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за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
35725063
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 72
5. Міжміський код, телефон та факс
0445937309 0445937309
6. Електронна поштова адреса
info@fincom-fsc.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

https://kreditmarket.ua/rus/about.html
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб у складi рiчної iнформацiї емiтента
вiдсутнi - емiтент участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду не приймав.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня
у зв'язку з тим, що корпоративний секретар не призначався, не обирався та не був звiльнений.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента у складi рiчної
iнформацiї емiтента вiдсутня – емiтент не є акцiонерним товариством, посадовi особи акцiями
емiтента не володiють. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй
емiтента у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня – емiтент не є акцiонерним товариством,
такi особi вiдсутнi. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв у складi рiчної iнформацiї
емiтента вiдсутня – емiтент не є акцiонерним товариством, загальнi збори акцiонерiв не

проводились. Iнформацiя про дивiденди у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня – емiтент
не є акцiонерним товариством, дивiденди не виплачувались. Iнформацiя про випуски акцiй
емiтента у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не здiйснював випуск акцiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом у складi рiчної iнформацiї емiтента
вiдсутня - випуск iнших цiнних паперiв емiтентом не здiйснювався. Iнформацiя про похiднi
цiннi папери у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - похiднi цiннi папери емiтента
вiдсутнi. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду у складi рiчної
iнформацiї емiтента вiдсутня – емiтент не є акцiонерним товариством, викуп власних акцiй не
здiйснювався. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї у
складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не займається видами дiяльностi, якi
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї у складi рiчної
iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не здiйснював випуск продукцiї. Iнформацiя про
прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв у складi
рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв протягом звiтного перiоду не приймалось. Iнформацiя про прийняття
рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у складi рiчної iнформацiї емiтента
вiдсутня - рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв протягом звiтного
перiоду не приймалось. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у складi рiчної iнформацiї емiтента
вiдсутня - рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть протягом звiтного перiоду не приймалось. Iнформацiя про забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня – цiннi папери
емiтента - облiгацiї звичайнi (незабезпеченi). Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та
iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом звiтного року у складi рiчної
iнформацiї емiтента вiдсутня - особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери
протягом звiтного року не виникала. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння у складi
рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня – емiтент не є акцiонерним товариством. Iнформацiя про
випуски iпотечних облiгацiй у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня – емiтент не
здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його
спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним
покриттям у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не здiйснював випуск
iпотечних облiгацiй. Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля
змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду у
складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. Вiдомостi про структуру iпотечного
покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного
перiоду у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутнi - емiтент не здiйснював вiипуск iпотечних
облiгацiй. Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi
активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року у складi рiчної
звiтностi емiтента вiдсутнi - емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про
наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено
до складу iпотечного покриття у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не
здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв у
складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не здiйснював випуск iпотечних
сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв у складi рiчної iнформацiї емiтента
вiдсутня - емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй, iпотечнi активи вiдсутнi. Основнi
вiдомостi про ФОН у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не здiйснював випуск
сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН у складi рiчної iнформацiї

емiтента вiдсутня - емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що
володiють сертифiкатами ФОН у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не
здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН у складi рiчної
iнформацiї емiтента вiдсутнiй - емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН
у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутнi - емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва) у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутнiй - емiтент не здiйснював випуск
цiльових облiгацiй.Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у складi рiчної
iнформацiї емiтента вiдсутнiй - звiт не входить до складу звiтностi емiтента.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №217441
3. Дата проведення державної реєстрації
04.02.2008
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
145000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
127
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.92 Iншi види кредитування
--10. Органи управління підприємства
Протягом звiтного року функцiонувала наступна структура управлiння та система внутрiшнього
контролю ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ»: - Загальнi збори
учасникiв; - Дирекцiя Товариства (на чолi з Генеральним директором), яка є виконавчим
директором Товариства; - Ревiзiйна комiсiя як орган, що здiйснює контроль за дiяльнiстю
Товариства та обирається виключно iз числа учасникiв Товариства. Загальнi збори учасникiв
емiтента протягом звiтного року проводились регулярно, на яких розглядались питання вiднесенi
Статутом Товариства до їх компетенцiї. Поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю
емiтента протягом звiтного року здiйснював Генеральний директор в межах повноважень, якi
встановлено Статутом Товариства. В Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю „ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ» дiє служба внутрiшнього контролю створена
вiдповiдно до Положення «Про внутрiшнiй аудит», затвердженого загальними зборами учасникiв
(протокол № 150 вiд 23 сiчня 2014 р.). Внутрiшнiй аудитор органiзацiйно не залежить вiд iнших
пiдроздiлiв Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "ТАСКОМБАНК"

2) МФО банку
339500
3) поточний рахунок
26509000203001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

11.01.2012

Державна
комiсiя з
регулювання
ринкiв
фiнансових
послуг України

Необмежена

Надання фiнансових кредитiв за рахунок залучених коштiв АВ580561

Опис

26.01.2017 року здiйснено переоформлення дiючої
лiцензiї. Термiн дiї - безстроковий (розпорядження
Нацкомфiнпослуг вiд 26.01.2017 № 163 " Про
переоформлення деяким фiнансових установам дiючих
лiцензiй, у звязку зi звуженням виду господарської
дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню").

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової оцінки
емітента або цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

ТОВ "КредитРейтинг"

уповноважене рейтингове
агентство

01.09.2017

uaA. Прогноз позитивний

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

ТОВ "Центр Фiнансових

32494741

01032Україна м. Київ вул.

99.999862

Рiшень"

С. Петлюри, буд. 30

ДЕВIСАЛ ЛIМIТЕД
(DEVISAL LIMITED)

236201

1097Кiпр Нiкосiя Дiагору,
4, Кермiа Хаус, офiс 104

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

0.000138
Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Моложава Оксана Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ", директор з операцiйної
пiдтримки.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.10.2016 безстроково
9) Опис
Призначено на посаду згiдно рiшення Загальних зборiв учасникiв, протокол №201 вiд 10 жовтня
2016р. (вiдкликано з посади Мелеш К.В. у зв'язку iз заявою про звiльнення за власним бажанням).
Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв: заступник голови правлiння ПАТ "Банк "Ринковi Технологiї, заступник
голови правлiння ПАТ "Iнпромбанк", фiнансовий директор Банк "Iнобанк", директор з операцiйної
пiдтримки ТОВ "ФК "ЦФР". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має. Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом, рiшеннями, що
приймаються Загальними зборами учасникiв Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено
згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. З
моменту обрання на посаду посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2017 року не
обiймала. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Директор з продажiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Раковський Денис Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ФК "Центр Фiнансових Рiшень", заступник директора з продажiв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.06.2011 9) Опис
Призначено на посаду згiдно Наказу №101-К вiд 09 червня 2011 року. Загальний стаж роботи - 12
рокiв. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ "АБ
"Бiзнес Стандарт", директор департаменту органiзацiй продаж; ТОВ "ФК "Центр Фiнансових
Рiшень", заступник директора з продажiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. Посадова особа дiє в межах повноважень визначених Статутом,
рiшеннями, що приймаються Загальними зборами учасникiв Товариства. Винагороду за звiтний
перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод
не виплачувалась. Посадова особа працює за сумiсництвом в АТ "ТАСКОМБАНК". Фiзична особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Риженко Лариса Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**

26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ФК "Центр Фiнансових Рiшень", заступник головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.11.2009 9) Опис
Призначено на посаду згiдно Наказу №72-К вiд 09 листопада 2009р. Загальний стаж роботи - 25
рокiв. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник
головного бухгалтера ТОВ "ФК "ЦФР". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. Посадова особа дiє в межах повноважень визначених
законодавством України. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно з штатним розписом. В
натуральнiй формi винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. З моменту обрання на посаду
посадова особа на iнших пiдприємствах посад протягом 2017 року не обiймала. Фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей
АВ581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

0445910404

Факс

0444825207

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає емiтенту депозитарнi
послуги. Емiтент не є професiйним учасником фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЕЛКО IНВЕСТ"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

40055139

Місцезнаходження

01032 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. С.Петлюри, буд.
30

Номер ліцензії або іншого документа на цей
678
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.06.2016

Міжміський код та телефон

0445843828

Факс

0445843828

Вид діяльності

Брокерська дiяльнiсть

Опис

ТОВ "ВЕЛКО IНВЕСТ" надає емiтенту брокерськi послуги на
фондовому ринку України. Емiтент не є професiйним учасником
фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або
Приватна аудиторська фiрма "Аудитсервiс"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

21323931

Місцезнаходження

29000 Україна Хмельницька Хмельницький м. Хмельницький вул.
Гагарiна, буд. 26

Номер ліцензії або іншого документа на цей
411
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.07.2017

Міжміський код та телефон

0382658167

Факс

0382704083

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Приватна аудиторська фiрма "Аудитсервiс" надає емiтенту
аудиторськi послуги.

Повне найменування юридичної особи або
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31752402

Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Межигiрська, буд. 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей
6
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2012

Міжміський код та телефон

0444902550

Факс

0444902554

Вид діяльності

Уповноважене рейтингове агенство

Опис

ТОВ "Кредит-Рейтинг" надає емiтенту послуги з оцiнювання рейтингу
облiгацiй.

X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації
Сума
Процентна
виплаченого
Термін
Дата
ставка за
процентного
виплати
погашення
облігаціями (у
доходу у
процентів
облігацій
відсотках)
звітному періоді
(грн)

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(штук)

Форма
існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

185/2/2013

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

1000

50000

Бездокументарні
іменні

50000000

22

91

10801994

19.10.2018

11.10.2013

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї України.Мета емiсiї облiгацiй: використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу
облiгацiй буде спрямовано на фiнансування операцiйної дiяльностi компанiї, а саме: надання фiнансових кредитiв в межах отриманної лiцензiї кредитної
установи.Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями:Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок
коштiв Емiтента, отриманi вiд операцiйної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв. Зобов'язання
емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для покриття збиткiв пiдприємства: емiтент зобов'язується не використовувати
кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття збиткiв вiд його господарської
дiяльностi.Права, що надаються власникам облiгацiй:- купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв;- отримати номiнальну вартiсть
облiгацiй при настаннi строку їх погашення;- отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;- подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов
емiсiї;- здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi
емiтентом.Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у зберiгача цiнних паперiв. Обiг
облiгацiй дозволяється з дня наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України за реєстрацiєю Звiту про
результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних паперiв.Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiйОблiгацiї серiї B обертаються
вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг
облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах
власника у зберiгача та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберiгач.Порядок викупу облiгацiй Емiтентом:За бажанням, власник облiгацiй має
право в термiн обiгу, надати облiгацiї емiтента для їх викупу, а емiтент має право здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному ринку протягом термiну обiгу
облiгацiй за договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у цiнних паперах до погашення випуску
та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству України.Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй
вiдповiдної серiї до початку погашення, то Емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених
облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.Емiтент зобов'язується викупити облiгацiй якщо власником облiгацiй буде надане повiдомлення про здiйснення
продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, а саме:Термiни викупу та строки надання повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй серiї B:Дата викупу
Дата початку прийому повiдомлень Кiнцева дата прийому повiдомлень24.01.2014 14.01.2014 19.01.201425.04.2014 15.04.2014 20.04.201425.07.2014 15.07.2014

20.07.201424.10.2014 14.10.2014 19.10.201423.01.2015 13.01.2015 18.01.201524.04.2015 14.04.2015 19.04.201524.07.2015 14.07.2015 19.07.201523.10.2015
13.10.2015 18.10.201522.01.2016 12.01.2016 17.01.201622.04.2016 12.04.2016 17.04.201622.07.2016 12.07.2016 17.07.201621.10.2016 11.10.2016
16.10.201620.01.2017 10.01.2017 15.01.201721.04.2017 11.04.2017 16.04.201721.07.2017 11.07.2017 16.07.201720.10.2017 10.10.20 17 15.10.201719.01.2018
09.01.2018 14.01.201820.04.2018 10.04.2018 15.04.2018Порядок встановлення цiни викупу:Цiна викупу облiгацiй в термiни, якi вказанi вище, дорiвнює
номiнальнiй вартостi облiгацiй, 1000 (одна тисяча) гривень. Також власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, отримують нарахований дохiд за
попереднiй вiдсотковий перiод.На дату здiйснення викупу емiтентом облiгацiй, власник на пiдставi укладеного договору купiвлi – продажу облiгацiй з
емiтентом переказує облiгацiї, в кiлькостi, що вказана в вiдповiдному договорi на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»,
пiсля чого емiтент протягом одного операцiйного дня виплачує власнику грошовi кошти в порядку встановленому у вiдповiдному договорi.Виплата
вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється емiтентом самостiйно на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається
депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на кiнець операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу та який надається емiтенту
на початок дня дати виплати вiдсоткового доходу. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з урахування дiючого
законодавства України. Якщо строк виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, виплата
вiдсоткового доходу здiйснюється у перший операцiйний день наступний за святковим (вихiдним) днем. При цьому вiдсотки по облiгацiях за вказанi святковi
(вихiднi) днi у вiдповiдному вiдсотковому перiодi не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку вiдсоткового доходу за наступний
вiдсотковий перiод.Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi
усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями, розраховується за формулою: Pi =
Nх(%Ставкаi/100%)х(Т/365),деPi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях;% Ставка iставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Вiдсоткова ставка на кожен з
2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй встановлюються Дирекцiєю емiтента виходячи з ринкової кон’юнктури, i не може бути меншою нiж облiкова ставка
НБУ на дату прийняття рiшення про змiну вiдсоткової ставки. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої
вiдсоткової ставки на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй повинно бути прийняте Дирекцiєю емiтента не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати початку
вiдповiдного вiдсоткового перiоду. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу вiдповiдного вiдсоткового перiоду у тому самому офiцiйному
друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй
можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний
вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою емiтента, 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська,
будинок 72.Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою
не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi.Дострокове
погашення випуску (серiї) не передбачено.Порядок погашення облiгацiйПогашення облiгацiй буде здiйснюватись в нацiональнiй валютi України (гривнi) на
пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi погашення та наданого на дату погашення
облiгацiй вiдповiдної серiї, за адресою: 01032, м. Київ. вул. Сiмона Петлюри, 30. При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй
вiдповiдної серiї та одночасно виплачує вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй повиннi
переказати належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» в термiн
погашення облiгацiй, пiсля цього емiтент перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй.У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi
даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти
не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв емiтент здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй, який повинен надати
заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв.Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй до дати погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання
викуплених облiгацiй, Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй
емiтента у разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї облiгацiй,
вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки зазначенi у цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Емiтент
публiкує iнформацiю про таку неспроможнiсть в офiцiйному виданнi НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днiв до закiнчення термiнiв
виплати вiдсоткового доходу або погашення. Вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури
Повного або часткового задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника та

визнання його банкрутом».Iнформацiя про факт делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах: з 12.01.2016 року цiннi папери серiї В переведенi до списку
позалiстингових паперiв бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA. Прогноз кредитного рейтингу: позитивний
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Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї України.Мета емiсiї облiгацiй: використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу
облiгацiй буде спрямовано на фiнансування операцiйної дiяльностi компанiї, а саме: надання фiнансових кредитiв в межах отриманної лiцензiї кредитної
установи.Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями:Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок
коштiв Емiтента, отриманi вiд операцiйної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв. Зобов'язання
емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для покриття збиткiв пiдприємства: емiтент зобов'язується не використовувати
кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття збиткiв вiд його господарської
дiяльностi.Права, що надаються власникам облiгацiй:- купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв;- отримати номiнальну вартiсть
облiгацiй при настаннi строку їх погашення;- отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;- подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов
емiсiї;- здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi
емiтентом.Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у зберiгача цiнних паперiв. Обiг
облiгацiй дозволяється з дня наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України за реєстрацiєю Звiту про
результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних паперiв.Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiйОблiгацiї серiї С обертаються
вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг
облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах
власника у зберiгача та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберiгач.Порядок викупу облiгацiй Емiтентом:За бажанням, власник облiгацiй має
право в термiн обiгу, надати облiгацiї емiтента для їх викупу, а емiтент має право здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному ринку протягом термiну обiгу
облiгацiй за договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у цiнних паперах до погашення випуску
та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству України.Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй
вiдповiдної серiї до початку погашення, то Емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених
облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.Емiтент зобов'язується викупити облiгацiй якщо власником облiгацiй буде надане повiдомлення про здiйснення
продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, а саме:Термiни викупу та строки надання повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй серiї С:Дата викупу
Дата початку прийому повiдомлень Кiнцева дата прийомуповiдомлень21.04.2014 11.04.2014 16.04.201421.07.2014 11.07.2014 16.07.201420.10.2014 10.10.2014
15.10.201419.01.2015 09.01.2015 14.01.201520.04.2015 10.04.2015 15.04.201520.07.2015 10.07.2015 15.07.201519.10.2015 09.10.2015 14.10.201518.01.2016
08.01.2016 13.01.201618.04.2016 08.04.2016 13.04.201618.07.2016 08.07.2016 13.07.201617.10.2016 07.10.2016 12.10.201616.01.2017 06.01.2017
11.01.201717.04.2017 07.04.2017 12.04.201717.07.2017 07.07.2017 12.07.201716.10.2017 06.10.2017 11.10.201715.01.2018 05.01.20 18 10.01.201816.04.2018
06.04.2018 11.04.201816.07.2018 06.07.2018 11.07.2018Порядок встановлення цiни викупу:Цiна викупу облiгацiй в термiни, якi вказанi вище, дорiвнює
номiнальнiй вартостi облiгацiй, 1000 (одна тисяча) гривень. Також власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, отримують нарахований дохiд за
попереднiй вiдсотковий перiод.На дату здiйснення викупу емiтентом облiгацiй, власник на пiдставi укладеного договору купiвлi – продажу облiгацiй з
емiтентом переказує облiгацiї, в кiлькостi, що вказана в вiдповiдному договорi на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»,
пiсля чого емiтент протягом одного операцiйного дня виплачує власнику грошовi кошти в порядку встановленому у вiдповiдному договорi.Виплата
вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється емiтентом самостiйно на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається
депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на кiнець операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу та який надається емiтенту
на початок дня дати виплати вiдсоткового доходу. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з урахування дiючого

законодавства України. Якщо строк виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, виплата
вiдсоткового доходу здiйснюється у перший операцiйний день наступний за святковим (вихiдним) днем. При цьому вiдсотки по облiгацiях за вказанi святковi
(вихiднi) днi у вiдповiдному вiдсотковому перiодi не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку вiдсоткового доходу за наступний
вiдсотковий перiод.Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi
усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями, розраховується за формулою: Pi =
Nх(%Ставкаi/100%)х(Т/365),деPi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях;% Ставка iставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Вiдсоткова ставка на кожен з
2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй встановлюються Дирекцiєю емiтента виходячи з ринкової кон’юнктури, i не може бути меншою нiж облiкова ставка
НБУ на дату прийняття рiшення про змiну вiдсоткової ставки. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої
вiдсоткової ставки на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй повинно бути прийняте Дирекцiєю емiтента не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати початку
вiдповiдного вiдсоткового перiоду. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу вiдповiдного вiдсоткового перiоду у тому самому офiцiйному
друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй
можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний
вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою емiтента, 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська,
будинок 72.Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента факсом або електронною поштою
не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi.Дострокове
погашення випуску (серiї) не передбачено.Порядок погашення облiгацiйПогашення облiгацiй буде здiйснюватись в нацiональнiй валютi України (гривнi) на
пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi погашення та наданого на дату погашення
облiгацiй вiдповiдної серiї, за адресою: 01032, м. Київ. вул. Сiмона Петлюри, 30. При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй
вiдповiдної серiї та одночасно виплачує вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй повиннi
переказати належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» в термiн
погашення облiгацiй, пiсля цього емiтент перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй.У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi
даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти
не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв емiтент здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй, який повинен надати
заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв.Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй до дати погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання
викуплених облiгацiй, Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй
емiтента у разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї облiгацiй,
вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки зазначенi у цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Емiтент
публiкує iнформацiю про таку неспроможнiсть в офiцiйному виданнi НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днiв до закiнчення термiнiв
виплати вiдсоткового доходу або погашення. Вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури
Повного або часткового задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника та
визнання його банкрутом». Iнформацiя про факт делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах: з 12.01.2016 року цiннi папери серiї С переведенi до списку
позалiстингових паперiв бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA. Прогноз кредитного рейтингу: позитивний
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Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї України.Мета емiсiї облiгацiй: використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу
облiгацiй буде спрямовано на фiнансування операцiйної дiяльностi компанiї, а саме: надання фiнансових кредитiв в межах отриманної лiцензiї кредитної

установи.Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями:Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок
коштiв Емiтента, отриманi вiд операцiйної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв. Зобов'язання
емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для покриття збиткiв пiдприємства: емiтент зобов'язується не використовувати
кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття збиткiв вiд його господарської
дiяльностi.Права, що надаються власникам облiгацiй:- купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв;- отримати номiнальну вартiсть
облiгацiй при настаннi строку їх погашення;- отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;- подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов
емiсiї;- здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi
емiтентом.Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у зберiгача цiнних паперiв. Обiг
облiгацiй дозволяється з дня наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України за реєстрацiєю Звiту про
результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних паперiв.Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiйОблiгацiї серiї D обертаються
вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг
облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах
власника у зберiгача та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберiгач.Порядок викупу облiгацiй Емiтентом:За бажанням, власник облiгацiй має
право в термiн обiгу, надати облiгацiї емiтента для їх викупу, а емiтент має право здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному ринку протягом термiну обiгу
облiгацiй за договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у цiнних паперах до погашення випуску
та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству України.Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй
вiдповiдної серiї до початку погашення, то Емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених
облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.Емiтент зобов'язується викупити облiгацiй якщо власником облiгацiй буде надане повiдомлення про здiйснення
продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, а саме:Термiни викупу та строки надання повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй серiї D:Дата
викупу Дата початку прийому повiдомлень Кiнцева дата прийому повiдомлень01.07.2014 21.06.2014 26.06.201430.09.2014 20.09.2014 25.09.201430.12.2014
20.12.2014 25.12.201431.03.2015 21.03.2015 26.03.201530.06.2015 20.06.2015 25.06.201529.09.2015 19.09.2015 24.09.201529.12.2015 19.12.2015
24.12.201529.03.2016 19.03.2016 24.03.201628.06.2016 18.06.2016 23.06.201627.09.2016 17.09.2016 22.09.201627.12.2016 17.12.20 16 22.12.201628.03.2017
18.03.2017 23.03.201727.06.2017 17.06.2017 22.06.201726.09.2017 16.09.2017 21.09.201726.12.2017 16.12.2017 21.12.201727.03.20 18 17.03.2018
22.03.201826.06.2018 16.06.2018 21.06.201825.09.2018 15.09.2018 20.09.2018Порядок встановлення цiни викупу:Цiна викупу облiгацiй в термiни, якi вказанi
вище, дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй, 1000 (одна тисяча) гривень. Також власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.На дату здiйснення викупу емiтентом облiгацiй, власник на пiдставi укладеного договору купiвлi –
продажу облiгацiй з емiтентом переказує облiгацiї, в кiлькостi, що вказана в вiдповiдному договорi на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України», пiсля чого емiтент протягом одного операцiйного дня виплачує власнику грошовi кошти в порядку встановленому у вiдповiдному
договорi.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється емiтентом самостiйно на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який
складається депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на кiнець операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу та який
надається емiтенту на початок дня дати виплати вiдсоткового доходу. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з
урахування дiючого законодавства України. Якщо строк виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством
України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший операцiйний день наступний за святковим (вихiдним) днем. При цьому вiдсотки по облiгацiях за
вказанi святковi (вихiднi) днi у вiдповiдному вiдсотковому перiодi не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку вiдсоткового доходу
за наступний вiдсотковий перiод.Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв.
При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями, розраховується за
формулою: Pi = Nх(%Ставкаi/100%)х(Т/365),деPi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у
гривнях;% Ставка i- ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi.
Вiдсоткова ставка на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй встановлюються Дирекцiєю емiтента виходячи з ринкової кон’юнктури, i не може бути
меншою нiж облiкова ставка НБУ на дату прийняття рiшення про змiну вiдсоткової ставки. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки або
пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй повинно бути прийняте Дирекцiєю емiтента не
пiзнiше нiж за 30 днiв до дати початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу вiдповiдного вiдсоткового

