеціальній звітності перед Нацкомфінпослуг. Агентство оцінює ризик 

виникнення зобов'язань за виданими гарантіями як невисокий, оскільки вартість договорів 

гарантій від трьох найбільших клієнтів складала всього 10,21% від сукупної вартості портфеля 

гарантій ФК «Тендерфінсервіс». 

 

5. ФК «Тендерфінсервіс» розпочала проведення лізингових операцій в другому кварталі 

2017 року. У першому півріччі 2018 року діяло 4 договору лізингу вартістю 0,999 млн. грн., 

що в 9,6 рази менше, ніж за станом на кінець 2017 року. Однак все лізингові договору ФК 

«Тендерфінсервіс» закінчилися в травні 2018 року, а нових договорів в Компанії не укладали. 

 

Таблиця 3 

Показники, які характеризують лізинговий портфель ТОВ «ФК «Тендерфінсервіс»  
(тис. грн, %, шт.) 

Показники 30.06.2018 31.12.2017 Зміна Темп приросту 

Вартість договорів лізингу, всього (тис. грн.)* 999 9 619 -8 620 -89,61% 

Кількість договорів лізингу (шт.)* 4 4 0 0,00% 

Вартість договорів лізингу від 3-х найкрупніших клієнтів (тис. грн.)* 908 7 542 -6 543 -86,75% 

Сукупні лізингові платежі, які отриманні від клієнтів за період (тис. грн.) 999 8 956 -8 048 -89,86% 

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем - 663 -663 -100,00% 

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн.) 500 500 0 0,00% 

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

*— зазначені дані за період 

 

Таким чином, оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося такими чинниками: 

позабалансові зобов'язання ФК «Тендерфінсервіс» були значно менше її активів, діяльність 

Компанії була прибутковою, а співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями 

перебувало на високому рівні. Однак слід зазначити істотне падіння рівня ділової активності і 

фінансових результатів Компанії. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 