перiоду у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих
облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою емiтента, 03150, Україна, м. Київ, вул.
Червоноармiйська, будинок 72.Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента факсом або
електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України –
гривнi.Дострокове погашення випуску (серiї) не передбачено.Порядок погашення облiгацiйПогашення облiгацiй буде здiйснюватись в нацiональнiй валютi
України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi погашення та наданого на дату
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї, за адресою: 01032, м. Київ. вул. Сiмона Петлюри, 30. При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть
облiгацiй вiдповiдної серiї та одночасно виплачує вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники
облiгацiй повиннi переказати належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй
України» в термiн погашення облiгацiй, пiсля цього емiтент перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй.У разi вiдсутностi в зведеному
облiковому реєстрi даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на
депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв емiтент здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй, який
повинен надати заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв.Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй до дати погашення, то вiн має право прийняти рiшення про
анулювання викуплених облiгацiй, Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.Порядок оголошення емiтентом дефолту та
порядок дiй емiтента у разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї
облiгацiй, вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки зазначенi у цьому проспектi емiсiї
облiгацiй, Емiтент публiкує iнформацiю про таку неспроможнiсть в офiцiйному виданнi НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днiв до
закiнчення термiнiв виплати вiдсоткового доходу або погашення. Вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом та застосування
лiквiдацiйної процедури Повного або часткового задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника та визнання його банкрутом».Iнформацiя про факт делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах: з 12.01.2016 року цiннi папери
серiї D переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA. Прогноз кредитного
рейтингу: позитивний
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси,
залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи.
Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв
емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.
Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i
поповнення статутного капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як
результату поточної господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i
поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово - господарської дiяльностi. Iнформацiя про
права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового
перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники
облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом.Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у

цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї
обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в
депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року.
Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку
облiгацiї продаються за договiрною цiною.Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент зобов'язується викупити облiгацiї, якщо
власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй
за обумовленою сторонами цiною. Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в
строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi
строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення цiни викупу облiгацiй: цiна викупу
облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй
припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня.
Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву
власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення (статут пiдприємства,
довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон
власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за
адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв
поштової або кур’єрської доставки.Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання
договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на
рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти
банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
29.12.2016 19.12.2016 24.12.2016
30.03.2017 20.03.2017 25.03.2017
29.06.2017 19.06.2017 24.06.2017
28.09.2017 18.09.2017 23.09.2017
28.12.2017 18.12.2017 23.12.2017
29.03.2018 19.03.2018 24.03.2018
28.06.2018 18.06.2018 23.06.2018
27.09.2018 17.09.2018 22.09.2018
27.12.2018 17.12.2018 22.12.2018
28.03.2019 18.03.2019 23.03.2019
27.06.2019 17.06.2019 22.06.2019
26.09.2019 16.09.2019 21.09.2019
26.12.2019 16.12.2019 21.12.2019
26.03.2020 16.03.2020 21.03.2020
25.06.2020 15.06.2020 20.06.2020
Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi
24,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не
пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше 5%

рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому
виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати
iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод,
надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150,
Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi
емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход
по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового
доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою:
Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; %
Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi.Валюта, у якiй
здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта): нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з
метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата
вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину
операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (надалi - Реєстр).Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi
вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий
в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання
документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для
здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати
власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам
облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi
вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна
сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв
депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв.
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв
Вiдсотковий дохiд, % рiчних
1 01.10.2015 30.12.2015 31.12.2015 91 24%
2 31.12.2015 30.03.2016 31.03.2016 91 24%
3 31.03.2016 29.06.2016 30.06.2016 91 24%
4 30.06.2016 28.09.2016 29.09.2016 91 24%
5 29.09.2016 28.12.2016 29.12.2016 91 24%
6 29.12.2016 29.03.2017 30.03.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.12.2016
7 30.03.2017 28.06.2017 29.06.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 10.03.2017
8 29.06.2017 27.09.2017 28.09.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.06.2017
9 28.09.2017 27.12.2017 28.12.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.09.2017
10 28.12.2017 28.03.2018 29.03.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.12.2017
11 29.03.2018 27.06.2018 28.06.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.03.2018
12 28.06.2018 26.09.2018 27.09.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.06.2018
13 27.09.2018 26.12.2018 27.12.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.09.2018
14 27.12.2018 27.03.2019 28.03.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.12.2018
15 28.03.2019 26.06.2019 27.06.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.03.2019

16 27.06.2019 25.09.2019 26.09.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.06.2019
17 26.09.2019 25.12.2019 26.12.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.09.2019
18 26.12.2019 25.03.2020 26.03.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.12.2019
19 26.03.2020 24.06.2020 25.06.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.03.2020
20 25.06.2020 23.09.2020 24.09.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 05.06.2020
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок
виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про
розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил
Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24
годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження
Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення
облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому
центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового
центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного
податкового законодавства України.У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути
проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого
звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про
реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються.Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна
дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за
такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний
рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi).При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує
номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100%
облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй
приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок
повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни
дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове погашення випуску
(або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю:
пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї)
облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути
пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй
шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано
проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення
облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину
операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй
встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати одного мiсяця. При достроковому
погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр
власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для
дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення
дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв

облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй;
строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено.
Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам
облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй,
емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до
НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти) календарних днiв з дати
оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять)
календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi
емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного
Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв)
задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факт делiстингу цiнних паперiв на фондових
бiржах: з 12.01.2016 року цiннi папери серiї E переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiвень кредитного
рейтингу: uaA. Прогноз кредитного рейтингу: позитивний
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси,
залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи.
Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв
емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.
Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i
поповнення статутного капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як
результату поточної господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i
поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово - господарської дiяльностi. Iнформацiя про
права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного iдсоткового
перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники
облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у
цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї
обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в
депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020
року.Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному
ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент зобов'язується викупити облiгацiї,
якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами
розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк

обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй
здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в
якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення цiни викупу облiгацiй:
цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також
отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу
облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем
робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними. Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та
мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення (статут
пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та
телефон власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп
здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303. Подання повiдомлень може здiйснюватись з
використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому
повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй повинен
перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за
викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти
платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
29.12.2016 19.12.2016 24.12.2016
30.03.2017 20.03.2017 25.03.2017
29.06.2017 19.06.2017 24.06.2017
28.09.2017 18.09.2017 23.09.2017
28.12.2017 18.12.2017 23.12.2017
29.03.2018 19.03.2018 24.03.2018
28.06.2018 18.06.2018 23.06.2018
27.09.2018 17.09.2018 22.09.2018
27.12.2018 17.12.2018 22.12.2018
28.03.2019 18.03.2019 23.03.2019
27.06.2019 17.06.2019 22.06.2019
26.09.2019 16.09.2019 21.09.2019
26.12.2019 16.12.2019 21.12.2019
26.03.2020 16.03.2020 21.03.2020
25.06.2020 15.06.2020 20.06.2020
Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi
24,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не
пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше 5%
рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому
виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати
iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод,
надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150,
Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi
емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход
по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового

доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що
пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;
Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi.Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта): нацiональна
валюта - Гривнi. Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом
виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний
депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв
облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (надалi Реєстр).Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну
систему. Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю,
вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та
надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ
коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для
виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати
власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У
разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями,
належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових
коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми
коштiв.
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв
Вiдсотковий дохiд, % рiчних
1 01.10.2015 30.12.2015 31.12.2015 91 24%
2 31.12.2015 30.03.2016 31.03.2016 91 24%
3 31.03.2016 29.06.2016 30.06.2016 91 24%
4 30.06.2016 28.09.2016 29.09.2016 91 24%
5 29.09.2016 28.12.2016 29.12.2016 91 24%
6 29.12.2016 29.03.2017 30.03.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.12.2016
7 30.03.2017 28.06.2017 29.06.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 10.03.2017
8 29.06.2017 27.09.2017 28.09.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.06.2017
9 28.09.2017 27.12.2017 28.12.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.09.2017
10 28.12.2017 28.03.2018 29.03.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.12.2017
11 29.03.2018 27.06.2018 28.06.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.03.2018
12 28.06.2018 26.09.2018 27.09.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.06.2018
13 27.09.2018 26.12.2018 27.12.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.09.2018
14 27.12.2018 27.03.2019 28.03.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.12.2018
15 28.03.2019 26.06.2019 27.06.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.03.2019
16 27.06.2019 25.09.2019 26.09.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.06.2019
17 26.09.2019 25.12.2019 26.12.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.09.2019
18 26.12.2019 25.03.2020 26.03.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.12.2019
19 26.03.2020 24.06.2020 25.06.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.03.2020
20 25.06.2020 23.09.2020 24.09.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 05.06.2020
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок
виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про

розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил
Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24
годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження
Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення
облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому
центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового
центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного
податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути
проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого
звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про
реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються.
Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку
або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi
(вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний
рахунок.Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує
номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100%
облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй
приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок
повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни
дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове погашення випуску
(або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю:
пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї)
облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути
пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй
шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано
проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення
облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину
операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй
встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати одного мiсяця.
При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах
якого складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути
пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що
передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок
повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни
дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою
власникiв облiгацiй не передбачено. Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi
емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в
цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй
вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти)

календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за
20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому
проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй,
складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про
вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та
вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом
України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факт делiстингу
цiнних паперiв на фондових бiржах: з 12.01.2016 року цiннi папери серiї F переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа
ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA. Прогноз кредитного рейтингу: позитивний
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси,
залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи.
Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв
емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.
Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i
поповнення статутного капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як
результату поточної господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i
поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово - господарської дiяльностi. Iнформацiя про
права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового
перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники
облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у
цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї
обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в
депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року.
Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку
облiгацiї продаються за договiрною цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент зобов'язується викупити облiгацiї, якщо
власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй
за обумовленою сторонами цiною. Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в
строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi
строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення цiни викупу облiгацiй: цiна викупу
облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй
припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня.

Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними. Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву
власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення (статут пiдприємства,
довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон
власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за
адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303.Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв
поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання
договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на
рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти
банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
29.12.2016 19.12.2016 24.12.2016
30.03.2017 20.03.2017 25.03.2017
29.06.2017 19.06.2017 24.06.2017
28.09.2017 18.09.2017 23.09.2017
28.12.2017 18.12.2017 23.12.2017
29.03.2018 19.03.2018 24.03.2018
28.06.2018 18.06.2018 23.06.2018
27.09.2018 17.09.2018 22.09.2018
27.12.2018 17.12.2018 22.12.2018
28.03.2019 18.03.2019 23.03.2019
27.06.2019 17.06.2019 22.06.2019
26.09.2019 16.09.2019 21.09.2019
26.12.2019 16.12.2019 21.12.2019
26.03.2020 16.03.2020 21.03.2020
25.06.2020 15.06.2020 20.06.2020
Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi
24,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не
пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше 5%
рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому
виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати
iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод,
надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150,
Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi
емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход
по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового
доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що
пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;
Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi.Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта): нацiональна
валюта - Гривнi. Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом
виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний
депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв
облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (надалi -

Реєстр).Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну
систему.Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю,
вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та
надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ
коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для
виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати
власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У
разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями,
належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових
коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми
коштiв.
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв
Вiдсотковий дохiд, % рiчних
1 01.10.2015 30.12.2015 31.12.2015 91 24%
2 31.12.2015 30.03.2016 31.03.2016 91 24%
3 31.03.2016 29.06.2016 30.06.2016 91 24%
4 30.06.2016 28.09.2016 29.09.2016 91 24%
5 29.09.2016 28.12.2016 29.12.2016 91 24%
6 29.12.2016 29.03.2017 30.03.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.12.2016
7 30.03.2017 28.06.2017 29.06.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 10.03.2017
8 29.06.2017 27.09.2017 28.09.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.06.2017
9 28.09.2017 27.12.2017 28.12.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.09.2017
10 28.12.2017 28.03.2018 29.03.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.12.2017
11 29.03.2018 27.06.2018 28.06.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.03.2018
12 28.06.2018 26.09.2018 27.09.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.06.2018
13 27.09.2018 26.12.2018 27.12.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.09.2018
14 27.12.2018 27.03.2019 28.03.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.12.2018
15 28.03.2019 26.06.2019 27.06.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.03.2019
16 27.06.2019 25.09.2019 26.09.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.06.2019
17 26.09.2019 25.12.2019 26.12.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.09.2019
18 26.12.2019 25.03.2020 26.03.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.12.2019
19 26.03.2020 24.06.2020 25.06.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.03.2020
20 25.06.2020 23.09.2020 24.09.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 05.06.2020
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок
виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про
розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил
Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24
годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження
Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення
облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому
центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового
центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або

депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного
податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути
проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого
звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про
реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України,
вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем.
Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в
нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi
дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100% облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про
анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть дострокового погашення
емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове
погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для
дострокового погашення): рiшення про дострокове погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення
про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття
емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати
початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте
рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж
за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного
Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Дати початку i
закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може
перевищувати одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за
вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй.
Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше
12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй.Можливiсть дострокового погашення облiгацiй за вимогою їх
власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок
встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення
облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено. Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у
разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та
спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або
погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент
протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй,
але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками,
зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру
власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону
України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та
вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом
України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України.Iнформацiя про факт делiстингу
цiнних паперiв на фондових бiржах: з 12.01.2016 року цiннi папери серiї G переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку ПАТ "Фондова

бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA. Прогноз кредитного рейтингу: позитивний
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси,
залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи.
Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв
емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.
Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i
поповнення статутного капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як
результату поточної господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i
поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово - господарської дiяльностi. Iнформацiя про
права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового
перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники
облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у
цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року.Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї
обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в
депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020
року.Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному
ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент зобов'язується викупити облiгацiї,
якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами
розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк
обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй
здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в
якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення цiни викупу облiгацiй:
цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також
отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу
облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем
робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними. Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та
мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення (статут
пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та
телефон власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп
здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303.Подання повiдомлень може здiйснюватись з
використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому
повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй повинен
перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за

викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти
платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
29.12.2016 19.12.2016 24.12.2016
30.03.2017 20.03.2017 25.03.2017
29.06.2017 19.06.2017 24.06.2017
28.09.2017 18.09.2017 23.09.2017
28.12.2017 18.12.2017 23.12.2017
29.03.2018 19.03.2018 24.03.2018
28.06.2018 18.06.2018 23.06.2018
27.09.2018 17.09.2018 22.09.2018
27.12.2018 17.12.2018 22.12.2018
28.03.2019 18.03.2019 23.03.2019
27.06.2019 17.06.2019 22.06.2019
26.09.2019 16.09.2019 21.09.2019
26.12.2019 16.12.2019 21.12.2019
26.03.2020 16.03.2020 21.03.2020
25.06.2020 15.06.2020 20.06.2020
Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi
24,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не
пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше 5%
рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому
виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати
iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод,
надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150,
Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi
емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход
по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового
доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що
пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;
Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi.Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта): нацiональна
валюта - Гривнi. Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом
виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний
депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв
облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (надалi Реєстр).Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну
систему. Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю,
вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та
надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ
коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для
виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати
власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У

разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями,
належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових
коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми
коштiв.
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв
Вiдсотковий дохiд, % рiчних
1 01.10.2015 30.12.2015 31.12.2015 91 24%
2 31.12.2015 30.03.2016 31.03.2016 91 24%
3 31.03.2016 29.06.2016 30.06.2016 91 24%
4 30.06.2016 28.09.2016 29.09.2016 91 24%
5 29.09.2016 28.12.2016 29.12.2016 91 24%
6 29.12.2016 29.03.2017 30.03.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.12.2016
7 30.03.2017 28.06.2017 29.06.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 10.03.2017
8 29.06.2017 27.09.2017 28.09.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.06.2017
9 28.09.2017 27.12.2017 28.12.2017 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.09.2017
10 28.12.2017 28.03.2018 29.03.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.12.2017
11 29.03.2018 27.06.2018 28.06.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 09.03.2018
12 28.06.2018 26.09.2018 27.09.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.06.2018
13 27.09.2018 26.12.2018 27.12.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.09.2018
14 27.12.2018 27.03.2019 28.03.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.12.2018
15 28.03.2019 26.06.2019 27.06.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 08.03.2019
16 27.06.2019 25.09.2019 26.09.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 07.06.2019
17 26.09.2019 25.12.2019 26.12.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.09.2019
18 26.12.2019 25.03.2020 26.03.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.12.2019
19 26.03.2020 24.06.2020 25.06.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 06.03.2020
20 25.06.2020 23.09.2020 24.09.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 05.06.2020
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок
виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про
розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил
Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24
годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження
Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення
облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому
центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру.Центральний депозитарiй надає до Розрахункового
центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного
податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути
проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого
звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про
реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України,

вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем.
Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в
нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi
дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок.Якщо емiтент викупить 100% облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про
анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть дострокового погашення
емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове
погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для
дострокового погашення): рiшення про дострокове погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення
про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття
емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати
початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте
рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж
за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного
Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Дати початку i
закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може
перевищувати одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за
вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй.
Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше
12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення облiгацiй за вимогою їх
власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок
встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення
облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено. Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у
разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та
спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або
погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент
протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй,
але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками,
зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру
власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту.Подальшi дiї емiтента здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону
України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та
вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом
України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України.Iнформацiя про факт делiстингу
цiнних паперiв на фондових бiржах: з 12.01.2016 року цiннi папери серiї Н переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку ПАТ "Фондова
бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA. Прогноз кредитного рейтингу: позитивний
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Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення основної дiяльностi
Товариства, а саме на надання споживчих кредитiв фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи. Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за
ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Товариства, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та
сплати iнших обов’язкових платежiв.Власникам облiгацiй надаються наступнi права: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв;
отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї
до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права
приймати участi в управлiннi емiтентом. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України.
Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах
Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiї I починається з 12.11.2016
року i закiнчується 30 вересня 2021 року. Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про
здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i
Товариства, Товариство має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй Товариства мають можливiсть отримати текст
проспекту емiсiї облiгацiй Товариства (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Цiна
викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також
отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством
України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду,
вважаються недiйсними. Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку
на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до
викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який
повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 72.
Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки.
Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати
викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: Власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ
«НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй.
При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
05.01.2018 26.12.2017 31.12.2017
06.04.2018 27.03.2018 01.04.2018
06.07.2018 26.06.2018 01.07.2018
05.10.2018 25.09.2018 30.09.2018
04.01.2019 25.12.2018 30.12.2018
05.04.2019 26.03.2019 31.03.2019
05.07.2019 25.06.2019 30.06.2019
04.10.2019 24.09.2019 29.09.2019
03.01.2020 24.12.2019 29.12.2019
03.04.2020 24.03.2020 29.03.2020
03.07.2020 23.06.2020 28.06.2020
02.10.2020 22.09.2020 27.09.2020
01.01.2021 22.12.2020 27.12.2020
02.04.2021 23.03.2021 28.03.2021
02.07.2021 22.06.2021 27.06.2021

Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв
Вiдсотковий дохiд, % рiчних
1 10.10.2016 05.01.2017 06.01.2017 88 21%
2 06.01.2017 06.04.2017 07.04.2017 91 21%
3 07.04.2017 06.07.2017 07.07.2017 91 21%
4 07.07.2017 05.10.2017 06.10.2017 91 21%
5 06.10.2017 04.01.2018 05.01.2018 91 21%
6 05.01.2018 05.04.2018 06.04.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.12.2017
7 06.04.2018 05.07.2018 06.07.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 17.03.2018
8 06.07.2018 04.10.2018 05.10.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.06.2018
9 05.10.2018 03.01.2019 04.01.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.09.2018
10 04.01.2019 04.04.2019 05.04.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.12.2018
11 05.04.2019 04.07.2019 05.07.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.03.2019
12 05.07.2019 03.10.2019 04.10.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.06.2019
13 04.10.2019 02.01.2020 03.01.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.09.2019
14 03.01.2020 02.04.2020 03.04.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.12.2019
15 03.04.2020 02.07.2020 03.07.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.03.2020
16 03.07.2020 01.10.2020 02.10.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.06.2020
17 02.10.2020 31.12.2020 01.01.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.09.2020
18 01.01.2021 01.04.2021 02.04.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.12.2020
19 02.04.2021 01.07.2021 02.07.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.03.2021
20 02.07.2021 30.09.2021 01.10.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.06.2021
Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї I на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 21,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй серiї I на кожен з 6-20
вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного
вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї I не може бути встановленою менше 5% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр
вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями серiї I у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової
вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу
(044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика
Василькiвська, будинок 72. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або
електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий доход по облiгацiям
нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає
виплатi за облiгацiями серiї I розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у
гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв
у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр
складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. Виплати
вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ
«Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання
документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для

здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати
власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам
облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi
вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна
сума депонується на вiдповiдному рахунку Емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв
депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв.
Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй вiдповiдної серiї забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що
передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi
законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй вiдповiдної серiї Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй
здiйснюється шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для
здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру.
Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на
вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством
України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання.
Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не
мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується
на вiдповiдному рахунку у Емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим
зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi.
Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний,
неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за
таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент зобов’язується
вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi
України (гривнi). При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо Товариство викупить 100% облiгацiй до дати погашення,
Товариство має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю
Товариства. Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї за iнiцiативою Емiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття
Емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та
розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй
про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй Емiтента. Опублiкування такого повiдомлення
здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру
власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску
облiгацiй вiдповiдної серiї. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення
випуску облiгацiй вiдповiдної серiї не може перевищувати одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна
вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється
дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового
погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску облiгацiй
вiдповiдної серiї. Порядок здiйснення дострокового погашення облiгацiй аналогiчний порядку, встановленому для погашення облiгацiй, згiдно пiдпункту 3
роздiлу 14 цього Проспекту. У разi неспроможностi Товариства виплатити власникам облiгацiй вiдповiдної серiї вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або
погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Товариство оголошує про дефолт шляхом

надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує
10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює
персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку
виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання
рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату
оголошення дефолту. Подальшi дiї Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання
його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв,
одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або
визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах: облiгацiї серiї I
знаходяться в списку позалiстингових паперiв бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA. Прогноз кредитного рейтингу:
позитивний

27.09.2016

Опис

107/2/2016

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

1000

50000

Бездокументарні
іменні

50000000

22

91

10385500

01.10.2021

Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення основної дiяльностi
Товариства, а саме на надання споживчих кредитiв фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи. Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за
ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Товариства, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та
сплати iнших обов’язкових платежiв.Власникам облiгацiй надаються наступнi права: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв;
отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї
до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права
приймати участi в управлiннi емiтентом. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України.
Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах
Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiї I починається з 12.11.2016
року i закiнчується 30 вересня 2021 року. Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про
здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i
Товариства, Товариство має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй Товариства мають можливiсть отримати текст
проспекту емiсiї облiгацiй Товариства (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Цiна
викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також
отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством
України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду,
вважаються недiйсними. Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку
на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до
викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який
повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 72.
Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки.
Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати
викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: Власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ

«НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй.
При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
05.01.2018 26.12.2017 31.12.2017
06.04.2018 27.03.2018 01.04.2018
06.07.2018 26.06.2018 01.07.2018
05.10.2018 25.09.2018 30.09.2018
04.01.2019 25.12.2018 30.12.2018
05.04.2019 26.03.2019 31.03.2019
05.07.2019 25.06.2019 30.06.2019
04.10.2019 24.09.2019 29.09.2019
03.01.2020 24.12.2019 29.12.2019
03.04.2020 24.03.2020 29.03.2020
03.07.2020 23.06.2020 28.06.2020
02.10.2020 22.09.2020 27.09.2020
01.01.2021 22.12.2020 27.12.2020
02.04.2021 23.03.2021 28.03.2021
02.07.2021 22.06.2021 27.06.2021
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв
Вiдсотковий дохiд, % рiчних
1 10.10.2016 05.01.2017 06.01.2017 88 21%
2 06.01.2017 06.04.2017 07.04.2017 91 21%
3 07.04.2017 06.07.2017 07.07.2017 91 21%
4 07.07.2017 05.10.2017 06.10.2017 91 21%
5 06.10.2017 04.01.2018 05.01.2018 91 21%
6 05.01.2018 05.04.2018 06.04.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.12.2017
7 06.04.2018 05.07.2018 06.07.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 17.03.2018
8 06.07.2018 04.10.2018 05.10.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.06.2018
9 05.10.2018 03.01.2019 04.01.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.09.2018
10 04.01.2019 04.04.2019 05.04.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.12.2018
11 05.04.2019 04.07.2019 05.07.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.03.2019
12 05.07.2019 03.10.2019 04.10.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.06.2019
13 04.10.2019 02.01.2020 03.01.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.09.2019
14 03.01.2020 02.04.2020 03.04.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.12.2019
15 03.04.2020 02.07.2020 03.07.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.03.2020
16 03.07.2020 01.10.2020 02.10.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.06.2020
17 02.10.2020 31.12.2020 01.01.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.09.2020
18 01.01.2021 01.04.2021 02.04.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.12.2020
19 02.04.2021 01.07.2021 02.07.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.03.2021
20 02.07.2021 30.09.2021 01.10.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.06.2021
Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї I на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 21,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй серiї I на кожен з 6-20
вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного

вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї I не може бути встановленою менше 5% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр
вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями серiї I у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової
вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу
(044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика
Василькiвська, будинок 72. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або
електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий доход по облiгацiям
нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає
виплатi за облiгацiями серiї I розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у
гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв
у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр
складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. Виплати
вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ
«Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання
документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для
здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати
власникам облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам
облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi
вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна
сума депонується на вiдповiдному рахунку Емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв
депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв.
Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй вiдповiдної серiї забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що
передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi
законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй вiдповiдної серiї Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй
здiйснюється шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для
здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру
розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного
податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути
проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у Емiтента до особистого
звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про
реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України,
вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем.
Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в
нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi

дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо Товариство викупить 100% облiгацiй до дати погашення, Товариство має право прийняти рiшення про
анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю Товариства. Рiшення про дострокове погашення
випуску облiгацiй вiдповiдної серiї за iнiцiативою Емiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї має мiстити
таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття Емiтентом рiшення про дострокове погашення
випуску облiгацiй вiдповiдної серiї; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який
облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення
випуску облiгацiй вiдповiдної серiї шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй Емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати
початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Дати початку i
закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї не може
перевищувати одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за
вiдсотковий перiод в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй.
Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї, але не
пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Порядок здiйснення дострокового
погашення облiгацiй аналогiчний порядку, встановленому для погашення облiгацiй, згiдно пiдпункту 3 роздiлу 14 цього Проспекту. У разi неспроможностi
Товариства виплатити власникам облiгацiй вiдповiдної серiї вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та
спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або
погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту.
Товариство протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту
власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з
термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi
зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї Товариства здiйснюються
вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата
номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у
черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України.
Iнформацiя про факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах: облiгацiї серiї J знаходяться в списку позалiстингових паперiв бiржового списку
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA. Прогноз кредитного рейтингу: позитивний

XI. Опис бізнесу
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "Центр Фiнансових Рiшень"
створено в 2008 роцi та зареєстровано в якостi фiнансової установи (Свiдоцтво ФК №197 вiд
25.03.2008р.). З моменту отримання в 2009 роцi Лiцензiї на провадження дiяльностi з надання
фiнансових кредитiв за рахунок залучених коштiв кредитними установами ТОВ "ФК "ЦФР"
використовує агентську мережу (ТМ "КредитМаркет" та iншi) для здiйснення готiвкового та
споживчого кредитування фiзичних осiб. 26.12.2011 р. рiшенням Держфiнпослуг № 3952-КУ
емiтент отримав лiцензiю АВ580561 строком дiї по 24.04.2017 р. Особливостi операцiйної
дiяльностi ТОВ "ФК "ЦФР" зумовлюють необхiднiсть дотримання спiввiдношення строкiв
погашення клiєнтами-позичальниками кредитних зобов’язань на користь емiтента та строкiв
погашення емiтентом власних зобов’язань. Зазначене є ключовим чинником, що впливає на рiвень
лiквiдностi емiтента. Для пiдтримки останнього на прийнятному рiвнi емiтент здiйснює щоденний
монiторинг очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, якi надходитимуть вiд позичальникiв.
ТОВ "ФК "ЦФР" також застосовує граничнi вiдсотковi ставки за кредитуванням клiєнтiв.
Товариство придiляє значну увагу нагляду та управлiнню рiзноманiтними видами ризикiв, зокрема
ризиком лiквiдностi. Спецiальний орган (кредитний комiтет) визначає полiтику процесу
управлiння активами та пасивами згiдно з прiоритетами розвитку емiтента. З метою нiвелювання
кредитних ризикiв емiтент постiйно, з огляду на чинну нормативно-правову базу та згiдно з власно
розробленими критерiями оцiнки фiнансового стану позичальникiв (визначенi внутрiшнiми
нормативними документами ФК «ЦФР»), проводить розрахунок та формування резервiв. Їх розмiр
визначається вiдповiдно до загальної суми всiх кредитiв, класифiкованих за групами ризику i з
урахуванням коефiцiєнтiв ризику. Якiсть ресурсної бази ТОВ "ФК "ЦФР" пiдтримується
вiдсутнiстю валютної складової у зобов’язаннях (що знижує залежнiсть компанiї вiд валютнокурсової полiтики в країнi), проте обмежується низькою диверсифiкацiєю залучених ресурсiв за
окремими контрагентами, що зумовлює залежнiсть дiяльностi емiтента вiд особливостей
економiчного розвитку таких контрагентiв. ТОВ "ФК "ЦФР" здiйснює регулярнi кроки,
спрямованi на зниження уразливостi до iндивiдуальних ризикiв, включаючи кредитний,
лiквiдностi та операцiйний. Внутрiшнiми нормативними документами регламентованi
повноваження та обов’язки вiдповiдальних осiб (або органiв), що знижує вплив внутрiшнiх
чинникiв операцiйного ризику. Разом з тим, операцiйне середовище (у тому числi регуляторна
база) на фiнансовому ринку залишається складним, що може наражати емiтента на певнi ризики у
процесi взаємодiї з основними контрагентами та контролюючими органами.
Протягом звiтного року функцiонувала наступна структура управлiння та система внутрiшнього
контролю ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ»:
- Загальнi збори учасникiв;
- Дирекцiя Товариства (на чолi з Генеральним директором), яка є виконавчим директором
Товариства;
- Ревiзiйна комiсiя як орган, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Товариства та обирається
виключно iз числа учасникiв Товариства.
Загальнi збори учасникiв емiтента протягом звiтного року проводились регулярно на яких
розглядались питання вiднесенi Статутом Товариства до їх компетенцiї. Поточне управлiння
фiнансово-господарською дiяльнiстю емiтента протягом звiтного року здiйснював Генеральний
директор в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства. В Товариствi з обмеженою
вiдповiдальнiстю „ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ» дiє служба
внутрiшнього контролю створена вiдповiдно до Положення (нова редакцiя) «Про внутрiшнiй
аудит», затвердженого загальними зборами учасникiв (протокол № 150 вiд 23 сiчня 2014 р.).
Внутрiшнiй аудитор органiзацiйно не залежить вiд iнших пiдроздiлiв Товариства. Кодекс
корпоративного управлiння емiтентом не запроваджений. Створення наглядової ради установчими
документами не передбачено.Ревiзiйна комiсiя утворюється Загальними зборами учасникiв
товариства. Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених

пiдроздiлiв.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу емiтента становить 127
осiб. Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи. Колективний договiр iз
працiвниками не укладався. ТОВ "ФК "ЦФР" персоналом забезпечене повнiстю. Розмiр фонду
оплати працi становить 17545 тис. грн. Всi працiвники мають вищу освiту (основна вимога при
прийомi на роботу). На постiйнiй основi проводяться тренiнги та атестацiї, конкурси. Найкращi
працiвники заохочуються цiнними подарунками.
Емiтент входить до складу Банкiвської Групи "ТАС", м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.
Протягом звiтного перiоду емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ, випущених Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»), та пояснень, опублiкованих Мiжнародним
Комiтетом з тлумачення фiнансової звiтностi («МКТФЗ»). Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена
на основi припущення, що емiтент є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Власники та керiвництво мають намiр i в
подальшому розвивати господарську дiяльнiсть емiтента в Українi. На думку керiвництва,
застосування припущення щодо здатностi емiтента продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу та зобов’язання
власникiв надавати пiдтримкуемiтента. Функцiональна валюта – позицiї, включенi в фiнансову
звiтнiсть емiтента, вираженi у валютi, що найкращим чином вiдповiдає економiчнiй сутностi подiй
та умов, що стосуються емiтента («функцiональна валюта»). Функцiональною валютою даної
фiнансової звiтностi є українська гривня.Визнання процентних доходiв та витрат – процентнi
доходи та витрати визнаються за методом нарахування з використанням методу ефективної ставки
процента. Метод ефективної ставки процента – це метод визначення амортизованої вартостi
фiнансового активу або фiнансового зобов’язання (або фiнансових активiв або фiнансових
зобов’язань) та розподiлення процентних доходiв або витрат протягом вiдповiдного
перiоду.Ефективна ставка процента – це ставка, яка забезпечує точне приведення вартостi
очiкуваних майбутнiх грошових виплат або надходжень протягом очiкуваного строку
використання фiнансового iнструмента або, якщо доцiльно, протягом коротшого перiоду, до
чистої балансової вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання.Доходи по борговим
фiнансовим iнструментам вiдображаються з використанням методу ефективної ставки процента,
за виключенням фiнансових активiв, що вiдображаються по справедливiй вартостi через прибутки
та збитки. При списаннi (частковому списаннi) фiнансового активу або аналогiчних фiнансових
активiв у результатi збитку вiд знецiнення процентнi доходи визнаються у подальшому з
використанням процентної ставки, яка застосовувалася для дисконтування майбутнiх грошових
потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Проценти отриманi вiд активiв, що оцiнюються по
справедливiй вартостi, класифiкуються як процентнi доходи.Визнання комiсiйних доходiв та
витрат – комiсiя за обслуговування кредиту визнається як дохiд пiд час надання послуги. Усi iншi
комiсiї визнаються пiсля надання вiдповiдних послуг. Iншi доходи визнаються у звiтi про
сукупний дохiд, коли завершується вiдповiдна операцiя.Визнання та оцiнка фiнансових
iнструментiв – емiтент визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму звiтi про фiнансовий стан
тодi, коли вiн стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з
придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов’язань визнаються з використанням облiку за

датою розрахунку. Фiнансовi активи та зобов’язання первiсно визнаються за справедливою
вартiстю. Витрати на проведення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску
даного фiнансового активу або фiнансового зобов’язання, додаються до суми справедливої
вартостi у випадку, якщо фiнансовий актив чи фiнансове зобов’язання визнаються не за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Облiкова полiтика для подальшої переоцiнки
даних статей розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.Припинення
визнання фiнансових активiв та зобов’язань Фiнансовi активи – Фiнансовий актив (або, якщо
доцiльно, частина фiнансового активу або частина групи аналогiчних фiнансових активiв)
перестає визнаватися, коли:• Закiнчився строк дiї прав на отримання грошових коштiв вiд даного
активу;• Емiтент або передв контрактне право на отримання грошових коштiв вiд активу, або
зберiг права на отримання грошових коштiв вiд активу, але взяв на себе контрактне зобов’язання
виплатити цi грошовi потоки у повному обсязi без суттєвих затримок третiй сторонi за угодою
«транзитного перерахування»; та• Емiтент або (a) передав усi iстотнi ризики та винагороди вiд
володiння активом, або (б) не передав i не зберiг усi iстотнi ризики та винагороди вiд володiння
активом, а передала контроль над даним активом.Фiнансовий актив перестає визнаватися, коли вiн
був переданий i така передача вiдповiдає умовам для припинення визнання. Передача вимагає,
щоб емiтент або: (a) передав контрактне право на отримання грошових коштiв вiд даного активу;
або (б) зберiг право на отримання грошових коштiв вiд активу, але взяв на себе контрактне
зобов’язання виплатити цi грошовi кошти третiй сторонi. Пiсля передачi активу емiтент здiйснює
повторну оцiнку ступеню збереження ризикiв та винагород вiд переданого активу. У випадку,
якщо усi iстотнi ризики та винагороди були збереженi, актив залишається у звiтi про фiнансовий
стан. Якщо усi iстотнi ризики та винагороди були переданi, визнання даного активу припиняється.
У випадку, коли усi iстотнi ризики та винагороди не збереглися i не були переданi, емiтент
здiйснює оцiнку того, чи зберiг вiн контроль над активом. Якщо емiтент не зберiг контроль над
активом, актив перестає визнаватися. Коли емiтент зберiг контроль над активом, актив продовжує
визнаватися пропорцiйно участi емiтента в активi.Фiнансовi зобов’язання – Фiнансове
зобов’язання перестає визнаватися тодi, коли воно виконане, анульоване або закiнчився строк його
дiї.У випадку, коли iснуюче фiнансове зобов’язання замiнюється iншим вiд того самого кредитора
на iстотно iнших умовах, або в умови iснуючого зобов’язання вносяться iстотнi змiни, така замiна
або модифiкацiя трактується як припинення визнання первiсного зобов’язання та визнання нового
зобов’язання, а рiзниця вiдповiдної балансової вартостi визнається у складi звiту про сукупний
дохiд.Грошовi кошти та їхнi еквiваленти – Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають кошти на
поточних рахунках у банках.Кредити, наданi клiєнтам являють собою фiнансовi активи, якi не є
похiдними фiнансовими iнструментами, з фiксованими або визначеними платежами, що не
котируються на активному ринку, за виключенням активiв, якi класифiкуються як iншi категорiї
фiнансових активiв.Кредити, наданi емiтентом, первiсно визнаються за справедливою вартiстю. У
тих випадках, коли вартiсть наданого кредиту не дорiвнює справедливiй вартостi кредиту,
наприклад, коли кредит надано за ставками, нижчими вiд ринкових, рiзниця мiж справедливою
вартiстю наданого кредиту та справедливою вартiстю кредиту визнається як збиток при
первiсному визнаннi кредиту i включається до звiту про сукупний дохiд вiдповiдно до характеру
цих збиткiв. Пiсля первiсного визнання кредити вiдображаються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективного процента. Кредити, наданi клiєнтам, вiдображаються за
вирахуванням резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення.Знецiнення фiнансових активiв –
Фiнансовi активи, iншi нiж тi, що визнаються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки,
оцiнюються на наявнiсть знецiнення на кiнець кожного звiтного перiоду. Фiнансовий актив або
Компанiя фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує свiдчення
знецiнення, у результатi однiєї або декiлькох подiй («подiй збитку»), що вiдбулись пiсля
початкового визнання фiнансового активу, i цi подiї збитку впливають на очiкуванi майбутнi
грошовi потоки, якi пов’язанi з фiнансовим активом або Компанiєю фiнансових активiв, так, що цi
збитки можна достовiрно оцiнити. Резерви на покриття збиткiв вiд знецiнення визначаються як
рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв, включаючи суми очiкуваного вiдшкодування вiд застав та гарантiй, якi дисконтованi за
первiсною ефективною ставкою процента, для фiнансових активiв, якi вiдображаються за

амортизованою вартiстю. Якщо у наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i це
зменшення можна об’єктивно вiднести до подiї, яка вiдбувається пiсля визнання знецiнення, то
ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнується через звiт про сукупний дохiд за умови, що
балансова вартiсть активу на дату сторнування збитку вiд знецiнення не перевищує амортизовану
собiвартiсть, за якою актив би облiковувався, якби збиток вiд знецiнення не був визнаний. Для
фiнансових активiв, якi вiдображаються за собiвартiстю, збитки вiд знецiнення визначаються як
рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового активу i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв, дисконтованих за поточною ринковою ставкою процента для аналогiчного
фiнансового активу. Такi збитки вiд знецiнення не сторнуються.Визначення суми збиткiв вiд
знецiнення вiдбувається на основi аналiзу ризику фiнансових активiв та вiдображає суму, яка, на
думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Резерви створюються у результатi
групової оцiнки фiнансових активiв, суми яких окремо не є суттєвими.Змiна розмiру збиткiв вiд
знецiнення вiдображається у звiтi про сукупний дохiд через рахунок резервiв вiд знецiнення (для
фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю) або шляхом прямого списання
(для фiнансових активiв, якi облiковуються за собiвартiстю). Загальна сума резерву на покриття
збиткiв вiд знецiнення вираховується iз суми активiв, як це наведено у звiтi про фiнансовий стан.
Фактори, якi емiтент розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення понесення
збитку вiд знецiнення, включають iнформацiю про лiквiднiсть, платоспроможнiсть, операцiйний
та фiнансовий ризик боржникiв або емiтентiв, рiвнi та тенденцiї непогашення у строк за
аналогiчними фiнансовими активами, загальнодержавнi та мiсцевi економiчнi тенденцiї та умови.
Цi та iншi фактори, окремо або разом, надають об’єктивнi свiдчення того, що збиток вiд
знецiнення фiнансового активу або Компанiї фiнансових активiв був понесений. Основнi засоби та
нематерiальнi активи – Основнi засоби та нематерiальнi активи облiковуються за iсторичною
собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та визнаного збитку вiд знецiнення, якщо
такий iснує. Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховується на балансову
вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв з метою списання активу протягом термiну
його корисного використання. Вона розраховується з використанням прямолiнiйного методу за
такими встановленими строками експлуатацiї:Комп’ютерне та офiсне обладнання 2
рокиТранспортнi засоби 5 рокiвМеблi та офiсне обладнання 4 рокиНематерiальнi активи 10
рокiвПолiпшення орендованого майна амортизується протягом строку, який, за оцiнкою
керiвництва, найкращим чином вiдображає термiн корисного використання вiдповiдних
покращень, але не бiльше нiж строк оренди. Витрати на ремонтнi та вiдновлювальнi роботи
вiдображаються у тому перiодi, коли вони понесенi, та включаються до статтi операцiйних витрат,
за винятком випадкiв коли вони капiталiзуються на момент їхнього здiйснення.Балансова вартiсть
основних засобiв та нематерiальних активiв переглядається на кожну звiтну дату з метою
визначення можливого перевищення балансової вартостi над вартiстю вiдшкодування. Якщо
балансова вартiсть активiв перевищує очiкувану вартiсть вiдшкодування, їхня балансова вартiсть
знижується до вартостi вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення визнається у вiдповiдному перiодi i
включається до статтi операцiйних витрат. Пiсля визнання збитку вiд знецiнення амортизацiя
основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової
вартостi активiв, за вирахуванням їхньої лiквiдацiйної вартостi (якщо вона iснує), на
систематичнiй основi протягом строку корисного використання активiв.Операцiйна оренда –
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично
залишаються у орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за договорами
операцiйної оренди визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку вiдповiдної
оренди та включаються до складу операцiйних витрат.Оподаткування – Витрати з податку на
прибуток представляють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний
податок – Поточний податок залежить вiд оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний
прибуток вiдрiзняється вiд чистого прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупний дохiд, оскiльки
не включає статтi доходiв або витрат, якi оподатковуються або вiдносяться на валовi витрати у
iншi роки, а також не включає статтi, якi нiколи не оподатковуються i не вiдносяться на валовi
витрати. Зобов’язання емiтента за поточними податками розраховуються з використанням
податкових ставок, якi дiяли протягом звiтного перiоду.Вiдстрочений податок – Вiдстрочений

податок визнається на основi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань
у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку
оподатковуваного прибутку, i облiковується за методом балансових зобов’язань. Вiдстроченi
податковi зобов’язання, як правило, визнаються у вiдношеннi до всiх оподатковуваних тимчасових
рiзниць, а вiдстроченi податковi активи визнаються у тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання
в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалiзувати тимчасовi
рiзницi, якi вiдносяться на валовi витрати. Такi активи i зобов’язання не визнаються у фiнансовiй
звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi виникають у результатi гудвiлу або первiсного визнання (крiм
випадкiв об’єднання компанiй) iнших активiв та зобов’язань у рамках операцiї, яка не впливає на
розмiр як податкового, так i бухгалтерського прибутку. Балансова вартiсть вiдстрочених
податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та зменшується у тiй мiрi, в якiй бiльше
не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, якого буде достатньо
для повного або часткового вiдшкодування такого активу.Вiдстроченi податковi активи та
зобов’язання розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися
в перiод реалiзацiї вiдповiдних активiв або погашення вiдповiдних зобов’язань. Поточний та
вiдстрочений податок на прибуток за рiк – Поточний та вiдстрочений податок на прибуток
вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд, за виключенням випадкiв, коли вони пов’язанi зi
статтями, якi безпосередньо вiдносяться до статей капiталу. У таких випадках поточний чи
вiдстрочений податок на прибуток також визнається у складi капiталу.Операцiйнi податки – iншi
податки, якi стягуються залежно вiд дiяльностi емiтента включаються до складу операцiйних
витрат у звiтi про сукупний дохiд.Статутний капiтал – Статутний капiтал визнається за
iсторичною вартiстю.Банкiвськi кредити та позики отриманi, цiннi папери власного боргу та iншi
зобов’язання – Банкiвськi кредити та позики отриманi, цiннi папери власного боргу та iншi
зобов’язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю. Пiсля первiсного визнання суми
зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю, а будь-яка рiзниця мiж балансовою
вартiстю та вартiстю погашення визнається у звiтi про сукупний дохiд протягом перiоду дiї
запозичення за методом ефективної ставки процента.Окрiм того, емiтент не має жодних
зобов’язань за виплатами пiсля звiльнення працiвникiв або iнших iстотних виплат, якi потребують
нарахування.Iстотнi припущення i джерела невизначеностi в оцiнках – В застосуваннi емiтентом
облiкової полiтики, якi описанi в Примiтцi 2, керiвництво повинне робити припущення, оцiнки i
допущення вiдносно балансової вартостi активiв i зобов'язань, якi не є очевидними з iнших
джерел. Оцiнки та вiдповiднi припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших iстотних
факторах. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд таких оцiнок. Оцiнки i пов’язанi з ними
допущення регулярно переглядаються. Змiни в оцiнках вiдображаються в тому перiодi, в якому
оцiнка була переглянута, якщо змiна впливає лише на цей перiод, або в тому перiодi, до якого
вiдноситься змiна, i в майбутнiх перiодах, якщо змiна впливає як на поточнi, так i на майбутнi
перiоди.Основнi припущення, якi стосуються майбутнього або iнших основних джерел
виникнення невизначеностi оцiнок на звiтну дату та якi можуть стати причиною внесення
суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного
фiнансового перiоду, стосуються: кредитiв, що наданi клiєнтамIнших активiв Вiдстрочених
податкових активiвКредити, наданi клiєнтам, оцiнюються за амортизованою вартiстю за
вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. Оцiнка резерву на покриття збиткiв вiд
знецiнення розраховується iз застосуванням професiйного судження. Емiтент регулярно
переглядає позики з метою оцiнки збиткiв вiд знецiнення. Емiтент здiйснює оцiнку резерву на
покриття збиткiв вiд знецiнення з метою пiдтримання резерву на рiвнi, який керiвництво емiтента
вважає достатнiм для покриття збиткiв, понесених за кредитним портфелем емiтента. Розрахунок
резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення за наданими позиками базується на ймовiрностi
списання активу та оцiнцi збитку вiд такого списання.Такi оцiнки здiйснюються з використанням
статистичних методiв i базуються на iсторичнiй iнформацiї. Цi визначення доповнюються
професiйним судженням керiвництва емiтента. Емiтент роздiляє позики на знецiненi, якi є
простроченими, та не знецiненi, якi є непростроченими. Емiтент розраховує резерв на покриття
збиткiв вiд знецiнення у розрiзi груп прострочених позик з урахуванням iсторичної iнформацiї
неповернення прострочених позик.Емiтент вважає, що бухгалтерськi оцiнки, якi стосуються

визначення резервiв за наданими кредитами, являють собою значне джерело невизначеностi у
зв’язку з тим, що: (а) вони з високим ступенем ймовiрностi змiнюються з плином часу, оскiльки
оцiнка збиткiв, пов’язаних iз знецiненням позик та наданих коштiв, базується на показниках
дiяльностi за останнiй час, а, також, (б) у випадку значних вiдхилень мiж очiкуваними Компанiєю
збитками (як вiдображено у резервах) та фактичними збитками емiтент змушений буде
сформувати резерви, якi, у випадку значної рiзницi, можуть мати iстотний вплив на показники
його попереднього звiту про сукупний дохiд та попереднього звiту про фiнансовий стан в
майбутнiх перiодах.Емiтент використовує професiйнi судження керiвництва для оцiнки суми
збитку вiд знецiнення у тих випадках, коли позичальник має фiнансовi труднощi.Резерв на
покриття збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв у цiй фiнансовiй звiтностi був визначений,
виходячи з поточних економiчних та полiтичних умов. Емiтент не в змозi прогнозувати, якi саме
змiни матимуть мiсце в Українi, та який ефект такi змiни можуть мати на резерв пiд знецiнення
фiнансових активiв в майбутнiх перiодах.Iншi активи – фiнансовi iнструменти, якi були наданi на
безвiдсотковiй основi, дисконтувались з використанням середньозваженої вiдсоткової ставки для
аналогiчних позик. Рiзниця мiж їх справедливою вартiстю та їх номiнальною вартiстю при
первiсному визнаннi була вiдображена у капiталi з урахуванням ефекту вiдстроченого податку на
прибуток. Подальша оцiнка вiдображається як амортизацiя дисконту у складi прибуткiв та
збиткiв.Вiдстроченi податковi активи – Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх
тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на валовi витрати, у тiй мiрi, в якiй iснує вiрогiднiсть
отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна реалiзувати цi тимчасовi рiзницi,
якi вiдносяться на валовi витрати. Оцiнка такої вiрогiдностi базується на прогнозi керiвництва
щодо майбутнього оподатковуваного прибутку та доповнюється суб’єктивними судженнями
керiвництва емiтента.
ТОВ «ФК «ЦФР» надає фiнансовi кредити за рахунок залучених коштiв в межах отриманої
лiцензiї кредитної установи. Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Надання
фiнансових послуг здiйснюється емiтентом через агентську мережу. Ринки збуту, основнi
споживачi продукцiї, послуг або робiт, що виробляє (здiйснює) Емiтент: фiзичнi особи –
громадяни України з пiдтвердженим працевлаштуванням. Основна мета дiяльностi ТОВ «ФК
«ЦФР» - зайняти значну нiшу роздрiбного кредитування населення. Основнi конкуренти Емiтента
на кiнець звiтного перiоду: ПАТ «РенКредит», ПАТ «АльфаБанк», ПАТ «Платинум Банк»,
кредитнi спiлки, кредитнi установи та ломбарди. Основнi ризики в дiяльностi емiтента:1. Ризик
нерентабельностi. Зростання вартостi iнформацiйних продуктiв, що використовуються емiтентом
для пiдтримки дiяльностi, призведе до збiльшення цiєї складової в цiнi кредитних продуктiв. У
випадку суттєвого зменшення доходiв вiд реалiзацiї фiнансових послуг управлiнськi рiшення
будуть спрямованi на мiнiмiзацiю витрат вiдповiдно до визначених прiоритетiв їх здiйснення та
розробку власних iнформацiйних продуктiв. 2. Ризик нестачi ресурсiв.Управлiнськi та трудовi
ресурси - суттєвих причин для виснаження даних ресурсiв не виявлено. Фiнансовi ресурси нестача або здорожчання цих ресурсiв може вплинути на темпи розвитку бiзнесу емiтента.
Емiтентом на постiйнiй основi здiйснюються заходи щодо розширення партнерських
взаємовiдносин з iншими фiнансовими установами, а також впровадження систем мотивацiї та
заохочення персоналу. 3. Ризик посилення конкуренцiї. Ринок готiвкового та споживчого
кредитування постiйно зростає та є висококонкурентним. Основними конкурентами є банки з
об`ємною ресурсною базою. Постiйне вдосконалення технологiї та заходи з вдосконалення якостi
обслуговування клiєнтiв, гнучкостi в прийняттi рiшень по кредитам, створення програми
лояльностi до клiєнтiв дає змогу емiтенту бути конкурентноспроможним, займати вiдповiдну нiшу
та мати потенцiал для розширення. 4. Ризик зростання собiвартостi. Ризик зростання витрат на
закупiвлю устаткування, матерiалiв та послуг для обслуговування процесу кредитування може
призвести до зниження дохiдностi операцiй емiтента. Зазначений ризик емiтент мiнiмiзує шляхом
проведення закупiвель матерiалiв та послуг iз застосуванням процедур конкурсних торгiв згiдно
чинного законодавства України. 5. Полiтичнi та економiчнi ризики. Податкове навантаження:
основним нормативним документом, що регламентує дiяльнiсть емiтента у податковому просторi

є Податковий Кодекс України. Зростання податкового навантаження може привести до змiни
фiнансових результатiв дiяльностi емiтента, зокрема зменшення чистого прибутку. Рецесiя чи
зниження темпiв економiчного розвитку: зниження темпiв економiчного розвитку приведе до
зменшення доходiв населення та збiльшення безробiття, що може звузити клiєнтську базу емiтента
та призвести до збiльшення неплатежiв по виданим кредитам.Емiтент здiйснює регулярнi кроки,
спрямованi на зниження уразливостi до iндивiдуальних ризикiв, включаючи кредитний,
лiквiдностi та операцiйний. Внутрiшнiми нормативними документами регламентованi
повноваження та обов’язки вiдповiдальних осiб (або органiв), що знижує вплив внутрiшнiх
чинникiв операцiйного ризику.В ТОВ "ФК "ЦФР" дiє окремий пiдроздiл з монiторингу, оцiнки та
управлiння ризиками. Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцiнює ризики Товариства, якi
впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей. Менеджмент iнформований i
розумiє, як ризики впливають на досягнення цiлей емiтента. Усi рiшення ТОВ "ФК "ЦФР"
приймаються з врахуванням iснуючих, а також потенцiйних загроз i можливостей. Емiтент для
ефективного управлiння ризиками здiйснює такi заходи: регулярно виявляє та оцiнює ризики, якi
впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей; забезпечує прийняття рiшень з
врахуванням їх потенцiйних ризикiв; обирає оптимальну стратегiю управлiння ризиками,
порiвнюючи ступiнь зниження ризику та вартiсть заходiв з їх управлiння; здiйснює регулярний
монiторинг ефективностi заходiв з управлiння ризиками.Iнформацiя щодо короткострокових (на
наступний рiк) планiв розвитку емiтента: залучення iнвестицiй, впровадження нових кредитних
продуктiв, розширення агентської мережi. Довгостроковими планами передбачається заходи з
пошуку та залучення небхiдних фiнансових ресурсiв.
Емiтент не здiйснював придбання активiв. Протягом 2014 року було укладено чотири договори
про вiдчудження прав вимог за кредитними договорами. Загальна сума зазаначених договорiв
склала 150 075 349 гривень 47 копiйок. Значних iнвестицiй обо придбань, пов'язаних з
господарською дiяльнiстю емiтента не заплановано.
Протягом звiтного року емiтент здiйснив з власником iстотної участi, а саме, з ТОВ "Центр
Фiнансових Рiшень" наступнi фiнансово-господарськi операцiї: згiдно Агентського дог. № 200907/01 вiд 20.01.2009 р. за послуги iз залучення фiзичних осiб до одержання кредитiв - нараховано
агентську винагороду в розмiрi 32971 тис. грн.; протягом звiтного року дiяв Лiцензiйний договiр
№ 2010-11/21 вiд 01.04.2010 р на використання знака для товарiв та послуг (торговельної марки) винагорода-роялтi на користь ТОВ "Центр Фiнансових Рiшень" склала 31720 тис. грн. Крiм цього,
у звiтному перiодi дiяв один договiр операцiйної оренди № 2011-01/06, де емiтент виступає у
якостi орендаря. Сума орендних платежiв за звiтний рiк склала 47 тис. грн.
Основнi засоби та нематерiальнi активи включають: меблi, офiсне обладнання та iншi активи,
нематерiальнi активи.
Оподаткування – внаслiдок наявностi в українському господарському, зокрема, податковому
законодавствi, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також внаслiдок
практики, яка склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi через довiльне
тлумачення податковими органами рiзних аспектiв господарської дiяльностi, емiтент, можливо,
буде змушений визнати додатковi податковi зобов’язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi
органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва емiтента. Така
невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових iнструментiв, резервiв на покриття збиткiв
вiд знецiнення, а також вiдповiднiсть цiноутворення ринковим умовам. На думку керiвництва,
емiтент сплатив усi податковi зобов’язання. Податкова звiтнiсть емiтента залишається вiдкритою
для перевiрок податковими органами протягом трьох рокiв. Операцiйне середовище –

господарська дiяльнiсть емiтента здiйснюється на територiї України. Ринки, що розвиваються, такi
як Україна, продовжують пiддаватися ризикам iншим, нiж тi що притаманнi розвиненим ринкам,
включаючи економiчний, полiтичний, соцiальний, юридичний та законодавчий ризики. Як вже
бувало в минулому, справжнi або очiкуванi фiнансовi проблеми або зростання очiкуваних ризикiв,
пов’язаних з iнвестуванням в економiки, що розвиваються, може негативно вплинути на
iнвестицiйний клiмат в Українi та економiку України в цiлому. Закони та нормативнi акти, якi
впливають на дiяльнiсть органiзацiй в Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн. Податкове,
валютне та митне законодавство країни вiдкрите для неоднозначних тлумачень, а iншi юридичнi
та фiнансовi перешкоди лише додають свiй внесок до перелiку проблем, якi повиннi вирiшувати
пiдприємства, якi наразi ведуть свою операцiйну дiяльнiсть в Українi. Майбутнiй економiчний
напрям розвитку країни великою мiрою залежить вiд економiчної, податкової та кредитномонетарної полiтики уряду, законiв та нормативних актiв, якi приймаються, а також змiн
полiтичної ситуацiї у країнi.
Протягом звiтного перiоду на емiтента не накладались штрафнi санкцiї (штрафи, пенi, неустойки) i
компенсацiї за порушення законодавства.
Емiтент здiйснює управлiння своїм капiталом з метою забезпечення здатностi емiтента
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, одночасно забезпечуючи максимальний
прибуток зацiкавлених сторiн, шляхом оптимiзацiї спiввiдношення боргових зобов’язань та
капiталу. Структура капiталу емiтента представлена капiталом, що належить учасникам емiтента,
який включає випущений капiтал та нерозподiлений прибуток. Керiвництво емiтента регулярно
переглядає структуру капiталу. У процесi такого перегляду керiвництво емiтента аналiзує вартiсть
капiталу та ризики, пов’язанi з кожним класом капiталу.На основi рекомендацiй керiвництво
емiтента проводить коригування структури капiталу шляхом внескiв додаткового капiталу вiд
своїх власникiв.
Договорiв (контрактiв) укладено не було.
Iнформацiя щодо короткострокових (на наступний рiк) планiв розвитку емiтента: залучення
iнвестицiй, впровадження нових кредитних продуктiв, розширення агентської
мережi.Довгостроковими планами передбачається заходи з пошуку та залучення небхiдних
фiнансових ресурсiв.Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у дiяльностi та операцiях
емiтента. Основнi ризики, властивi операцiям емiтента, включають кредитний ризик, ризик
лiквiдностi, ризик змiни процентних ставок i курсiв валют. Опис полiтики управлiння зазначеними
ризиками емiтента наведено нижче.Основи управлiння ризиками – полiтики по управлiнню
ризиками нацiленi на виявлення, аналiз та управлiння ризиками, з якими стикається емiтент,
встановлення вiдповiдних лiмiтiв та контролiв, в подальшому монiторинг рiвнiв ризику та
дотримання лiмiтiв. Функцiї управлiння ризиками розподiленi мiж Кредитним комiтетом,
керiвництвом емiтента, Департаментом управлiння ризиками вiдповiдно до їх функцiональних
обов’язкiв та затверджених лiмiтiв i повноважень. Компанiя здiйснює управлiння наступними
ризиками: кредитний ризик –емiтент пiддається впливу кредитного ризику, тобто ризику
невиконання однiєю стороною своїх зобов’язань по фiнансовому iнструменту i, внаслiдок цього,
виникнення у iншої сторони фiнансового збитку. Управлiння та монiторинг кредитних ризикiв
здiйснюються Кредитним комiтетом та керiвництвом емiтента в межах їхнiх повноважень.
Щоденне управлiння ризиками здiйснюється Департаментом управлiння ризиками. Перед
поданням заявки на розгляд Кредитного комiтету усi рекомендацiї стосовно кредитних процесiв
(визначення кредитних лiмiтiв, ставок та строкiв кредитування) розглядаються та затверджуються
Департаментом управлiння ризиками. Ризик на одного позичальника обмежується лiмiтами, якi

встановлюються Кредитним комiтетом. Вiдповiднiсть фактичного ризику лiмiтам перевiряється
щоденно. Всi кредити, наданi емiтентом, є кредитами фiзичним особам, якi не вимагають
забезпечення або поруки. Максимальний розмiр кредитного ризику – максимальний розмiр
кредитного ризику емiтента може суттєво коливатися i залежати як вiд iндивiдуальних ризикiв,
притаманних конкретним активам, так i вiд загальних ринкових ризикiв.Станом на кiнець звiтного
перiоду максимальний розмiр кредитного ризику по фiнансовим балансовим активам дорiвнює
балансовiй вартостi цих активiв без врахування залiку активiв i зобов’язань. Фiнансовi активи
класифiкуються з врахуванням поточних кредитних рейтингiв, присвоєних мiжнародними
рейтинговими агентствами. Iнвестицiйний рiвень фiнансових активiв вiдповiдає рейтингам вiд
ААА до ВВВ. Найвищий можливий рейтинг – ААА. Фiнансовi активи з рейтингом нижче ВВВ
вiдносяться до спекулятивного рiвня. Географiчна концентрацiя – емiтент здiйснює всi операцiї в
Українi. Департамент управлiння ризиками здiйснює контроль за ризиком змiни законодавства та
оцiнює його вплив на дiяльнiсть. Такий пiдхiд дозволяє емiтенту зменшити потенцiйнi збитки вiд
коливань iнвестицiйного клiмату в Українi. Валютний ризик – валютний ризик визначається як
ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну
валют. Фiнансовий стан емiтента та рух грошових коштiв не зазнають впливу коливань курсiв
обмiну iноземних валют оскiльки всi операцiї Компанiя здiйснювала в гривнях. Ринковий ризик –
ринковий ризик включає ризик змiни вiдсоткової ставки i iншi цiновi ризики, до яких схильна
Компанiя. Ризик змiни вiдсоткових ставок – даний ризик виникає у результатi негативного впливу
на фiнансовий стан емiтента коливань вiдсоткових ставок, який виражається у пiдвищеннi
вiдсоткових ставок по залученим грошовим коштам. Емiтент приймає на себе ризик, пов’язаний з
коливаннями ринкових вiдсоткових ставок, якi впливають на її фiнансовий стан та грошовi
потоки. Ризик змiни вiдсоткової ставки управляється емiтентом шляхом встановлення та
перегляду вiдсоткових ставок за активними та пасивними операцiями. Ризик лiквiдностi – ризик
лiквiдностi стосується наявностi достатнiх коштiв для погашення зобов’язань за кредитними
договорами та пов’язаних з фiнансовими iнструментами, при настаннi фактичного строку їх
сплати. З метою управлiння ризиком лiквiдностi емiтент здiйснює щоденний монiторинг
очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд операцiй iз клiєнтами, що є частиною процесу
управлiння активами/зобов’язаннями. Для управлiння ризиком лiквiдностi емiтент застосовує
економiчнi та адмiнiстративнi iнструменти. До економiчних iнструментiв належать граничнi
процентнi ставки за активними операцiями та операцiями залучення фондiв для забезпечення
дiяльностi з видачi кредитiв. До адмiнiстративних iнструментiв належать внутрiшнi лiмiти щодо
обмеження окремих видiв операцiй. Прийняття рiшення щодо застосування економiчних або
адмiнiстративних iнструментiв для цiлей управлiння ризиком лiквiдностi є виключною
прерогативою Кредитного комiтету. Завданням Кредитного комiтету є органiзацiя комплексної
системи управлiння активами та пасивами шляхом здiйснення нагляду та управлiння рiзними
видами ризику, визначення полiтики щодо лiмiтiв i нормативiв, планування i контролю за
використанням коштiв емiтента. Кредитний комiтет виконує функцiї аналiзу дiяльностi та
визначає полiтику процесу управлiння активами та пасивами згiдно зi стратегiчними цiлями i
прiоритетами розвитку емiтента. Також компетенцiєю Кредитного комiтету, як колегiального
органу, є оцiнка ризикiв змiни у законодавствi, прогноз та розробка сценарiїв щодо коригування
стратегiї розвитку емiтента зважаючи на такi ризики.
Протягом звiтного перiоду емiтент не проводив дослiджень та розробок. Витрати вiдсутнi.
Протягом звiтного року емiтент не був учасником судових спорiв та процедур досудового
врегулювання спору. Час вiд часу у процесi звичайної дiяльностi емiтента клiєнти та контрагенти
висували претензiї до емiтента, але емiтент не зазнав iстотних збиткiв та, вiдповiдно, жоднi
резерви на покриття таких збиткiв не формувалися.

Iнформацiя вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

2025

2340

0

0

2025

2340

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

2025

2340

0

0

2025

2340

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2025

2340

0

0

2025

2340

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Встановлено такi термiни використання основних засобiв: будинки - 20 рокiв(3 група податкового
облiку); капiтальнi ремонти – 20 рокiв (3 група податкового облiку); споруди -15 рокiв(3 група
податкового облiку); комп’ютерне обладнання та офiсна технiка – 2 роки (4 група податкового
облiку); телекомунiкацiйне обладнання - 2 роки (4 група податкового облiку); машини та
обладнання - 5 рокiв (4 група податкового облiку); транспорт (автомобiлi) - 5 рокiв (5 група
Опис податкового облiку); меблi та офiсний iнвентар -4 роки (6 група податкового облiку); рекламний
iнвентар - 4 роки (6 група податкового облiку); побутовi офiснi прилади - 4 роки (6 група
податкового облiку); iншi основнi засоби - 12 рокiв (9 група податкового облiку).Первiсна вартiсть
основних засобiв на початок перiоду - 2025 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду - 2340 тис. грн.
Сума нарахованиго зносу на початок звiтного перiоду - 1899 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 2199 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

158385

154617

Статутний капітал (тис.
грн.)

145000

145000

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

0

0

Опис

Вартiсть чистих активiв розраховано у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485.

Висновок

Вартiсть чистих активiв та розмiр статутного капiталу емiтента вiдповiдає вимогм
законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

235689

X

X

Кредит банку

19.12.2016

117500

25

18.12.2021

Кредит банку

27.06.2013

19364

16.75

27.08.2019

Кредит банку

02.10.2015

16825

17

02.10.2019

Кредит банку

25.03.2016

82000

20.65

23.03.2018

X

300000

X

X

X

30000

X

X

Облiгацiї, серiя В

25.10.2013

50000

22

19.10.2018

Облiгацiї, серiя С

20.01.2014

25000

22

14.01.2019

Облiгацiї, серiя D

01.04.2014

25000

22

26.03.2019

Облiгацiї, серiя E

01.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя F

01.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя G

01.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя H

01.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя I

10.10.2016

50000

22

01.10.2021

Облiгацiї, серiя J

10.10.2016

50000

22

01.10.2021

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у
тому числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

52862

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним
випуском):

Усього зобов’язань та забезпечень

X

588551

X

X

До заборгованостi по кредитам банкiв входять: довгостроковi кредити банкув 126550 тис. грн. та короткостроковi кредити банкiв - 109139 тис. грн.

Опис:

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

Приватна аудиторська фiрма "АУДИТСЕРВIС"

21323931
29000, м. Хмельницький, вул. Гагарiна, 26

Номер та дата видачі свідоцтва про включення
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України

0128 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**

411 П 000341 19.07.2017 24.09.2020

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

0631
29.09.2016

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

безумовно-позитивна
Ми звертаємо увагу на Примiтку 20 роздiл «Операцiйне середовище»,
у якому Товариство проводить свою дiяльнiсть у фiнансовiй
звiтностi. Господарська дiяльнiсть Компанiї здiйснюється на
територiї України. Ринки, що розвиваються, такi як Україна,
продовжують пiддаватися ризикам iншим, нiж тi що притаманнi
розвиненим ринкам, включаючи економiчний, полiтичний,
соцiальний, юридичний та законодавчий ризики. Як вже бувало в
минулому, справжнi або очiкуванi фiнансовi проблеми або зростання
очiкуваних ризикiв, пов’язаних з iнвестуванням в економiки, що
розвиваються, може негативно вплинути на iнвестицiйний клiмат в
Українi та економiку України в цiлому.
Закони та нормативнi акти, якi впливають на дiяльнiсть органiзацiй в
Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн. Податкове, валютне
та митне законодавство країни вiдкрите для неоднозначних
тлумачень, а iншi юридичнi та фiнансовi перешкоди лише додають
свiй внесок до перелiку проблем, якi повиннi вирiшувати
пiдприємства, якi наразi ведуть свою операцiйну дiяльнiсть в Українi.
Майбутнiй економiчний напрям розвитку країни великою мiрою
залежить вiд економiчної, податкової та кредитно-монетарної
полiтики уряду, законiв та нормативних актiв, якi приймаються, а
також змiн полiтичної ситуацiї у країнi.
Наша думка не була модифiкована з цього приводу.

Номер та дата договору на проведення аудиту

6
21.02.2013

Дата початку та дата закінчення аудиту

30.11.2017
16.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

16.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

35000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

Приватна аудиторська фiрма "Аудитсервiс"

21323931
м. Хмельницький, вул. Гагарiна, 26

Номер та дата видачі свідоцтва про включення
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України

0128 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**

411 П 000341 19.07.2017 24.09.2020

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

0631
29.09.2016

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

безумовно-позитивна
Ми звертаємо увагу на Примiтку 20 роздiл «Операцiйне
середовище», у якому Товариство проводить свою дiяльнiсть у
фiнансовiй звiтностi. Господарська дiяльнiсть Компанiї здiйснюється
на територiї України. Ринки, що розвиваються, такi як Україна,
продовжують пiддаватися ризикам iншим, нiж тi що притаманнi
розвиненим ринкам, включаючи економiчний, полiтичний,
соцiальний, юридичний та законодавчий ризики. Як вже бувало в
минулому, справжнi або очiкуванi фiнансовi проблеми або зростання
очiкуваних ризикiв, пов’язаних з iнвестуванням в економiки, що
розвиваються, може негативно вплинути на iнвестицiйний клiмат в
Українi та економiку України в цiлому.
Закони та нормативнi акти, якi впливають на дiяльнiсть органiзацiй в
Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн. Податкове, валютне
та митне законодавство країни вiдкрите для неоднозначних
тлумачень, а iншi юридичнi та фiнансовi перешкоди лише додають
свiй внесок до перелiку проблем, якi повиннi вирiшувати
пiдприємства, якi наразi ведуть свою операцiйну дiяльнiсть в
Українi. Майбутнiй економiчний напрям розвитку країни великою
мiрою залежить вiд економiчної, податкової та кредитно-монетарної
полiтики уряду, законiв та нормативних актiв, якi приймаються, а
також змiн полiтичної ситуацiї у країнi.
Наша думка не була модифiкована з цього приводу.

Номер та дата договору на проведення аудиту

6
21.02.2013

Дата початку та дата закінчення аудиту

30.11.2017
16.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

16.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного

35000

аудиту, грн
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо рiчної фiнансової звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ»
станом на 31 грудня 2017 року
Управлiнському персоналу та учасникам Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
«ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi - НКЦПФР)
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
«ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України
35725063, мiсцезнаходження 03150 м. Київ, вул. Велика Василькiвська, будинок 72 (надалi – Товариство), що
складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту
про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною
датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
Товариства на 31 грудня 2017 року, її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2015 року), прийнятих рiшенням
Аудиторської Палати України № 344 вiд 04 травня 2017 року в якостi Нацiональних стандартiв аудиту (надалi - МСА).
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової
звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (надалi - Кодекс РМСЕБ) застосовними в Українi,
до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до вимог Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для
нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту
фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в
цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих
питань.
При здiйсненнi оцiнки ключових питань аудиторами використовувалися рiзноманiтнi прийнятнi методи, включаючи
данi подiбних iнструментiв, iсторичнi данi i методи екстраполяцiї, аналiз iнших наявних ринкових даних, обговорення
з управлiнським персоналом методики оцiнки та ключових припущень, що були використанi управлiнським
персоналом.
Знецiнення фiнансових активiв
Кредити, що наданi фiзичним особам, оцiнюються за амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву на покриття
збиткiв вiд знецiнення. Товариство, на дату балансу, здiйснює оцiнку резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення з
метою пiдтримання резерву на рiвнi, який управлiнський персонал Товариства вважає достатнiм для покриття збиткiв,
якi можливо будуть понесенi в наступних перiодах.
Виявлення ознак знецiнення та визначення суми очiкуваного вiдшкодування включають високий рiвень суб'єктивного
судження управлiнського персоналу Товариства, використання припущень i аналiзу рiзних факторiв, в тому числi
ймовiрностi списання активу та оцiнцi збитку вiд такого списання.
В рамках аудиторських процедур ми проаналiзували професiйнi судження управлiнського персоналу Товариства, що
здiйснюються з використанням статистичних методiв i базуються на iсторичнiй iнформацiї. Товариство роздiляє
позики на знецiненi, якi є простроченими, та не знецiненi, якi є непростроченими. Товариство розраховує резерв на
покриття збиткiв вiд знецiнення у розрiзi груп прострочених позик з урахуванням iсторичної iнформацiї неповернення
прострочених позик.
Нашi процедури були в першу чергу спрямованi на аналiз методологiї знецiнення активiв, в тому числi потенцiйного
ефекту вiд змiни припущень, якi використовувались.
Нашi аудиторськi процедури включали в себе тестування засобiв контролю над процесом знецiнення, управлiння
ризиками а також оцiнку методологiї, аналiз припущень, використаних Товариством при розрахунку знецiнення.
Iнформацiя щодо знецiнення активiв наведена в Примiтцi 2 «Основнi принципи облiкової полiтики», Примiтцi 3
«Позики. Наданi клiєнтам», Примiтцi 22 «Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв» та Примiтцi 22 «Полiтика
управлiння ризиками» до фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до

МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть Товариства у цiлому не мiстить
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку.
Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до
МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть
впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки,
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що
є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього
контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити
Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те,
чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми
визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора, окрiм випадкiв, коли законодавчим
чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення
можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 20 роздiл «Операцiйне середовище», у якому Товариство проводить свою дiяльнiсть
у фiнансовiй звiтностi. Господарська дiяльнiсть Компанiї здiйснюється на територiї України. Ринки, що розвиваються,
такi як Україна, продовжують пiддаватися ризикам iншим, нiж тi що притаманнi розвиненим ринкам, включаючи
економiчний, полiтичний, соцiальний, юридичний та законодавчий ризики. Як вже бувало в минулому, справжнi або
очiкуванi фiнансовi проблеми або зростання очiкуваних ризикiв, пов’язаних з iнвестуванням в економiки, що
розвиваються, може негативно вплинути на iнвестицiйний клiмат в Українi та економiку України в цiлому.
Закони та нормативнi акти, якi впливають на дiяльнiсть органiзацiй в Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн.
Податкове, валютне та митне законодавство країни вiдкрите для неоднозначних тлумачень, а iншi юридичнi та
фiнансовi перешкоди лише додають свiй внесок до перелiку проблем, якi повиннi вирiшувати пiдприємства, якi наразi
ведуть свою операцiйну дiяльнiсть в Українi. Майбутнiй економiчний напрям розвитку країни великою мiрою
залежить вiд економiчної, податкової та кредитно-монетарної полiтики уряду, законiв та нормативних актiв, якi

приймаються, а також змiн полiтичної ситуацiї у країнi.
Наша думка не була модифiкована з цього приводу.
Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступному роздiлi, ми звертаємо увагу на додаткову iнформацiю.
ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ
Основнi вiдомостi про емiтента Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ»
Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ»
Код за ЄДРПОУ 35725063
Мiсцезнаходження 03150 м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72
Дата державної реєстрацiї 04.02.2008 р.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю (серiя А01 № 217441) зареєстровано Голосiївською районною у м. Києвi
державною адмiнiстрацiєю, номер запису до ЄДР 1 068 102 0000 022039
Основнi види дiяльностi вiдповiдно до установчих документiв - надання фiнансових кредитiв за рахунок власних
та/або залучених коштiв
Види дiяльностi за КВЕД-2010
64.92 Iншi види кредитування
Чисельнiсть працiвникiв на звiтну дату 127 (сто двадцять сiм) чоловiк
Номери, серiї, дати видачi, термiн дiї лiцензiй та/або дозволу на здiйснення дiяльностi Свiдоцтво з додатком
Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України про реєстрацiю фiнансової установи I К № 55 вiд
19.03.2009 р.
Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (Серiя АВ № 580561) - дiяльнiсть з
надання фiнансових кредитiв за рахунок залучених коштiв кредитними установами. Рiшення про видачу вiд
26.12.2011 р. № 3952 на строк до 24.04.2017 р.
26.01.2017 року здiйснено переоформлення дiючої лiцензiї. Термiн дiї – безстроковий (розпорядження
Нацкомфiнпослуг вiд 26.01.2017 р. № 163 «Про переоформлення деяким фiнансовим установам дiючих лiцензiй, у
зв’язку зi звуженням виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню».
Кiлькiсть вiдокремлених пiдроздiлiв Немає
Висловлення думки щодо вiдповiдностi розмiру власного капiталу
Розмiр власного капiталу Товариства, станом на 31.12.2017 р., достовiрно вiдображений в рядку 1495 Балансу та
складає 158 385 тис. грн..
Станом на 31.12.2017 р. структура власного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ» складається з наступних статей:
Стаття Сума
I. Власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал 145 000
Резервний капiтал 1 038
Нерозподiлений прибуток 12 347
Усього за роздiлом I 158 385
Вартiсть чистих активiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ» станом на 31 грудня 2017 року, становить 158 385 тис. грн.. Розрахунок здiйснено у
вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств,
затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485.
Вартiсть чистих активiв Товариства є бiльшою вiд розмiру статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст. 144
Цивiльного кодексу України.
Висловлення думки щодо припущення про безперервнiсть дiяльностi
На пiдставi даних фiнансової звiтностi Товариства аудиторами були розрахованi окремi фiнансовi показники станом
на 31 грудня 2017 року, якi наведенi в наступнiй таблицi:
№
з/п
Показники i формула розрахунку Показники станом на 31.12.2017 р. Показники станом на 31.12.2016 р. Оптимальне
значення
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi:
К1 = Ф.1(р.1160 + р.1165) /Ф.1 р.1695
0,20 0,14 > 0,2-0,35
2. Коефiцiєнт короткострокової лiквiдностi
К2 = Ф.1 (р. 1195 – р. 1101 – р. 1102 – р. 1103 – р. 1104 - р.1110- р.1170) / Ф.1 р. 1695 1,18 0,9 > 0,6-0,8
3. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття):
К3 = Ф.1(р.1195) /Ф.1 р.1695 1,18 0,9 > 1
4. Коефiцiєнт автономiї
(фiнансової незалежностi)
К4=Ф1 р.1495 / Ф1 р.1300 0,21

0.19
> 0,3-0,5
5. Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi
К5= Ф1 р.1495/Ф1 (р.1595+р.1695) 0,27
0,24
>1
На основi проведеного аналiзу та розрахунку основних економiчних коефiцiєнтiв, можна зробити висновок про те, що
значення показникiв лiквiдностi та платоспроможностi в основному знаходяться в межах нормативних значень i
свiдчать про те, що Товариство має достатнiй власний капiтал та спроможне забезпечити своєчасне виконання своїх
грошових зобов'язань.
Аудитором не виявлено iснування подiй або умов та вiдповiдних дiлових ризикiв, якi можуть поставити пiд сумнiв
твердження керiвництва Товариства про здатнiсть суб’єкта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi (МСА 570 «Безперервнiсть»).
Висловлення думки щодо формування та сплати Статутного капiталу
Величина зареєстрованого капiталу, вiдображена в балансi Товариства в сумi 145 000 тис. грн., вiдповiдає розмiру
зазначеному в статтi 8 Статуту (нова редакцiя) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», затвердженого загальними зборами учасникiв (протокол № 202 вiд
12 жовтня 2016 року) i зареєстрованого приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу 28 жовтня
2016 р..
Станом на 31 грудня 2017 року частки учасникiв в статутному капiталi Товариства становлять:
- частка Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ” (мiсцезнаходження: м. Київ,
вул.. Симона Петлюри, 30; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 32494741); становить 144 999 800 (сто сорок чотири
мiльйони дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч вiсiмсот) гривень 00 копiйок, що складає 99,999862 % статутного
капiталу Товариства;
- частка КОМПАНIЇ "ДЕВIСАЛ ЛIМIТЕД" (DEVISAL LIMITED), яка створена та зареєстрована у Республiцi Кiпр пiд
реєстрацiйним номером HE 236201, має зареєстрований офiс за адресою: ДIАГОРУ 4, КЕРМIЯ ХАУС, квартира/офiс
104, НIКОСIЯ, КIПР, iндекс 1097 – 200 (двiстi) грн. 00 коп., що складає – 0,000138 % розмiру статутного капiталу
Товариства.
КIНЦЕВИЙ БЕЕНФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК - ТIГIПКО СЕРГIЙ ЛЕОНIДОВИЧ, ПАСПОРТ СЕРIЇ АЕ № 395478,
УКРАЇНА, МIСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРОДЕЦЬКОГО, БУД. 12, КВ. 69.
Станом на 31.12.2017 р., внески до Статутного капiталу Товариства сплаченi повнiстю грошовими коштами на
поточний рахунок банку в сумi 145 000 тис. грн. (100 % зареєстрованого капiталу).
Резервний капiтал Товариства, станом на 31 грудня 2017 року, складає 1 038 тис. грн. (0,715% вiд розмiру
сформованого статутного капiталу). Протягом поточного року резервний капiтал донараховано в сумi 852 тис. грн..
Висловлення думки про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток)
Станом на 31.12.2017 року загальнi активи Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
«ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ» в порiвняннi з даними на початок 2017 року зменшились 10,8% та складають 746
936 тис. грн.. Зменшення активiв вiдбулося за рахунок погашення виданих довгострокових кредитiв на суму 29 374
тис. грн. та короткострокових кредитiв 29 293 тис. грн.
Ми пiдтверджуємо достовiрнiсть, повноту та вiдповiднiсть визнання, класифiкацiї та оцiнки активiв у вiдповiдностi з
вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Станом на 31.12.2017 року загальнi зобов’язання i забезпечення Товариства складають – 588 551 тис. грн., якi
зменшились (на 14%), в основному за рахунок погашення короткострокових кредитiв банку протягом року (144 970
тис. грн.).
Ми пiдтверджуємо достовiрнiсть, повноту та вiдповiднiсть визнання, класифiкацiї та оцiнки за видами зобов’язань та
забезпечень у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Порядок проведення та вiдображення результатiв рiчної iнвентаризацiї в облiку вiдповiдають вимогам «Положення
про iнвентаризацiю активiв та зобов’язань» затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 02.09.2014 р. № 879 та
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142. В ходi iнвентаризацiї порушень
чинного законодавства не встановлено.
Пiд час проведення аудиту активiв аудитори не дають абсолютну гарантiю того, що перевiрена iнформацiя вiльна вiд
суттєвих помилок.
Доходи та витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi доходiв i витрат пiд час їх
виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв та порiвнюються з витратами, що були
здiйсненi для отримання цих доходiв, з метою визначення фiнансового результату звiтного перiоду.
Протягом 2017 року Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ» був отриманий дохiд в розмiрi 564 952 тис. грн., а саме:
Стаття доходу Вид доходу Сума (тис. грн.)
Дохiд вiд надання кредитiв Процентний дохiд 443 965
Iншi операцiйнi доходи
Разом, в т.ч. 120 987

Нарахованi та отриманi штрафи та пенi 11 671
Результат вiд продажу портфелю, позик на факторинг 3 205
Агентська винагорода 4 970
Розформування кредитного портфелю 100 997
Iншi операцiйнi доходи 144
Витрати Товариства за 2017 рiк складають – 543 502 тис. грн. Основними складовими витрат є:
Стаття витрат Вид витрат Сума (тис. грн.)
Адмiнiстративнi витрати Комiсiйнi витрати 83 011
Операцiйнi витрати 59 173
Iншi операцiйнi витрати Формування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються
проценти 169 913
Iншi витрати 102 125
Фiнансовi витрати Процентнi витрати по банкiвським кредитам та позикам отриманим 63 085
Процентнi витрати за власними облiгацiями 61 112
Iншi витрати Видана благодiйна допомога 345
Витрати з податку на прибуток 4 738
На нашу думку, Звiт про фiнансовi результати за 2017 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає
величину i структуру доходiв та витрат Товариства, а також розкриває iнформацiю про них.
Чистий прибуток за 2017 рiк склав 21 450 тис. грн.. В рядку 1420 «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)»,
станом на 31.12.2017 р., Балансу достовiрно вiдображено нерозподiлений прибуток, в сумi – 12 347 тис. грн..
Висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою
звiтнiстю
Пiд час виконання завдання (згiдно з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що
мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть») ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi
суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ» є
емiтентом цiнних паперiв - iменних, вiдсоткових, звичайних (незабезпечених) облiгацiй.
На Загальних Зборах Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ» (Протоколом № 138 вiд 02.09.2013 року), було прийнято Рiшення про вiдкрите (публiчне)
розмiщення облiгацiй. Мета емiсiї облiгацiй - використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу 100 000 000
(сто мiльйонiв) гривень облiгацiй серiй B, C та D, спрямовано на фiнансування операцiйної дiяльностi компанiї, а
саме, надання фiнансових кредитiв в межах отриманої лiцензiї кредитної установи.
Облiгацiї розмiщенi трьома серiями B, C i D. Форма iснування облiгацiй серiй B, C i D - бездокументарна.
Характеристика облiгацiй серiй B, C i D - iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi).
Загальна кiлькiсть облiгацiй - 100 000 (сто тисяч) штук, у тому числi:
Серiї B - 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук;
Серiї C - 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук;
Серiї D - 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук.
Номiнальна вартiсть облiгацiй серiй B, C i D - 1 000,00 (одна тисяча) гривень.
Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй серiй B, C i D - 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень,.
Випуск вiдсоткових iменних облiгацiй (серiї В C i D) емiтентом Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ» кiлькiстю: сто тисяч штук номiнальною вартiстю
одна тисяча гривень на загальну суму сто мiльйонiв гривень засвiдчено Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку 11 жовтня 2013 року, реєстрацiйний № 185/2/2013, № 186/2/2013, № 187/2/2013.
Обiг облiгацiй серiї B, C та D розпочався пiсля реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та
видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску i закiнчується:
- для серiї B – 18 жовтня 2018 року;
- для серiї C – 13 сiчня 2019 року;
- для серiї D– 25 березня 2019 року.
На Загальних зборах учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ» (Протокол № 184 вiд 03 серпня 2015 року), було прийнято Рiшення про публiчне
розмiщення облiгацiй (серiй Е, F, G, H) в кiлькостi 100 000 (сто тисяч) штук на загальну номiнальну вартiсть 100 000
000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй використовуються для надання
споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи.
Форма iснування облiгацiй серiй Е, F, G, H - бездокументарна. Облiгацiї розмiщенi чотирма серiями Е, F, G, H.
Характеристика облiгацiй серiй Е, F, G, H - iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi).
Загальна кiлькiсть облiгацiй - 100 000 (сто тисяч) штук, у тому числi:
Серiї Е - 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук.;
Серiї F - 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук.;

Серiї G - 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук;
Серiї H - 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук.
Номiнальна вартiсть облiгацiй серiй Е, F, G, H - 1 000,00 (одна тисяча) гривень.
Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй серiй Е, F, G, H - 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.
Випуск вiдсоткових iменних облiгацiй (Е, F, G, H) емiтентом Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ» кiлькiстю: сто тисяч штук номiнальною вартiстю
одна тисяча гривень на загальну суму сто мiльйонiв гривень засвiдчено Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку 15 вересня 2015 року, реєстрацiйний № 99/2/2015, № 100/2/2015, № 101/2/2015, №102/2/2015.
Обiг облiгацiй серiї E, F,G, H розпочався пiсля реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та
видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску i закiнчується:
Для серiї Е – 23 вересня 2020 року;
Для серiї F – 23 вересня 2020 року;
Для серiї G – 23 вересня 2020 року;
Для серiї Н – 23 вересня 2020 року.
На Загальних Зборах Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ» (Протоколом № 195 вiд 01 серпня 2016 року) було прийнято Рiшення про вiдкрите
(публiчне) розмiщення облiгацiй. Мета емiсiї облiгацiй - використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу
100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень облiгацiй серiй I та J, спрямовано на фiнансування операцiйної дiяльностi
компанiї, а саме, надання фiнансових кредитiв в межах отриманої лiцензiї кредитної установи.
Форма iснування облiгацiй серiй I та J - бездокументарна. Облiгацiї розмiщенi двома серiями I та J. Характеристика
облiгацiй серiй I та J - iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi).
Загальна кiлькiсть облiгацiй - 100 000 (сто тисяч) штук, у тому числi:
Серiї I - 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук;
Серiї J - 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук.
Номiнальна вартiсть облiгацiй серiй I та J - 1 000,00 (одна тисяча) гривень.
Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй серiй I та J - 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.
Випуск вiдсоткових iменних облiгацiй (серiї I та J) емiтентом Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ» кiлькiстю: сто тисяч штук номiнальною вартiстю
одна тисяча гривень на загальну суму сто мiльйонiв гривень засвiдчено Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку 27 вересня 2016 року, реєстрацiйний № 106/2/2016, № 107/2/2016.
Обiг облiгацiй серiї I та J розпочався пiсля реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi
свiдоцтва про реєстрацiю випуску i закiнчується:
Для серiї I – 30 вересня 2021 року;
Для серiї J – 30 вересня 2021 року.
Станом на 31.12.2017 року облiгацiї випуску B, C, D, Е, F, G, H, I та J не погашенi, а зобов’язання по викупу
Товариством облiгацiй у власникiв за їх вимогою в бухгалтерському облiку не облiковуються, оскiльки вiдсутнi
повiдомлення з вимогою викупити оплаченi власником облiгацiї.
Отже, станом на 31.12.2017 року Товариство є емiтентом iменних, вiдсоткових, звичайних (незабезпечених) облiгацiй
за номiнальною вартiстю в сумi 300 000 тис. грн..
Висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту
Протягом звiтного року функцiонувала наступна структура управлiння та система внутрiшнього контролю Товариства
з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ»:
- Загальнi збори учасникiв;
- Дирекцiя Товариства на чолi з Генеральним директором;
Загальнi збори учасникiв Товариства протягом 2017 року проводились регулярно на яких розглядались питання
вiднесенi Статутом Товариства до їх компетенцiї. Поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства протягом звiтного року здiйснював Генеральний директор в межах повноважень, якi встановлено
Статутом Товариства.
В Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ» дiє
служба внутрiшнього контролю створена вiдповiдно до Положення (нова редакцiя) «Про внутрiшнiй аудит»,
затвердженого загальними зборами учасникiв (протокол № 150 вiд 23 сiчня 2014 року). Внутрiшнiй аудитор
органiзацiйно не залежить вiд iнших пiдроздiлiв Товариства. У вiдповiдностi iз Планом проведення перевiрок
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ»
внутрiшнiм аудитором протягом 2017 року проводились перевiрки за наслiдками яких складено Звiти.
Кодекс корпоративного управлiння Товариством не запроваджений. Створення наглядової ради установчими
документами не передбачено.
На нашу думку, наявна система внутрiшнього контролю Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», за винятком вказаних недолiкiв, забезпечує певну вiдповiднiсть
внутрiшнього контролю управлiнським персоналом для того, щоб складена фiнансова звiтнiсть, не мiстила суттєвих
викривлень унаслiдок шахрайства або помилок. Ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про
можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства або помилки.
Висловлення думки щодо спiвпрацi Товариства з пов’язаними особами
Аудиторами проведено необхiднi процедури для досягнення мети аудиту операцiй з пов’язаними сторонами

вiдповiдно до МСА 550 «Зв’язанi сторони». Результати виконаних процедур свiдчать, що мав мiсце належний облiк i
розкриття iдентифiкованих вiдносин та операцiй з пов’язаними сторонами вiдповiдно до застосовної концептуальної
основи фiнансової звiтностi.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi операцiй з пов’язаними сторонами, що пiдлягала аудиту та
iнформацiєю, що розкривається Товариством в фiнансовiй звiтностi.
Розкриття iнформацiї про наявнiсть подiй пiсля дати балансу
Наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив
на фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ» за 2017 рiк аудиторами не встановлено.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський
стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
Наявнiсть дiй, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi
його цiнних паперiв за 2017 рiк, зазначених в ст. 41 «Особлива iнформацiя про емiтента» Закону України «Про цiннi
папери та фондовий ринок», аудиторами не встановлено:
- протягом 2017 року Товариство не приймало рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10
вiдсоткiв статутного капiталу;
- вiдсутнi факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi;
- у 2017 роцi в Товариствi не вiдбувались змiни у складi посадових осiб;
- рiшення Товариства про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було;
- рiшення вищого органу Товариства про зменшення статутного капiталу не було;
- порушення провадження у справi про вiдшкодування Товариству збиткiв, завданих посадовою особою такого
емiтента не було;
- порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацiю не було;
- рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство емiтента не було.
Звертаємо також увагу на свiтову геополiтичну i економiчну ситуацiю яка впливає на роботу Товариства. Ми не маємо
змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та
економiчнi перспективи Товариства.
Висловлення думки щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства
Викривлень фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ» за 2017 рiк в наслiдок шахрайства аудиторами не було встановлено (МСА 240
"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi").
IНШI ЕЛЕМЕНТИ
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування Приватна аудиторська фiрма “АУДИТСЕРВIС”
Код за ЄДРПОУ 21323931
Номер та дата Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, виданого АПУ Свiдоцтво №
0128, видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. № 988, продовжено рiшенням Аудиторської
палати України вiд 24.09.2015 р. № 315/3
Свiдоцтво чинне до 24.09.2020 р.
Номер та дата Свiдоцтва АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi Свiдоцтво № 0631 видано рiшенням
Аудиторської палати України вiд 29.09.2016 р. № 330/4
Свiдоцтво чинне до 31.12.2021 р.
Номер та дата Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Свiдоцтво № 411 вiд 19.07.2017 р.
Серiя та номер - Свiдоцтва П 000341
Свiдоцтво чинне до 24.09.2020 р.
Мiсцезнаходження 29000, Хмельницька область,
м. Хмельницький, вул. Гагарiна, будинок 26
Телефон/ факс 0382 658-167
Аудит фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ» за 2017 рiк проведено вiдповiдно до договору № 6 вiд 21 лютого 2013 року, в перiод з 30
листопада 2017 року по 16 березня 2018 року.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Мярковський Анатолiй
Йосипович, сертифiкат аудитора серiї А № 001015 вiд 24 березня 1994 року, виданий рiшенням Аудиторської палати
України № 13 вiд 24 березня.1994 р., продовжений рiшення Аудиторської палати України вiд 25.01 2018 року за №
354/2, дiйсний до 24.03.2023 року
Директор
ПАФ «АУДИТСЕРВIС» Мярковський А.Й.

/сертифiкат аудитора серiя А № 001015 виданий Аудиторською палатою України 24.03.1994 р., продовжений до
24.03.2023 р./
Дата складання аудиторського висновку: 16 березня 2018 року
Додатки: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 рiк;
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк;
Звiт про рух грошових коштiв за 2017 рiк;
Звiт про власний капiтал за 2017 рiк;
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
ПРИМIТКИ
ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦФР»
ЗМIСТ
Стор.
Звiт про фiнансовий стан 3
Звiт про сукупний дохiд 4
Звiт про змiни у капiталi 5
Звiт про рух грошових коштiв 6
Примiтки до фiнансової звiтностi 7-23
ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦФР»
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
(у тисячах гривень)
Найменування статтi примiтки 31 грудня 31 грудня
2017 року 2016 року
АКТИВИ:
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 6 5 148 4 950
Позики, наданi клiєнтам 3 676 276 734 780
Основнi засоби та нематерiальнi активи 4 1 799 2 181
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 5 36 554 36 554
Iншi 8 27 159 25 401
Всього активiв 746 936 803 866
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА КАПIТАЛ
Капiтал:
Статутний капiтал 9 145 000 145 000
Нерозподiлений прибуток / (Непокритий збиток) 13 385 9 617
Всього капiталу 158 385 154 617
Зобов’язання:
Банкiвськi кредити та позики отриманi 10 235 689 341 074
Цiннi папери власного боргу 11 300 000 258 828
Iншi зобов’язання 12 52 862 49 347
Всього зобов’язань 588 551 649 249
Всього зобов’язань та капiталу 746 936 803 866

ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦФР»
ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
(у тисячах гривень)
Найменування статтi Примiтки Рiк, який
закiнчився
31 грудня Рiк, який
закiнчився
31 грудня
2017 року 2016 року
Процентний дохiд 13 443 965 276 661
Процентнi витрати 14 -124 197 -104 542
Чистий процентний дохiд до формування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв 319 768 172 118
Формування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти 15 -169 913 -82
602
Чистий процентний дохiд 149 855 89 516
Комiсiйнi витрати 16 -83 011 -37 171
Iншi операцiйнi доходи, нетто 17 120 987 29 372
Операцiйний дохiд 37 976 -7 799
Операцiйнi витрати 18 -59 173 -26 574
Iншi витрати 19 -102 470 -2 795
Прибуток до оподаткування 26 188 52 349
Витрати з податку на прибуток -4 738 -1 574
Чистий прибуток 21 450 50 775

ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦФР»
ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У КАПIТАЛI
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
(у тисячах гривень)
Примiтки Статутний капiтал Нерозпо-дiлений прибуток/ Непокритий Резервний капiтал Всього капiталу
збиток
31 грудня 2016 року 145 000 9 431 186 154 617
Чистий прибуток за звiтний перiод 9 0 21 450 0 21 450
Всього сукупний дохiд за рiк - 21 450 21 450
Розподiл прибутку :

Виплати власникам(дивiденди) -17 682 -17 682
Вiдрахування до резервного -852 852
капiталу
31 грудня 2017 року 145 000 12 347 1 038 158 385

ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
(у тисячах гривень)
Примiтки Рiк, який закiнчився 31 грудня Рiк, який закiнчився 31 грудня
2017 року 2016 року
РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ВIД ОПЕРАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI:
Надходження вiд реалiзацiї послуг 374 322 261 904
Надходження вiд боржникiв неустойки 11 671 4 580
Надходження вiд повернення позик 892 609 731 363
Iншi надходження отриманi 601 562 39 995
Витрати на персонал сплаченi -16 802 -10 006
Операцiйнi витрати сплаченi -117 240 -43 545
Iншi витрати сплаченi -4 205
Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi до змiн операцiйних активiв та зобов’язань
Збiльшення операцiйних активiв:
Позики, наданi клiєнтам -1 527 029 -1 094 124
Чисте вибуття грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi до оподаткування -214 888 -109 833
Сплаченi податки -5670 -1996
Чисте вибуття грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 209 218 -111 829
РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ВIД IНВЕСТИЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI:
Придбання основних засобiв та нематерiальних активiв -782 -1 053
Надання позик компанiям - пов’язаним сторонам
Погашення позик, наданих компанiям - пов’язаним сторонам
Надходження вiд реалiзацiї iнвестицiй, наявних для продажу 0 3 410
Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв 0 2
Придбання iнвестицiй, наявних для продажу 0 -35 998
Чисте вибуття грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi -782 -33 639
РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ВIД ФIНАНСОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI:
Надходження до статутного капiталу 0 14 198
Сплачено вiдсоткiв -126 018 -104 401
Сплата дивiдендiв -17 682
Отримання банкiвських кредитiв 305 532 608 216
Погашення банкiвських кредитiв -370 070 -387 829
Iншi платежi
Чисте надходження грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi -208 238 130 184
Чисте (зменшення)/збiльшення грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв 198 -15 284
ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХНI ЕКВIВАЛЕНТИ, на початок перiоду 20 4 950 20 234
ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХНI ЕКВIВАЛЕНТИ, на кiнець перiоду 20 5 148 4 950

1. ОРГАНIЗАЦIЯ
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiнансова Компанiя «Центр Фiнансових Рiшень» (надалi – «Компанiя»)
було зареєстровано 02 лютого 2008 року.
Основна дiяльнiсть Компанiї полягає у наданнi кредитiв фiзичним особам. Компанiя здiйснює свою операцiйну
дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї на надання фiнансових послуг, виданої Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Фiнансова Компанiя «Центр Фiнансових Рiшень» Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг в
Українi (АВ № 580561 вiд 26 грудня 2011 року).
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiнансова Компанiя «Центр Фiнансових Рiшень» згiдно з рiшенням
Комiтету Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв вiд 22.03.2017 № 72
входить до складу учасникiв Банкiвська Група “ТАС. Вiдповiдальна особа банкiвської групи-ПАТ «ТАСКОМБАНК»
Частки в статутному капiталi Товариства становлять:
- частка Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ” (мiсцезнаходження: м. Київ,
вул.. Комiнтерну, 30; iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 32494741); становить 144 999 800 (сто сорок чотири мiльйони
дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч вiсiмсот гривень) 00 копiйок, що складає 99,999862 % статутного капiталу
Товариства;
- частка Компанiї ДЕВIСАЛ ЛIМIТЕД (DEVISAL LIMITED) (компанiя, створена та зареєстрована у Республiцi Кiпр
пiд реєстрацiйним номером НЕ 236201, має зареєстрований офiс за адресою: Дiагору Стрiт, 4, Будiвля «Кермiя», офiс
104, 1097, Нiкосiя, Кiпр (Diagoru, 4, KERMIA HOUSE, Flat/Office 104, 1097, Nicosia, Cyprus), в особi представника
компанiї Попенко С.П.становить 200 (двiстi) гривень 00 копiйок, що складає 0,000138 % статутного капiталу
Товариства.
2. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi принципи бухгалтерського облiку – Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ,
випущених Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»), та пояснень, опублiкованих
Мiжнародним Комiтетом з тлумачення фiнансової звiтностi («МКТФЗ»).
МСФЗ, якi обов’язковi для застосування вперше за рiк, що закiнчився 31.12.2017 року - Компанiя вперше застосувала
деякi новi стандарти i поправки до стандартiв, що дiяли, якi набирають чинностi вiдносно фiнансової звiтностi за 2017
рiк.
Поправки до МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання», якi вперше
застосовувалися в даному перiодi не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства за перiод, що закiнчився 31 грудня
2017 року, МСБО 12 «Податки на прибуток», МСБО «Звiт про рух грошових коштiв» i набрали чинностi з 1 сiчня
2017 року. Застосування даних поправок не вплинуло на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Щорiчнi вдосконалення 2014-2016 - МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та
спiльнi Компанiї», МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть», МСФЗ 9 Фiнансовi Iнструменти та МСФЗ 4 Страховi
Контракти – Поправки до МСФЗ 4, КТМФЗ 22 Операцiї в iноземнiй валютi та отримана наперед компенсацiя – цi
поправки застосовуються до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року. Очiкується, що данi удосконалення
не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi - В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства
фiнансiв України, якi прийнятi, але ще не набули чинностi МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», МСФЗ 15 «Виручка за
договорами з клiєнтами», якi набирають чинностi з 1 сiчня 2018 року. Поправки 2015 до МСФЗ для пiдприємств
малого та середнього бiзнесу, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2018 року, МСФЗ 16 «Оренда», якi набирають чинностi
з 1 сiчня 2019 року.
За рiшенням керiвництва Товариства стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу до дати набуття
чинностi не застосовуються. Дострокове застосування цих стандартiв не вплинуло би на фiнансову звiтнiсть
Товариства за перiод, що закiнчується 31 грудня 2017 року.
Iншi критерiї вибору принципiв представлення – Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення,
що Компанiя є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому
майбутньому. Власники та керiвництво мають намiр i в подальшому розвивати господарську дiяльнiсть Компанiї в
Українi. На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу та зобов’язання власникiв
надавати пiдтримку Компанiї.
Керiвництво вживає наступних заходiв для забезпечення безперервностi дiяльностi Компанiї:
• пiдтримка з боку власникiв шляхом збiльшення статутного капiталу Компанiї;
• постiйне зростання кредитного портфелю та вiдповiдне забезпечення Компанiї необхiдним розмiром кредитних

коштiв.
Функцiональна валюта – Позицiї, включенi в фiнансову звiтнiсть Компанiї, вираженi у валютi, що найкращим чином
вiдповiдає економiчнiй сутностi подiй та умов, що стосуються Компанiї («функцiональна валюта»). Функцiональною
валютою даної фiнансової звiтностi є українська гривня.
Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi - Дата затвердження фiнансової звiтностi 27 лютого 2018р.
Основнi положення облiкової полiтики представленi нижче.
Визнання доходiв та витрат
Визнання процентних доходiв та витрат – Процентнi доходи та витрати визнаються за методом нарахування з
використанням методу ефективної ставки процента. Метод ефективної ставки процента – це метод визначення
амортизованої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання (або Компанiї фiнансових активiв або
фiнансових зобов’язань) та розподiлення процентних доходiв або витрат протягом вiдповiдного перiоду.
Ефективна ставка процента – це ставка, яка забезпечує точне приведення вартостi очiкуваних майбутнiх грошових
виплат або надходжень протягом очiкуваного строку використання фiнансового iнструмента або, якщо доцiльно,
протягом коротшого перiоду, до чистої балансової вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання.
Доходи по борговим фiнансовим iнструментам вiдображаються з використанням методу ефективної ставки процента,
за виключенням фiнансових активiв, що вiдображаються по справедливiй вартостi через прибутки та збитки.
При списаннi (частковому списаннi) фiнансового активу або Компанiї аналогiчних фiнансових активiв у результатi
збитку вiд знецiнення процентнi доходи визнаються у подальшому з використанням процентної ставки, яка
застосовувалася для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення.
Проценти отриманi вiд активiв, що оцiнюються по справедливiй вартостi, класифiкуються як процентнi доходи.
Iншi доходи визнаються у звiтi про сукупний дохiд, коли завершується вiдповiдна операцiя.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв – Компанiя визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму звiтi про
фiнансовий стан тодi, коли вона стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з
придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов’язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку.
Фiнансовi активи та зобов’язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю. Витрати на проведення операцiї, якi
безпосередньо стосуються придбання або випуску даного фiнансового активу або фiнансового зобов’язання,
додаються до суми справедливої вартостi у випадку, якщо фiнансовий актив чи фiнансове зобов’язання визнаються не
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Облiкова полiтика для подальшої переоцiнки даних статей
розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи – Фiнансовий актив (або, якщо доцiльно, частина фiнансового активу або частина групи аналогiчних
фiнансових активiв) перестає визнаватися, коли:
• Закiнчився строк дiї прав на отримання грошових коштiв вiд даного активу;
• Компанiя або передала контрактне право на отримання грошових коштiв вiд активу, або зберегла права на
отримання грошових коштiв вiд активу, але взяла на себе контрактне зобов’язання виплатити цi грошовi потоки у
повному обсязi без суттєвих затримок третiй сторонi за угодою «транзитного перерахування»; та
• Компанiя або (a) передала усi iстотнi ризики та винагороди вiд володiння активом, або (б) не передала i не зберегла
усi iстотнi ризики та винагороди вiд володiння активом, а передала контроль над даним активом.
Фiнансовий актив перестає визнаватися, коли вiн був переданий i така передача вiдповiдає умовам для припинення
визнання. Передача вимагає, щоб Компанiя або: (a) передала контрактне право на отримання грошових коштiв вiд
даного активу; або (б) зберегла право на отримання грошових коштiв вiд активу, але взяла на себе контрактне
зобов’язання виплатити цi грошовi кошти третiй сторонi. Пiсля передачi активу Компанiя здiйснює повторну оцiнку
ступеню збереження ризикiв та винагород вiд переданого активу. У випадку, якщо усi iстотнi ризики та винагороди
були збереженi, актив залишається у звiтi про фiнансовий стан. Якщо усi iстотнi ризики та винагороди були переданi,
визнання даного активу припиняється.
У випадку, коли усi iстотнi ризики та винагороди не збереглися i не були переданi, Компанiя здiйснює оцiнку того, чи
зберегла вона контроль над активом. Якщо Компанiя не зберегла контроль над активом, вiн перестає визнаватися.
Коли Компанiя зберегла контроль над активом, вiн продовжує визнаватися пропорцiйно участi Компанiї в активi.
Фiнансовi зобов’язання – Фiнансове зобов’язання перестає визнаватися тодi, коли воно виконане, анульоване або
закiнчився строк його дiї.
У випадку, коли iснуюче фiнансове зобов’язання замiнюється iншим вiд того самого кредитора на iстотно iнших
умовах, або в умови iснуючого зобов’язання вносяться iстотнi змiни, така замiна або модифiкацiя трактується як
припинення визнання первiсного зобов’язання та визнання нового зобов’язання, а рiзниця вiдповiдної балансової
вартостi визнається у складi звiту про сукупний дохiд.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти – Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають кошти на поточних рахунках у
банках.
Позики, наданi клiєнтам – Позики, наданi клiєнтам, являють собою фiнансовi активи, якi не є похiдними фiнансовими
iнструментами, з фiксованими або визначеними платежами, що не котируються на активному ринку, за виключенням
активiв, якi класифiкуються як iншi категорiї фiнансових активiв.
Позики, наданi Компанiєю, первiсно визнаються за справедливою вартiстю. У тих випадках, коли вартiсть наданої
позики не дорiвнює справедливiй вартостi позики, наприклад, коли позика надана за ставками, нижчими вiд ринкових,
рiзниця мiж справедливою вартiстю наданої позики та справедливою вартiстю позики визнається як збиток при
первiсному визнаннi позики i включається до звiту про сукупний дохiд вiдповiдно до характеру цих збиткiв. Пiсля

первiсного визнання позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного
процента. Позики, наданi клiєнтам, вiдображаються за вирахуванням резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення.
Знецiнення фiнансових активiв – Фiнансовi активи, iншi нiж тi, що визнаються за справедливою вартiстю через
прибутки та збитки, оцiнюються на наявнiсть знецiнення на кiнець кожного звiтного перiоду. Фiнансовий актив або
Компанiя фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує свiдчення знецiнення, у результатi
однiєї або декiлькох подiй («подiй збитку»), що вiдбулись пiсля початкового визнання фiнансового активу, i цi подiї
збитку впливають на очiкуванi майбутнi грошовi потоки, якi пов’язанi з фiнансовим активом або Компанiєю
фiнансових активiв, так, що цi збитки можна достовiрно оцiнити.
Резерви на покриття збиткiв вiд знецiнення визначаються як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, включаючи суми очiкуваного вiдшкодування вiд застав та гарантiй,
якi дисконтованi за первiсною ефективною ставкою процента, для фiнансових активiв, якi вiдображаються за
амортизованою вартiстю. Якщо у наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i це зменшення можна
об’єктивно вiднести до подiї, яка вiдбувається пiсля визнання знецiнення, то ранiше визнаний збиток вiд знецiнення
сторнується через звiт про сукупний дохiд за умови, що балансова вартiсть активу на дату сторнування збитку вiд
знецiнення не перевищує амортизовану собiвартiсть, за якою актив би облiковувався, якби збиток вiд знецiнення не
був визнаний.
Для фiнансових активiв, якi вiдображаються за собiвартiстю, збитки вiд знецiнення визначаються як рiзниця мiж
балансовою вартiстю фiнансового активу i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв,
дисконтованих за поточною ринковою ставкою процента для аналогiчного фiнансового активу. Такi збитки вiд
знецiнення не сторнуються.
Визначення суми збиткiв вiд знецiнення вiдбувається на основi аналiзу ризику фiнансових активiв та вiдображає суму,
яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Резерви створюються у результатi групової
оцiнки фiнансових активiв, суми яких окремо не є суттєвими.
Змiна розмiру збиткiв вiд знецiнення вiдображається у звiтi про сукупний дохiд через рахунок резервiв вiд знецiнення
(для фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю) або шляхом прямого списання (для
фiнансових активiв, якi облiковуються за собiвартiстю). Загальна сума резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення
вираховується iз суми активiв, як це наведено у звiтi про фiнансовий стан. Фактори, якi Компанiя розглядає при
визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення понесення збитку вiд знецiнення, включають iнформацiю про
лiквiднiсть, платоспроможнiсть, операцiйний та фiнансовий ризик боржникiв або емiтентiв, рiвнi та тенденцiї
непогашення у строк за аналогiчними фiнансовими активами, загальнодержавнi та мiсцевi економiчнi тенденцiї та
умови. Цi та iншi фактори, окремо або разом, надають об’єктивнi свiдчення того, що збиток вiд знецiнення
фiнансового активу або Компанiї фiнансових активiв був понесений.
Основнi засоби та нематерiальнi активи – Основнi засоби та нематерiальнi активи облiковуються за iсторичною
собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та визнаного збитку вiд знецiнення, якщо такий iснує.
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховується на балансову вартiсть основних засобiв i
нематерiальних активiв з метою списання активу протягом термiну його корисного використання. Вона
розраховується з використанням прямолiнiйного методу за такими встановленими строками експлуатацiї:
Комп’ютерне та офiсне обладнання 2 роки
Транспортнi засоби 5 рокiв
Меблi та офiсне обладнання 4 роки
Нематерiальнi активи 10 рокiв
Полiпшення орендованого майна амортизується протягом строку, який, за оцiнкою керiвництва, найкращим чином
вiдображає термiн корисного використання вiдповiдних покращень, але не бiльше нiж строк оренди. Витрати на
ремонтнi та вiдновлювальнi роботи вiдображаються у тому перiодi, коли вони понесенi, та включаються до статтi
операцiйних витрат, за винятком випадкiв коли вони капiталiзуються на момент їхнього здiйснення.
Балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв переглядається на кожну звiтну дату з метою
визначення можливого перевищення балансової вартостi над вартiстю вiдшкодування. Якщо балансова вартiсть
активiв перевищує очiкувану вартiсть вiдшкодування, їхня балансова вартiсть знижується до вартостi вiдшкодування.
Збиток вiд знецiнення визнається у вiдповiдному перiодi i включається до статтi операцiйних витрат. Пiсля визнання
збитку вiд знецiнення амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення
переглянутої балансової вартостi активiв, за вирахуванням їхньої лiквiдацiйної вартостi (якщо вона iснує), на
систематичнiй основi протягом строку корисного використання активiв.
Операцiйна оренда – Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично
залишаються у орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за договорами операцiйної оренди
визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку вiдповiдної оренди та включаються до складу
операцiйних витрат.
Оподаткування – Витрати з податку на прибуток представляють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого
податкiв.
Поточний податок – Поточний податок залежить вiд оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток
вiдрiзняється вiд чистого прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупний дохiд, оскiльки не включає статтi доходiв або
витрат, якi оподатковуються або вiдносяться на валовi витрати у iншi роки, а також не включає статтi, якi нiколи не
оподатковуються i не вiдносяться на валовi витрати. Зобов’язання Компанiї за поточними податками розраховуються з
використанням податкових ставок, якi дiяли протягом звiтного перiоду.

Вiдстрочений податок – Вiдстрочений податок визнається на основi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю
активiв та зобов’язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для
розрахунку оподатковуваного прибутку, i облiковується за методом балансових зобов’язань. Вiдстроченi податковi
зобов’язання, як правило, визнаються у вiдношеннi до всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi
податковi активи визнаються у тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного
прибутку, за рахунок якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi, якi вiдносяться на валовi витрати. Такi активи i
зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi виникають у результатi гудвiлу або
первiсного визнання (крiм випадкiв об’єднання компанiй) iнших активiв та зобов’язань у рамках операцiї, яка не
впливає на розмiр як податкового, так i бухгалтерського прибутку.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та зменшується у тiй мiрi, в
якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, якого буде достатньо для
повного або часткового вiдшкодування такого активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть
застосовуватися в перiод реалiзацiї вiдповiдних активiв або погашення вiдповiдних зобов’язань.
Поточний та вiдстрочений податок на прибуток за рiк – Поточний та вiдстрочений податок на прибуток
вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд, за виключенням випадкiв, коли вони пов’язанi зi статтями, якi
безпосередньо вiдносяться до статей капiталу. У таких випадках поточний чи вiдстрочений податок на прибуток
також визнається у складi капiталу.
Операцiйнi податки – iншi податки, якi стягуються залежно вiд дiяльностi Компанiї включаються до складу
операцiйних витрат у звiтi про сукупний дохiд.
Статутний капiтал – Статутний капiтал визнається за iсторичною вартiстю.
Банкiвськi кредити та позики отриманi, цiннi папери власного боргу та iншi зобов’язання – Банкiвськi кредити та
позики отриманi, цiннi папери власного боргу та iншi зобов’язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю.
Пiсля первiсного визнання суми зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю, а будь-яка рiзниця мiж
балансовою вартiстю та вартiстю погашення визнається у звiтi про сукупний дохiд протягом перiоду дiї запозичення
за методом ефективної ставки процента.
Пенсiйнi та iншi зобов’язання – Згiдно з вимогами законодавства України, Компанiя нараховує суми єдиного
соцiального внеску iз заробiтної плати працiвникiв та сплачує їх до бюджету. Така пенсiйна система передбачає
розрахунок поточних виплат роботодавцем як вiдповiдну частку вiд поточної загальної суми виплат своїм
працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому була зароблена вiдповiдна заробiтна плата. Пiсля виходу
працiвникiв на пенсiю усi пенсiйнi виплати здiйснюються iз Пенсiйного фонду України. Компанiя не має жодних
пенсiйних зобов’язань щодо нарахування пенсiй, окрiм вищенаведених внескiв у державну пенсiйну систему України,
якi вимагають виплати внескiв, що утримуються iз заробiтної плати працiвникiв та розраховуються у виглядi частки
вiд поточної загальної суми виплат своїм працiвникам. Окрiм того, Компанiя не має жодних зобов’язань за виплатами
пiсля звiльнення працiвникiв або iнших iстотних виплат, якi потребують нарахування.
Iстотнi припущення i джерела невизначеностi в оцiнках – В застосуваннi Компанiєю облiкової полiтики, якi описанi в
Примiтцi 2, керiвництво повинне робити припущення, оцiнки i допущення вiдносно балансової вартостi активiв i
зобов'язань, якi не є очевидними з iнших джерел. Оцiнки та вiдповiднi припущення базуються на iсторичному досвiдi
та iнших iстотних факторах. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд таких оцiнок.
Оцiнки i пов’язанi з ними допущення регулярно переглядаються. Змiни в оцiнках вiдображаються в тому перiодi, в
якому оцiнка була переглянута, якщо змiна впливає лише на цей перiод, або в тому перiодi, до якого вiдноситься
змiна, i в майбутнiх перiодах, якщо змiна впливає як на поточнi, так i на майбутнi перiоди.
Основнi припущення, якi стосуються майбутнього або iнших основних джерел виникнення невизначеностi оцiнок на
звiтну дату та якi можуть стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов’язань
протягом наступного фiнансового перiоду, стосуються: iнших активiв та Вiдстрочених податкових активiв.
Позики, наданi клiєнтам – Позики, наданi клiєнтам, оцiнюються за амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву
на покриття збиткiв вiд знецiнення. Оцiнка резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення розраховується iз
застосуванням професiйного судження. Компанiя регулярно переглядає позики з метою оцiнки збиткiв вiд знецiнення.
Компанiя здiйснює оцiнку резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення з метою пiдтримання резерву на рiвнi, який
керiвництво Компанiї вважає достатнiм для покриття збиткiв, понесених за кредитним портфелем Компанiї.
Розрахунок резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення за наданими позиками базується на ймовiрностi списання
активу та оцiнцi збитку вiд такого списання.
Такi оцiнки здiйснюються з використанням статистичних методiв i базуються на iсторичнiй iнформацiї. Цi визначення
доповнюються професiйним судженням керiвництва Компанiї. Компанiя роздiляє позики на знецiненi, якi є
простроченими, та не знецiненi, якi є непростроченими. Компанiя розраховує резерв на покриття збиткiв вiд
знецiнення у розрiзi груп прострочених позик з урахуванням iсторичної iнформацiї неповернення прострочених позик.
Компанiя вважає, що бухгалтерськi оцiнки, якi стосуються визначення резервiв за наданими кредитами, являють
собою значне джерело невизначеностi у зв’язку з тим, що: (а) вони з високим ступенем ймовiрностi змiнюються з
плином часу, оскiльки оцiнка збиткiв, пов’язаних iз знецiненням позик та наданих коштiв, базується на показниках
дiяльностi за останнiй час, а, також, (б) у випадку значних вiдхилень мiж очiкуваними Компанiєю збитками (як
вiдображено у резервах) та фактичними збитками Компанiя змушена буде сформувати резерви, якi, у випадку значної
рiзницi, можуть мати iстотний вплив на показники його попереднього звiту про сукупний дохiд та попереднього звiту
про фiнансовий стан в майбутнiх перiодах.

Компанiя використовує професiйнi судження керiвництва для оцiнки суми збитку вiд знецiнення у тих випадках, коли
позичальник має фiнансовi труднощi.
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв у цiй фiнансовiй звiтностi був визначений, виходячи з
поточних економiчних та полiтичних умов. Компанiя не в змозi прогнозувати, якi саме змiни матимуть мiсце в
Українi, та який ефект такi змiни можуть мати на резерв пiд знецiнення фiнансових активiв в майбутнiх перiодах.
Iншi активи – фiнансовi iнструменти, якi були наданi на безвiдсотковiй основi, дисконтувались з використанням
середньозваженої вiдсоткової ставки для аналогiчних позик. Рiзниця мiж їх справедливою вартiстю та їх номiнальною
вартiстю при первiсному визнаннi була вiдображена у капiталi з урахуванням ефекту вiдстроченого податку на
прибуток. Подальша оцiнка вiдображається як амортизацiя дисконту у складi прибуткiв та збиткiв.
Вiдстроченi податковi активи – Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться
на валовi витрати, у тiй мiрi, в якiй iснує вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна
реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi вiдносяться на валовi витрати. Оцiнка такої вiрогiдностi базується на прогнозi
керiвництва щодо майбутнього оподатковуваного прибутку та доповнюється суб’єктивними судженнями керiвництва
Компанiї.
3. ПОЗИКИ, НАДАНI КЛIЄНТАМ
31 грудня 31 грудня
2017 року 2016 року
Кредити, що наданi фiзичним особам 818 130 817 678
Резерв пiд знецiнення кредитiв -141 854 -82 898
Усього кредитiв за мiнусом резервiв 676 276 734 780
Рух резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення позик, наданих клiєнтам за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року,
наведено у Примiтцi 15.

4. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Основнi засоби та нематерiальнi активи включають:
Меблi,
офiсне обладнання
та iншi активи Нематерiальнi активи Всього
За iсторичною вартiстю 2 025 4 181 6 206
31 грудня 2016 року
Надходження 315 117 432
Вибуття
31 грудня 2017 року 2 340 4 298 6 638
Накопичена амортизацiя
31 грудня 2016 року 1 899 2 126 4 025
Амортизацiйнi нарахування за рiк 300 514 814
Списано при вибуттi
31 грудня 2017 року 2 199 2 640 4 839
Балансова вартiсть
31 грудня 2016 року 126 2 055 2 181
31 грудня 2017 року 141 1 658 1 799

5. ПОТОЧНI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
Рiк, що
закiнчився Рiк, що закiнчився
31 грудня 31 грудня
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 2017 року 2016 року
Український емiтет(акцiї) 22 440 22 440
Український емiтет(акцiї) 14 114 14 114
Всього iнших активiв 36 554 36 554
6.ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Рiк, що
закiнчився Рiк, що
закiнчився
31 грудня 31 грудня
Грошовi кошти та їх еквiваленти 2017 року 2016 року
Поточнi рахунки в українських банках 5 148 4 950
Депозитний рахунок в українському банку 0 0
Всього коштiв 5 148 4 950
7.ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Компанiя здiйснює облiк податку на прибуток на пiдставi даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог
українського податкового законодавства.
8. IНШI АКТИВИ
Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився
31 грудня 31 грудня
Iншi активи 2017 року 2016 року
Запаси 10 10
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 18 186
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 15 288 14 457
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 10 783 10 038
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1 060 710
Всього iнших активiв 27 159 25 401

9. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2017 зареєстрований капiтал та повнiстю сплачений становить 145 000 тисяч гривень.

10. БАНКIВСЬКI КРЕДИТИ ТА ПОЗИКИ ОТРИМАНI
Банкiвськi кредити та позики отриманi включають:
31 грудня 2017 року
Строк погашення Процентна ставка Заборгованiсть
Український банк березень 2018 р 20,65% 82 000
Український банк грудень 2021р 25% 117 500
Український банк серпень 2019 р 3,5% рiчних + 3M UIRD 19 364
Український банк жовтень 2019р 3,5% рiчних + 3M UIRD 16 825

Всього 235 689
Станом на 31 грудня 2017 року банкiвськi кредити та позики отриманi були забезпеченi 100% часткою корпоративних
прав, гарантiя iноземного Банку, акцiями та iпотекою у вiдповiдному розмiрi.
11. ЦIННI ПАПЕРИ ВЛАСНОГО БОРГУ
Цiннi папери власного боргу включають:
Дата
випуску Строк погашення Процентна ставка 31 грудня
2017 року
Облiгацiї,серiя В 25 жовтня 2013 р 19 жовтня 2018 22% 50 000
Облiгацiї,серiя С 20 сiчня 2014 р 14 сiчня 2019 22% 25 000
Облiгацiї,серiя D 01 квiтня 2014 р 26 березня 2019 22% 25 000
Облiгацiї,серiя H 01 жовтня 2015 р 24 вересня 2020 22% 25 000
Облiгацiї,серiя G 01 жовтня 2015 р 24 вересня 2020 22% 25 000
Облiгацiї,серiя F 01 жовтня 2015 р 24 вересня 2020 22% 25 000
Облiгацiї,серiя E 01 жовтня 2015 р 24 вересня 2020 22% 25 000
Облiгацiї,серiя I 10 жовтня 2016 р 01 жовтня 2021 21% 50 000
Облiгацiї,серiя J 10 жовтня 2016 р 01 жовтня 2021 21% 50 000
Всього 300 000
Станом на 31 грудня 2017 нарахованi процентнi витрати по цiнним паперам власного боргу складали 8 696.8 тисяч
гривень.
Вiдсоткова ставка на першi вiдсотковi перiоди визначена в проспектi емiсiї. Рiчна вiдсоткова ставка на наступнi
вiдсотковi перiоди встановлюється та публiкується Компанiєю вiдповiдно до умов, що визначенi проспектом емiсiї.
12. IНШI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Рiк, що
закiнчився Рiк, що
закiнчився
Iншi фiнансовi зобов'язання 31 грудня 31 грудня
2017 року 2016 року
Кредиторська заборгованiсть : - товари, роботи, послуги 5 017 2 271
розрахунками з бюджетом 2 087 0
розрахунками зi страхування 0 2
розрахунками з оплати працi 0 32
Поточнi забезпечення 1 500 1 010
Iншi поточнi зобов'язання 44 258 46 032
Всього iнших зобов’язань 52 862 49 347
Iншi поточнi зобов'язання збiльшились протягом року на 3 515 тис.грн.

13. ПРОЦЕНТНИЙ ДОХIД
Процентний дохiд включає:
Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився
31 грудня 31 грудня
2017 року 2016 року
Процентний дохiд вiд позик, наданих клiєнтам 443 965 276 661
Всього процентного доходу 443 965 276 661

14. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ
Фiнансовi витрати включають:

Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився
31 грудня 31 грудня
2017 року 2016 року
Процентнi витрати по банкiвським кредитам та позикам отриманим 63 085 62 435
Процентнi витрати по цiнним паперам власного боргу 61 112 42 107
Всього фiнансових витрат 124 197 104 542

15. ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ НА ПОКРИТТЯ ЗБИТКIВ ВIД ЗНЕЦIНЕННЯ АКТИВIВ
Рух по резервах на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв представлений таким чином:
31 грудня 2016 року -129 470
Формування резерву -169 913
Розформування резерву у зв’язку iз списанням активу 100 997
31 грудня 2017 року -198 386
16. КОМIСIЙНI ДОХОДИ I ВИТРАТИ
Комiсiйнi витрати включають:
Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився
31 грудня 31 грудня
2017 року 2016 року
Комiсiйнi витрати:
Агентськi витрати 51874 15637
Витрати на розрахунк.касове обслуговування 15985 11684
Комiсiйнi витрати на послуги перевiрки кредитної iсторiї 6319 5092
Комiсiйнi витрати на колекторськi послуги 6310 2750
Комiсiйнi витрати на послуги iнформацiйного центру 2523 2008
Всього комiсiйних витрат 83011 37171
17. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ, НЕТТО
Iншi операцiйнi доходи включають:
Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився
31 грудня 31 грудня
2017 року 2016 року
Отриманi штрафи та пенi 11 671 4 580
Результат вiд продажу портфелю, позик на факторинг 3 205 0
Агентська винагорода 4 970 20 550
Iншi доходи/(витрати), нетто 144 55
Розформування кредитного потфелю 100 997 0
Iншi фiнансовi доходи 0 221
Дохiд вiд прожажу ЦП 0 3 966
Всього iнших операцiйних доходiв, нетто 120 987 29 372

18. ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати включають:
Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився
31 грудня 31 грудня
2017 року 2016 року
Витрати на утримання персоналу 21 359 13 453
Операцiйна оренда 2 452 1 513
Витрати на рекламу та маркетинг 143 145

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 814 609
Професiйнi послуги 130 39
Роялтi 31 720 8 983
Iншi витрати 2 555 1 832
Всього адмiнiстративних витрат 59 173 26 574

19. IНШI ВИТРАТИ, НЕТТО
Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився
31 грудня 31 грудня
2017 року 2016 року
Cобiвартiсть проданого кредитного портфелю 101 984 0
Iншi витрати 486 40
Cобiвартiсть проданих ЦП 0 2755
Всього iнших витрат 102 470 2 795
20. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Зобов’язання з капiтальних витрат – Компанiя не мала зобов’язань з капiтальних витрат станом на 31 грудня 2017
року.
Зобов’язання з операцiйної оренди – Станом на 31 грудня 2017 року Компанiя не мала зобов’язань за невiдмовною
операцiйною орендоюi, всi договори передбачають право односторонньої вiдмови з дотриманням обумовленої
процедури.
Судовi позови – В ходi своєї поточної дiяльностi Компанiї час вiд часу доводиться виступати вiдповiдачем за
позовами, що надходять до судових органiв у вiдношеннi до Компанiї. Керiвництво вважає, що результати таких
судових справ не приведуть до суттєвих збиткiв для Компанiї , i вiдповiдно не нарахувало резерв за такими судовими
справами.
Оподаткування – Внаслiдок наявностi в українському господарському, зокрема, податковому законодавствi,
положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом
нестабiльному економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв
господарської дiяльностi, Компанiя, можливо, буде змушена визнати додатковi податковi зобов’язання, штрафи та
пеню у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Компанiї.
Така невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових iнструментiв, резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення, а
також вiдповiднiсть цiноутворення ринковим умовам. На думку керiвництва, Компанiя сплатила усi податковi
зобов’язання, тому дана фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв на покриття податкових збиткiв. Податкова звiтнiсть
залишається вiдкритою для перевiрок податковими органами протягом трьох рокiв.
Операцiйне середовище – Господарська дiяльнiсть Компанiї здiйснюється на територiї України. Ринки, що
розвиваються, такi як Україна, продовжують пiддаватися ризикам iншим, нiж тi що притаманнi розвиненим ринкам,
включаючи економiчний, полiтичний, соцiальний, юридичний та законодавчий ризики. Як вже бувало в минулому,
справжнi або очiкуванi фiнансовi проблеми або зростання очiкуваних ризикiв, пов’язаних з iнвестуванням в
економiки, що розвиваються, може негативно вплинути на iнвестицiйний клiмат в Українi та економiку України в
цiлому.
Закони та нормативнi акти, якi впливають на дiяльнiсть органiзацiй в Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн.
Податкове, валютне та митне законодавство країни вiдкрите для неоднозначних тлумачень, а iншi юридичнi та
фiнансовi перешкоди лише додають свiй внесок до перелiку проблем, якi повиннi вирiшувати Компанiї, якi наразi
ведуть свою операцiйну дiяльнiсть в Українi. Майбутнiй економiчний напрям розвитку країни великою мiрою
залежить вiд економiчної, податкової та кредитно-монетарної полiтики уряду, законiв та нормативних актiв, якi
приймаються, а також змiн полiтичної ситуацiї у країнi.
21. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
До пов’язаних сторiн або операцiй з пов’язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо
пов’язаних сторiн», вiдносяться:
а) Фiзична особа або близький родич такої особи є зв’язаною стороною iз суб’єктом господарювання, що звiтує, якщо
така особа:
i) контролює суб’єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;
ii) має суттєвий вплив на суб’єкт господарювання, що звiтує;

iii) є членом провiдного управлiнського персоналу суб’єкта господарювання, що звiтує, або материнського Компанiї
суб’єкта господарювання, що звiтує.
б) Суб’єкт господарювання є зв’язаним iз суб’єктом господарювання, що звiтує, якщо виконується будь-яка з таких
умов:
i) суб’єкт господарювання та суб’єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї Компанiї (а це означає, що кожне
материнське Компанiя, дочiрнє Компанiя або дочiрнє Компанiя пiд спiльним контролем є зв’язанi одне з одним);
ii) один суб’єкт господарювання є асоцiйованим Компанiям або спiльним Компанiям iншого суб’єкта господарювання
(або асоцiйованого Компанiї чи спiльного Компанiї члена Компанiї, до якої належить iнший суб’єкт господарювання);
iii) обидва суб’єкти господарювання є спiльними Компанiями однiєї третьої сторони;
iv) один суб’єкт господарювання є спiльним Компанiям третього суб’єкта господарювання, а iнший суб’єкт
господарювання є асоцiйованим Компанiям цього третього суб’єкта господарювання;
v) суб’єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв або суб’єкта
господарювання, що звiтує, або будь-якого суб’єкта господарювання, який є зв’язаним iз суб’єктом господарювання,
що звiтує. Якщо суб’єкт господарювання, що звiтує, сам є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є
зв’язаними iз суб’єктом господарювання, що звiтує;
vi) суб’єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в пунктi а);
vii) особа, визначена в пунктi а) i), має значний вплив на суб’єкт господарювання або є членом провiдного
управлiнського персоналу суб’єкта господарювання (або материнського Компанiї суб’єкта господарювання).
Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага
придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. Протягом звiтного перiоду Компанiя проводила
операцiї з пов’язаними особами. Умови операцiї з пов’язаними особами не вiдрiзнялись вiд умов за аналогiчними
операцiями з iншими контрагентами Компанiї.
Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2017 року
Найменування статтi Учасники банкiвської групи Провiдний управл. персонал ЦФР Iншi пов'язанi сторони
Борговi цiннi папери 289 410 7 050
Нарахованi вiдсотки за облiгацiями 8 320 315
Кредити отриманi 117 500
Нарахованi вiдсотки за кредитами 2 405
Iнша дебiторська заборгованiсть 7 795
Цiннi папери (акцiї) 36 554
Поточний рахунок 1 673
Iншi зобов'язання 2 534 398
Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2017 рiк
Найменування статтi Учасники банкiвської групи Провiдний управл. персонал ЦФР Iншi пов'язанi сторони
Процентнi доходи 0
Процентнi витрати 30 739
Процентнi витрати за облiгацiями 58 817 1 540
Комiсiйнi витрати 14 802 32 971
Iншi доходи 4 971
Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу 1145
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 31 767 2859
22. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
Розкриття очiкуваної справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється вiдповiдно до вимог МСФЗ 7
«Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї». Справедлива вартiсть визначається як сума, за яку фiнансовий
iнструмент може бути обмiняний пiд час здiйснення операцiї мiж добре поiнформованими, незалежними сторонами,
якi мають намiр провести таку операцiю, крiм випадкiв примусового або лiквiдацiйного продажу. Оцiнки,
представленi у цiй фiнансовiй звiтностi, можуть не вiдображати суми, якi Компанiя могла б отримати при фактичнiй
реалiзацiї наявного в неї пакета тих чи iнших фiнансових iнструментiв.
Оцiночна справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю з використанням наявної ринкової
iнформацiї, якщо така iснує, та вiдповiдних методик оцiнки. Однак, для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою
визначення оцiночної справедливої вартостi необхiднi певнi судження. Україна досi демонструє ознаки ринку, що
розвивається, а економiчнi умови i далi обмежують активнiсть фiнансових ринкiв. Ринковi цiни можуть бути
застарiлими або вiдображати вартiсть продажу за низькими цiнами, тому вони можуть не вiдображати справедливу
вартiсть фiнансових iнструментiв. Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво
застосувало всю наявну ринкову iнформацiю.
Грошовi кошти та їх еквiваленти – Вiдображенi за амортизованою вартiстю, яка наближається до їхньої поточної
справедливої вартостi.
Кредити, позики та дебiторська заборгованiсть, вiдображенi за амортизованою вартiстю – Розрахункова справедлива
вартiсть iнструментiв, якi розмiщуються за фiксованою процентною ставкою, базується на розрахункових майбутнiх
очiкуваних грошових потоках, дисконтованих iз застосуванням поточних процентних ставок для нових iнструментiв,

що мають подiбний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. Ставки дисконтування, що
використовуються, залежать вiд валюти, строку погашення iнструмента та кредитного ризику контрагента.
Зобов’язання, що вiдображенi за амортизованою вартiстю – Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв iз
фiксованою процентною ставкою та визначеним строком погашення, якi не мають визначеної ринкової цiни, базується
на очiкуваних грошових потоках, дисконтованих iз застосуванням поточних процентних ставок для нових
iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. Справедлива вартiсть
зобов’язань, що погашаються за вимогою або пiсля завчасного повiдомлення, розраховується як сума кредиторської
заборгованостi, що погашається за вимогою, дисконтована з першої дати подання вимоги про погашення
зобов’язання. Застосованi ставки дисконтування вiдповiдають кредитному ризику Компанiї, а також залежать вiд
валюти та строку погашення iнструмента.
23. УПРАВЛIННЯ РИЗИКОМ КАПIТАЛУ
Компанiя здiйснює управлiння своїм капiталом з метою забезпечення здатностi Компанiї продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi, одночасно забезпечуючи максимальний прибуток зацiкавлених сторiн, шляхом
оптимiзацiї спiввiдношення боргових зобов’язань та капiталу.
Структура капiталу Компанiї представлена капiталом, що належить учасникам Компанiї, який включає випущений
капiтал та нерозподiлений прибуток, iнформацiя про якi розкривається у звiтi про змiни у капiталi.
Керiвництво Компанiї регулярно переглядає структуру капiталу. У процесi такого перегляду керiвництво Компанiї
аналiзує вартiсть капiталу та ризики, пов’язанi з кожним класом капiталу. На основi рекомендацiй керiвництво
Компанiї проводить коригування структури капiталу шляхом внескiв додаткового капiталу вiд своїх власникiв.
24. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у дiяльностi та операцiях Компанiї. Основнi ризики, властивi операцiям
Компанiї, включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ризик змiни процентних ставок i курсiв валют. Опис
полiтики управлiння зазначеними ризиками Компанiї наведено нижче.
Основи управлiння ризиками – Полiтики по управлiнню ризиками нацiленi на виявлення, аналiз та управлiння
ризиками, з якими стикається Компанiя, встановлення вiдповiдних лiмiтiв та контролiв, в подальшому монiторинг
рiвнiв ризику та дотримання лiмiтiв.
Функцiї управлiння ризиками розподiленi мiж Кредитним комiтетом, керiвництвом Компанiї, Департаментом
управлiння ризиками вiдповiдно до їх функцiональних обов’язкiв та затверджених лiмiтiв i повноважень.
Компанiя здiйснює управлiння наступними ризиками:
i. Кредитний ризик – Компанiя пiддається впливу кредитного ризику, тобто ризику невиконання однiєю стороною
своїх зобов’язань по фiнансовому iнструменту i, внаслiдок цього, виникнення у iншої сторони фiнансового збитку.
Управлiння та монiторинг кредитних ризикiв здiйснюються Кредитним комiтетом та керiвництвом Компанiї в межах
їхнiх повноважень. Щоденне управлiння ризиками здiйснюється Департаментом управлiння ризиками. Перед
поданням заявки на розгляд Кредитного комiтету усi рекомендацiї стосовно кредитних процесiв (визначення
кредитних лiмiтiв, ставок та строкiв кредитування) розглядаються та затверджуються Департаментом управлiння
ризиками.
Ризик на одного позичальника обмежується лiмiтами, якi встановлюються Кредитним комiтетом. Вiдповiднiсть
фактичного ризику лiмiтам перевiряється щоденно. Всi позики, наданi Компанiєю, є позики фiзичним особам, якi не
вимагають забезпечення або поруки.
b. Максимальний розмiр кредитного ризику – Максимальний розмiр кредитного ризику Компанiї може суттєво
коливатися i залежати як вiд iндивiдуальних ризикiв, притаманних конкретним активам, так i вiд загальних ринкових
ризикiв.
Станом на 31 грудня 2017 року максимальний розмiр кредитного ризику по фiнансовим балансовим активам дорiвнює
балансовiй вартостi цих активiв без врахування залiку активiв i зобов’язань.
Фiнансовi активи класифiкуються з врахуванням поточних кредитних рейтингiв, присвоєних мiжнародними
рейтинговими агентствами. Iнвестицiйний рiвень фiнансових активiв вiдповiдає рейтингам вiд ААА до ВВВ.
Найвищий можливий рейтинг – ААА. Фiнансовi активи з рейтингом нижче ВВВ вiдносяться до спекулятивного рiвня.
Географiчна концентрацiя – Компанiя здiйснює всi операцiї в Українi. Департамент управлiння ризиками здiйснює
контроль за ризиком змiни законодавства та оцiнює його вплив на дiяльнiсть. Такий пiдхiд дозволяє Компанiї
зменшити потенцiйнi збитки вiд коливань iнвестицiйного клiмату в Українi.
Валютний ризик – Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься
внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Фiнансовий стан Компанiї та рух грошових коштiв не зазнають впливу коливань
курсiв обмiну iноземних валют оскiльки всi операцiї Компанiя здiйснювала в гривнях.
Ринковий ризик – Ринковий ризик включає ризик змiни вiдсоткової ставки i iншi цiновi ризики, до яких схильна
Компанiя.
Ризик змiни вiдсоткових ставок – Даний ризик виникає у результатi негативного впливу на фiнансовий стан Компанiї
коливань вiдсоткових ставок, який виражається у пiдвищеннi вiдсоткових ставок по залученим грошовим коштам.
Компанiя приймає на себе ризик, пов’язаний з коливаннями ринкових вiдсоткових ставок, якi впливають на її
фiнансовий стан та грошовi потоки. Ризик змiни вiдсоткової ставки управляється Компанiєю шляхом встановлення та
перегляду вiдсоткових ставок за активними та пасивними операцiями.
Ризик лiквiдностi – Ризик лiквiдностi стосується наявностi достатнiх коштiв для погашення зобов’язань за кредитними
договорами та пов’язаних з фiнансовими iнструментами, при настаннi фактичного строку їх сплати.
З метою управлiння ризиком лiквiдностi Компанiя здiйснює щоденний монiторинг очiкуваних майбутнiх потокiв

грошових коштiв вiд операцiй iз клiєнтами, що є частиною процесу управлiння активами/зобов’язаннями.
Для управлiння ризиком лiквiдностi Компанiя застосовує економiчнi та адмiнiстративнi iнструменти. До економiчних
iнструментiв належать граничнi процентнi ставки за активними операцiями та операцiями залучення фондiв для
забезпечення дiяльностi з видачi кредитiв. До адмiнiстративних iнструментiв належать внутрiшнi лiмiти щодо
обмеження окремих видiв операцiй. Прийняття рiшення щодо застосування економiчних або адмiнiстративних
iнструментiв для цiлей управлiння ризиком лiквiдностi є виключною прерогативою Кредитного комiтету.
Завданням Кредитного комiтету є органiзацiя комплексної системи управлiння активами та пасивами шляхом
здiйснення нагляду та управлiння рiзними видами ризику, визначення полiтики щодо лiмiтiв i нормативiв, планування
i контролю за використанням коштiв Компанiї. Кредитний комiтет виконує функцiї аналiзу дiяльностi та визначає
полiтику процесу управлiння активами та пасивами згiдно зi стратегiчними цiлями i прiоритетами розвитку Компанiї.
Також компетенцiєю Кредитного комiтету, як колегiального органу, є оцiнка ризикiв змiни у законодавствi, прогноз та
розробка сценарiїв щодо коригування стратегiї розвитку Компанiї зважаючи на такi ризики.
25. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Керiвництво Компанiї вважає, що воно приймає усi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi бiзнесу в поточних
умовах. Дана фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку Керiвництва впливу економiчної ситуацiї в Українi на
результати дiяльностi та фiнансовий стан.
Пiсля дати балансу жодних значних подiй, якi могли б вплинути на здатнiсть Компанiї продовжувати свою
безперервну дiяльнiсть, або таких, що вимагали б коригування оцiнки балансової вартостi показникiв звiтностi, не
сталося.
Компанiя планує почати застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» з дати вступу його в силу. У 2017 роцi
Компанiя здiйснила загальну оцiнку впливу всiх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця попередня оцiнка ґрунтується на
iнформацiї, доступнiй в даний час, i може бути змiнена внаслiдок бiльш детального аналiзу або отримання додаткової
обґрунтованої i пiдтвердженої iнформацiї, яка стане доступною для Компанiї в майбутньому. В цiлому, Компанiя не
очiкує значного впливу нових вимог на звiт про фiнансовi результати i власний капiтал, включаючи застосування
вимог до знецiнення в МСФЗ (IFRS) 9. Компанiя очiкує визнання суми оцiненого резерву пiд збитки у розмiрi, який не
матиме значного негативного впливу на власний капiтал у наступному звiтному перiодi.
Генеральний директор Моложава О.М.
Головний бухгалтер Риженко Л.В.
Продовження вiдсутнє.
Продовження вiдсутнє.
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

35725063

за КОАТУУ 8036100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

240

64.92

127

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул. Червоноармiйська, буд. 72, м. Київ,
Голосiївський, 03150, Україна, 044 5937309

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

2055

1658

0

первісна вартість

1001

4181

4298

0

накопичена амортизація

1002

2126

2640

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

710

1060

0

Основні засоби:

1010

126

141

0

первісна вартість

1011

2025

2340

0

знос

1012

1899

2199

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

523906

494532

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

526797

497391

0

Запаси

1100

10

10

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

211037

181744

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

186

18

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

182

0

0

з нарахованих доходів

1140

14457

15288

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

9875

10783

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

36554

36554

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

4950

5148

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

356

1933

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

277069

249545

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

803866

746936

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

145000

145000

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

186

1038

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

9431

12347

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

154617

158385

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

86965

126550

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

258828

250000

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

345793

376550

0

Короткострокові кредити банків

1600

254109

109139

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

50000

0

за товари, роботи, послуги

1615

2271

5017

0

за розрахунками з бюджетом

1620

0

2087

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

2087

0

за розрахунками зі страхування

1625

2

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

32

0

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1010

1500

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

46032

44258

0

Усього за розділом IІІ

1695

303456

212001

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

803866

746936

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ, випущених
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку,
та пояснень, опублiкованих Мiжнародним Комiтетом з
тлумачення фiнансової звiтностi.

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

443965

276661

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

443965

276661

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

120987

25185

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 142184 )

( 63745 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 272038 )

( 82642 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за

2181

(0)

(0)

Стаття

справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

150730

155459

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

221

Інші доходи

2240

0

3966

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 124197 )

( 104542 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 345 )

( 2755 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

26188

52349

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

4738

1574

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

21450

50775

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

21450

50775

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

315

168

Витрати на оплату праці

2505

17545

11059

Відрахування на соціальні заходи

2510

3814

2394

Амортизація

2515

814

609

Інші операційні витрати

2520

391734

132157

Разом

2550

414222

146387

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Примiтки вiдсутнi.

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

374322

261904

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

3

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

11671

4580

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

892609

731363

Інші надходження

3095

601562

39995

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 117240 )

( 43545 )

Праці

3105

( 13226 )

( 7877 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 3576 )

( 2129 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 5670 )

( 1996 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 2469 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 3201 )

( 1996 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 1527029 )

( 1094124 )

Інші витрачання

3190

( 4205 )

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

209218

-111829

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

3410

необоротних активів

3205

0

2

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

( 35998 )

необоротних активів

3260

( 782 )

( 1053 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-782

-33639

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

14198

Отримання позик

3305

305532

608216

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

370070

387829

Сплату дивідендів

3355

( 17682 )

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 126018 )

( 104401 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-208238

130184

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

198

-15284

Залишок коштів на початок року

3405

4950

20234

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

5148

4950

Примітки

Примiтки вiдсутнi.

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3552

0

0

0

0

поточних біологічних активів
Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом
вiдсутнiй в рiчнiй звiтностi емiтента.

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

145000

0

0

186

9431

0

0

154617

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

145000

0

0

186

9431

0

0

154617

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

21450

0

0

21450

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

17682

0

0

17682

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

852

852

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

14198

0

14198

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

852

2916

0

0

3768

Залишок на
кінець року

4300

145000

0

0

1038

12347

0

0

158385

Примітки

Примiтки вiдсутнi.

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки вiдсутнi.
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Генеральний
директор

Моложава Оксана Михайлiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2017

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
35725063
4. Місцезнаходження
03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 72
5. Міжміський код, телефон та факс
044-593-73-09 044-593-73-03
6. Електронна поштова адреса
info@fincom-fsc.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2017
(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб у складi квартального звiту вiдсутнi емiтент протягом звiтного перiоду участi у створеннi юридичних осiб не приймав. Iнформацiя
щодо посади корпоративного секретаря у складi квартального звiту вiдсутня - корпоративний
секретар протягом звiтного перiоду не призначався, не обирався та не був звiльнений. Iнформацiя
про випуски акцiй емiтента у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного
перiоду випуск акцiй не здiйснював. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом у
складi квартального звiту вiдсутня - випуск iнших цiнних паперiв протягом звiтного перiоду
емiтентом не здiйснювався. Iнформацiя про похiднi цiннi папери у складi квартального звiту
вiдсутня - похiднi цiннi папери емiтента вiдсутнi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї
основних видiв продукцiї у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент не займається видами
дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї у
складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду випуск продукцiї не
здiйснював. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не приймав
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття
рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у складi квартального звiту вiдсутня емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiстьту складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом
звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди на вчиненняправочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв у складi
квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював випуску боргових
цiнних паперiв iз забезпеченням. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв у складi
квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював конвертацiю
цiнних паперiв. Iнформацiя про замiну управителя у складi квартального звiту вiдсутня - протягом
звiтного перiоду управитель вiдсутнiй i замiна не вiдбувалась. Iнформацiя про керуючого
iпотекою у складi квартального звiту вiдсутня - керуючий епотекою вiдсутнiй. Iнформацiя про
трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв у складi квартального звiту вiдсутня - протягом
звiтного перiоду емiтент не мав iпотечних активiв. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення
iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом у складi квартального звiту
вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не випускав iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя про
iпотечне покриття у складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не
здiйснював випуск iпотечних облiгацiй, iпотечнi активи вiдсутнi, iпотечне покриття вiдсутнє.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
вiдсутня - фiнансова звiтнiсть емiтента складена i розкрита за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi у складi квартального звiту вiдсутнiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 217441

3. Дата проведення державної реєстрації

04.02.2008

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

145000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

103

9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.92 Iншi види кредитування, - -, - Загальнi збори учасникiв Товариства;
Дирекцiя Товариства; Ревiзiйна комiсiя.

10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у національній валюті
2) МФО банку

ПАТ
"ТАСКОМБАНК"
339500

3) поточний рахунок

26509000203001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання фiнансових
кредитiв за рахунок
залучених коштiв
кредитними установами

АВ580561

11.01.2012

Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг
України

24.04.2017

Опис

26.01.2017 року здiйснено переоформлення дiючої лiцензiї. Термiн дiї - безстроковий
(розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 26.01.2017 № 163 " Про переоформлення деяким
фiнансових установам дiючих лiцензiй, у звязку зi звуженням виду господарської дiяльностi,
що пiдлягає лiцензуванню").

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада

Генеральний директор

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Моложава Оксана Михайлiвна

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

---

4. Рік народження

1972

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

1. Посада

24
ТОВ "ФК "ЦФР", директор з операцiйної пiдтримки.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа дiє в межах повноважень
визначених Статутом. Посадова особа на iнших пiдприємствах
посад протягом звiтного перiоду не обiймала. Фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.
Директор з продажiв

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Раковський Денис Вiкторович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

---

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

11
ТОВ "ФК "ЦФР", заступник директора з продажiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа працює за сумiсництвом в
АТ "ТАСКОМБАНК". Фiзична особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
Головний бухгалтер
Риженко Лариса Василiвна

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

---

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

25

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

ТОВ "ФК "Центр Фiнансових Рiшень", заступник головного
бухгалтера.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа на iнших пiдприємствах
посад протягом звiтного перiоду не обiймала. Фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.

8. Опис
1. Посада

Фiнансовий директор

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Голяк Наталiя Вiталiївна

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

---

4. Рік народження

1970

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

28

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

ТОВ "Центр Фiнансових Рiшень", заступник директора з
фiнансових питань.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа працює за сумiсництвом в
ТОВ "Центр Фiнансових Рiшень". Фiзична особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних.

8. Опис

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

АВ581322

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

044-591-04-00 044-482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає емiтенту
депозитарнi послуги. Емiтент не є професiйним учасником
фондового ринку.
ТОВ "ВЕЛКО IНВЕСТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
40055139
01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, буд. 30

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

678

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

30.06.2016

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

044-584-38-28 044-584-38-28
Брокерська дiяльнiсть
ТОВ "ВЕЛКО IНВЕСТ" надає емiтенту брокерськi послуги на
фондовому ринку України. Емiтент не є професiйним
учасником фондового ринку.
Приватна аудиторська фiрма "Аудитсервiс"
Приватне підприємство
21323931
29000, м. Хмельницький, вул. Гагарiна, буд 26

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

П000295

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

22.02.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

0382-65-81-67 0382-70-40-83
Аудиторська дiяльнiсть
Приватна аудиторська фiрма "Аудитсервiс" надає емiтенту
аудиторськi послуги.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"
Товариство з обмеженою відповідальністю
31752402
04070, м. Київ, вул. Межигiрська, буд. 1

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

6

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

10.04.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

044-490-25-50 044-490-25-54
Уповноважене рейтингове агенство
ТОВ "Кредит-Рейтинг" надає емiтенту послуги з оцiнювання
рейтингу облiгацiй.

2. Інформація про облігації емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1
11.10.2013

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування
та форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Процентна
ставка (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума виплаченого
процентного доходу
за звітний період
(грн.)

Дата
погашення
облігацій

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

185/2/2013

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000

50000

Бездокументарні
іменні

50000000

22

91

2706463

19.10.2018

Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї України. Мета емiсiї облiгацiй: використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй буде спрямовано на фiнансування
операцiйної дiяльностi компанiї, а саме: надання фiнансових кредитiв в межах отриманної лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: Погашення облiгацiй i
виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Емiтента, отриманi вiд операцiйної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових
платежiв. Зобов'язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для покриття збиткiв пiдприємства: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд
розмiщення облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття збиткiв вiд його господарської дiяльностi. Права, що надаються власникам облiгацiй: купувати та
продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;
подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в
управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у зберiгача цiнних паперiв. Обiг облiгацiй дозволяється з дня
наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України за реєстрацiєю Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних
паперiв. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй
Облiгацiї серiї B обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника у зберiгача та пiдтверджується випискою з
цього рахунку, яку надає зберiгач. Порядок викупу облiгацiй Емiтентом: За бажанням, власник облiгацiй має право в термiн обiгу, надати облiгацiї емiтента для їх викупу, а емiтент має право
здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному ринку протягом термiну обiгу облiгацiй за договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у
цiнних паперах до погашення випуску та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству України. Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй
вiдповiдної серiї до початку погашення, то Емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.
Емiтент зобов'язується викупити облiгацiй якщо власником облiгацiй буде надане повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, а саме: термiни викупу та строки
надання повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй серiї B:
Дата викупу Дата початку прийому повiдомлень Кiнцева дата прийому повiдомлень
24.01.2014 14.01.2014 19.01.2014
25.04.2014 15.04.2014 20.04.2014
25.07.2014 15.07.2014 20.07.2014
24.10.2014 14.10.2014 19.10.2014
23.01.2015 13.01.2015 18.01.2015
24.04.2015 14.04.2015 19.04.2015
24.07.2015 14.07.2015 19.07.2015
23.10.2015 13.10.2015 18.10.2015
22.01.2016 12.01.2016 17.01.2016
22.04.2016 12.04.2016 17.04.2016
22.07.2016 12.07.2016 17.07.2016
21.10.2016 11.10.2016 16.10.2016
20.01.2017 10.01.2017 15.01.2017
21.04.2017 11.04.2017 16.04.2017
21.07.2017 11.07.2017 16.07.2017
20.10.2017 10.10.2017 15.10.2017
19.01.2018 09.01.2018 14.01.2018
20.04.2018 10.04.2018 15.04.2018
Порядок встановлення цiни викупу:
Цiна викупу облiгацiй в термiни, якi вказанi вище, дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй, 1000 (одна тисяча) гривень. Також власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. На дату здiйснення викупу емiтентом облiгацiй, власник на пiдставi укладеного договору купiвлi – продажу облiгацiй з емiтентом переказує
облiгацiї, в кiлькостi, що вказана в вiдповiдному договорi на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», пiсля чого емiтент протягом одного операцiйного дня виплачує

власнику грошовi кошти в порядку встановленому у вiдповiдному договорi. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється емiтентом самостiйно на пiдставi зведеного облiкового реєстру
власникiв облiгацiй, який складається депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на кiнець операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу та який надається емiтенту на
початок дня дати виплати вiдсоткового доходу. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з урахування дiючого законодавства України. Якщо строк виплати
вiдсоткового доходу за облiгацiями припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший операцiйний день наступний за святковим
(вихiдним) днем. При цьому вiдсотки по облiгацiях за вказанi святковi (вихiднi) днi у вiдповiдному вiдсотковому перiодi не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку
вiдсоткового доходу за наступний вiдсотковий перiод. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх
розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями, розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставкаi/100%)х(Т/365),де Pi- сума вiдсоткового
доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i- ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;Т- кiлькiсть днiв
у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Вiдсоткова ставка на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй встановлюються Дирекцiєю емiтента виходячи з ринкової кон’юнктури, i не може бути
меншою нiж облiкова ставка НБУ на дату прийняття рiшення про змiну вiдсоткової ставки. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй повинно бути прийняте Дирекцiєю емiтента не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду. Емiтент публiкує
вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу вiдповiдного вiдсоткового перiоду у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому
опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою емiтента, 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь
надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.
Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Дострокове погашення випуску (серiї) не передбачено. Порядок погашення облiгацiй. Погашення облiгацiй буде
здiйснюватись в нацiональнiй валютi України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi погашення та наданого на дату
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї, за адресою: 01032, м. Київ. вул. Сiмона Петлюри, 30. При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй вiдповiдної серiї та одночасно
виплачує вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.
Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй повиннi переказати належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» в термiн погашення облiгацiй, пiсля цього емiтент перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi даних
щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв емiтент здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй, який повинен надати заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв. Якщо емiтент викупив 100%
облiгацiй до дати погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй, Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Порядок
оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента у разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї облiгацiй,
вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки зазначенi у цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Емiтент публiкує iнформацiю про таку
неспроможнiсть в офiцiйному виданнi НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днiв до закiнчення термiнiв виплати вiдсоткового доходу або погашення. Вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури Повного або часткового задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України «Про
вiдновлення платоспроможностi боржника та визнання його банкрутом».
Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA.Прогноз рейтингу: позитивний.
11.10.2013
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Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї України.Мета емiсiї облiгацiй: використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй буде спрямовано на фiнансування
операцiйної дiяльностi компанiї, а саме: надання фiнансових кредитiв в межах отриманної лiцензiї кредитної установи.Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями:Погашення облiгацiй i
виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Емiтента, отриманi вiд операцiйної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових
платежiв. Зобов'язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для покриття збиткiв пiдприємства: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд
розмiщення облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття збиткiв вiд його господарської дiяльностi.Права, що надаються власникам облiгацiй: купувати та
продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв;
- отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї;
здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї
виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у зберiгача цiнних паперiв. Обiг облiгацiй дозволяється з дня наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку України за реєстрацiєю Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних паперiв. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй
Облiгацiї серiї С обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника у зберiгача та пiдтверджується випискою з
цього рахунку, яку надає зберiгач. Порядок викупу облiгацiй Емiтентом: За бажанням, власник облiгацiй має право в термiн обiгу, надати облiгацiї емiтента для їх викупу, а емiтент має право
здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному ринку протягом термiну обiгу облiгацiй за договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у
цiнних паперах до погашення випуску та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству України. Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй
вiдповiдної серiї до початку погашення, то Емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.
Емiтент зобов'язується викупити облiгацiй якщо власником облiгацiй буде надане повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, а саме: Термiни викупу та строки

надання повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй серiї С:
Дата викупу Дата початку прийому повiдомлень Кiнцева дата прийомуповiдомлень
21.04.2014 11.04.2014 16.04.2014
21.07.2014 11.07.2014 16.07.2014
20.10.2014 10.10.2014 15.10.2014
19.01.2015 09.01.2015 14.01.2015
20.04.2015 10.04.2015 15.04.2015
20.07.2015 10.07.2015 15.07.2015
19.10.2015 09.10.2015 14.10.2015
18.01.2016 08.01.2016 13.01.2016
18.04.2016 08.04.2016 13.04.2016
18.07.2016 08.07.2016 13.07.2016
17.10.2016 07.10.2016 12.10.2016
16.01.2017 06.01.2017 11.01.2017
17.04.2017 07.04.2017 12.04.2017
17.07.2017 07.07.2017 12.07.2017
16.10.2017 06.10.2017 11.10.2017
15.01.2018 05.01.2018 10.01.2018
16.04.2018 06.04.2018 11.04.2018
16.07.2018 06.07.2018 11.07.2018
Порядок встановлення цiни викупу:
Цiна викупу облiгацiй в термiни, якi вказанi вище, дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй, 1000 (одна тисяча) гривень. Також власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. На дату здiйснення викупу емiтентом облiгацiй, власник на пiдставi укладеного договору купiвлi – продажу облiгацiй з емiтентом переказує
облiгацiї, в кiлькостi, що вказана в вiдповiдному договорi на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», пiсля чого емiтент протягом одного операцiйного дня виплачує
власнику грошовi кошти в порядку встановленому у вiдповiдному договорi.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється емiтентом самостiйно на пiдставi зведеного облiкового реєстру
власникiв облiгацiй, який складається депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на кiнець операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу та який надається емiтенту на
початок дня дати виплати вiдсоткового доходу. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з урахування дiючого законодавства України. Якщо строк виплати
вiдсоткового доходу за облiгацiями припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший операцiйний день наступний за святковим
(вихiдним) днем. При цьому вiдсотки по облiгацiях за вказанi святковi (вихiднi) днi у вiдповiдному вiдсотковому перiодi не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку
вiдсоткового доходу за наступний вiдсотковий перiод. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх
розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями, розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставкаi/100%)х(Т/365),де Pi- сума вiдсоткового
доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях;% Ставка i- ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;Т- кiлькiсть днiв у
вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Вiдсоткова ставка на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй встановлюються Дирекцiєю емiтента виходячи з ринкової кон’юнктури, i не може бути
меншою нiж облiкова ставка НБУ на дату прийняття рiшення про змiну вiдсоткової ставки. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй повинно бути прийняте Дирекцiєю емiтента не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду. Емiтент публiкує
вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу вiдповiдного вiдсоткового перiоду у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому
опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою емiтента, 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь
надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.
Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Дострокове погашення випуску (серiї) не передбачено. Порядок погашення облiгацiй. Погашення облiгацiй буде
здiйснюватись в нацiональнiй валютi України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi погашення та наданого на дату
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї, за адресою: 01032, м. Київ. вул. Сiмона Петлюри, 30. При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй вiдповiдної серiї та одночасно
виплачує вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.
Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй повиннi переказати належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» в термiн погашення облiгацiй, пiсля цього емiтент перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi даних
щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв емiтент здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй, який повинен надати заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв. Якщо емiтент викупив 100%
облiгацiй до дати погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй, Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Порядок
оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента у разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї облiгацiй,
вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки зазначенi у цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Емiтент публiкує iнформацiю про таку
неспроможнiсть в офiцiйному виданнi НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днiв до закiнчення термiнiв виплати вiдсоткового доходу або погашення. Вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури Повного або часткового задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України «Про
вiдновлення платоспроможностi боржника та визнання його банкрутом».

Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз рейтингу: позитивний.
11.10.2013
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Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї України. Мета емiсiї облiгацiй: використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй буде спрямовано на фiнансування
операцiйної дiяльностi компанiї, а саме: надання фiнансових кредитiв в межах отриманної лiцензiї кредитної установи.Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: Погашення облiгацiй i
виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Емiтента, отриманi вiд операцiйної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових
платежiв. Зобов'язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для покриття збиткiв пiдприємства: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд
розмiщення облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття збиткiв вiд його господарської дiяльностi. Права, що надаються власникам облiгацiй: купувати та
продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв;
- отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї;
здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї
виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у зберiгача цiнних паперiв. Обiг облiгацiй дозволяється з дня наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку України за реєстрацiєю Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних паперiв. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй
Облiгацiї серiї D обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника у зберiгача та пiдтверджується випискою з
цього рахунку, яку надає зберiгач. Порядок викупу облiгацiй Емiтентом: За бажанням, власник облiгацiй має право в термiн обiгу, надати облiгацiї емiтента для їх викупу, а емiтент має право
здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному ринку протягом термiну обiгу облiгацiй за договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у
цiнних паперах до погашення випуску та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству України. Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй
вiдповiдної серiї до початку погашення, то Емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.
Емiтент зобов'язується викупити облiгацiй якщо власником облiгацiй буде надане повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, а саме:Термiни викупу та строки
надання повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй серiї D:
Дата викупу Дата початку прийому повiдомлень Кiнцева дата прийому повiдомлень
01.07.2014 21.06.2014 26.06.2014
30.09.2014 20.09.2014 25.09.2014
30.12.2014 20.12.2014 25.12.2014
31.03.2015 21.03.2015 26.03.2015
30.06.2015 20.06.2015 25.06.2015
29.09.2015 19.09.2015 24.09.2015
29.12.2015 19.12.2015 24.12.2015
29.03.2016 19.03.2016 24.03.2016
28.06.2016 18.06.2016 23.06.2016
27.09.2016 17.09.2016 22.09.2016
27.12.2016 17.12.2016 22.12.2016
28.03.2017 18.03.2017 23.03.2017
27.06.2017 17.06.2017 22.06.2017
26.09.2017 16.09.2017 21.09.2017
26.12.2017 16.12.2017 21.12.2017
27.03.2018 17.03.2018 22.03.2018
26.06.2018 16.06.2018 21.06.2018
25.09.2018 15.09.2018 20.09.2018
Порядок встановлення цiни викупу:
Цiна викупу облiгацiй в термiни, якi вказанi вище, дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй, 1000 (одна тисяча) гривень. Також власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. На дату здiйснення викупу емiтентом облiгацiй, власник на пiдставi укладеного договору купiвлi – продажу облiгацiй з емiтентом переказує
облiгацiї, в кiлькостi, що вказана в вiдповiдному договорi на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», пiсля чого емiтент протягом одного операцiйного дня виплачує
власнику грошовi кошти в порядку встановленому у вiдповiдному договорi. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється емiтентом самостiйно на пiдставi зведеного облiкового реєстру
власникiв облiгацiй, який складається депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на кiнець операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу та який надається емiтенту на
початок дня дати виплати вiдсоткового доходу. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з урахування дiючого законодавства України. Якщо строк виплати
вiдсоткового доходу за облiгацiями припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший операцiйний день наступний за святковим
(вихiдним) днем. При цьому вiдсотки по облiгацiях за вказанi святковi (вихiднi) днi у вiдповiдному вiдсотковому перiодi не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку

вiдсоткового доходу за наступний вiдсотковий перiод. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх
розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями, розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставкаi/100%)х(Т/365),де Pi- сума вiдсоткового
доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i- ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;Т- кiлькiсть днiв
у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Вiдсоткова ставка на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй встановлюються Дирекцiєю емiтента виходячи з ринкової кон’юнктури, i не може бути
меншою нiж облiкова ставка НБУ на дату прийняття рiшення про змiну вiдсоткової ставки. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй повинно бути прийняте Дирекцiєю емiтента не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду. Емiтент публiкує
вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу вiдповiдного вiдсоткового перiоду у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому
опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою емiтента, 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь
надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.
Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Дострокове погашення випуску (серiї) не передбачено. Порядок погашення облiгацiй Погашення облiгацiй буде
здiйснюватись в нацiональнiй валютi України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi погашення та наданого на дату
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї, за адресою: 01032, м. Київ. вул. Сiмона Петлюри, 30. При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй вiдповiдної серiї та одночасно
виплачує вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.
Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй повиннi переказати належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» в термiн погашення облiгацiй, пiсля цього емiтент перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi даних
щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв емiтент здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй, який повинен надати заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв. Якщо емiтент викупив 100%
облiгацiй до дати погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй, Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Порядок
оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента у разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї облiгацiй,
вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки зазначенi у цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Емiтент публiкує iнформацiю про таку
неспроможнiсть в офiцiйному виданнi НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днiв до закiнчення термiнiв виплати вiдсоткового доходу або погашення. Вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури Повного або часткового задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України «Про
вiдновлення платоспроможностi боржника та визнання його банкрутом».
Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз рейтингу: позитивний.
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному
обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не
використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу
вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата
закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року.Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у
цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають
можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення
цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за
законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати

повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ,
вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у
власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй
повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти
банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового
доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю
Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше
5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження
незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента
факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до
вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка
i/100%)х(Т/365), де: Рi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується
вiдсотковий дохiд за облiгацiями;
Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта): нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу
коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями
здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями
(надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. Виплати вiдсоткового
доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на
фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до
Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв
для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює
таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за
якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми
коштiв. Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної вартостi
облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом
погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного
Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження
Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу
емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами
Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi
рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України.У випадку,
якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума
депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i
пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй
переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.Емiтент
зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При
погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100%
облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть
дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення
випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове
погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття
рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її
встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про
дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому
опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення
забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску

(серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати
одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр
власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку
дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй.Можливiсть дострокового погашення
облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни
дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не
передбачено.Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за
облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку
виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент
протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять)
календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання
рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту.Подальшi дiї
емiтента здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом».Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi
облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України.Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня
2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року). Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз
рейтингу: позитивний.
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному
обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв.Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не
використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу
вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата
закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у
цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною.Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають
можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення
цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за
законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати
повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ,
вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у
власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй
повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти
банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового
доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю
Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше
5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження

незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента
факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до
вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою:
Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365),де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою
нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта):
нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за
облiгацiями забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi
виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (надалi - Реєстр).
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.Виплати вiдсоткового доходу
здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових
ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового
центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати
власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке
утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими
повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв.
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р.Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз
зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення
облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у
строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом
грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами
Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi
рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У
випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до
виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв
облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються.
Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй
переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент
зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При
погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100%
облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть
дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення
випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове
погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття
рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її
встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про
дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому
опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення
забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску
(серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати
одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр
власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку
дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення
облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни
дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено.
Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або
погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового
доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти)

календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати
початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом
вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються
вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та
вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня
2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року). Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз
рейтингу: позитивний.
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному
обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не
використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу
вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата
закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у
цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають
можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення
цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за
законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються
недiйсними.Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи
надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон
власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ,
вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303.Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки.Емiтент зобов’язаний викупити у
власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй.Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй
повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти
банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового
доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних.Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю
Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше
5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження
незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента
факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до
вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою:
Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365),де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою
нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта):
нацiональна валюта - Гривнi.Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за
облiгацiями забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi

виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (надалi - Реєстр).
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.Виплати вiдсоткового доходу
здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових
ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового
центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати
власникам облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання.
Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України.У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна
бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв.
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз
зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення
облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у
строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом
грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами
Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi
рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У
випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до
виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв
облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються.
Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй
переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент
зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При
погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100%
облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть
дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення
випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове
погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття
рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її
встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про
дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому
опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення
забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску
(серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати
одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр
власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку
дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення
облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни
дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено.
Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або
погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового
доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти)
календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати
початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом
вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються
вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та
вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня
2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року). Кредитний рейтинг: uaA.Прогноз
рейтингу: позитивний.
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному
обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не
використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу
вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом.Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року.Умови та дата
закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у
цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною.Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають
можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення
цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за
законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати
повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ,
вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у
власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй
повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти
банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового
доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю
Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше
5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження
незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента
факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до
вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка
i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується
вiдсотковий дохiд за облiгацiями;
Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта): нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу
коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями
здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями
(надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр
обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний
депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам
облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв
даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не

нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання
вiдповiдної суми коштiв.
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй:
Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р.
Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р.
Порядок виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення
вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується
на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається
Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну
вартiсть облiгацiй.
Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення
погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з
рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством
України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до
чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної
вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки
по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на
депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України,
вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi,
неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При
погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100% облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про
анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за
власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового
погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента
приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття
емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який
облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом
опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування
такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй,
складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового
погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати одного мiсяця.
При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй,
на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового
погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення облiгацiй за
вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового
погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено. Порядок
оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити
частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу
та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти) календарних
днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку
виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних
повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються вiдповiдно до вимог
Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв)
задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або
визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України.
Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз рейтингу: позитивний.
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Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення основної дiяльностi Товариства, а саме на надання споживчих
кредитiв фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи. Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Товариства, отриманих вiд фiнансово
- господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.Власникам облiгацiй надаються наступнi права: - купувати та продавати облiгацiї на
вторинному ринку цiнних паперiв; - отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до
викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй розпочався 12.11.2016р. Облiгацiї серiї I
обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках
у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку,
яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiї I починається з наступного дня пiсля реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску
облiгацiй вiдповiдної серiї i закiнчується 30 вересня 2021 року. Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу
облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i Товариства, Товариство має право викупити у власника належнi йому
облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй Товариства
мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй Товариства (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Цiна викупу
облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий
перiод.
Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення,
поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати
повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул.
Червоноармiйська, буд. 72. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним
чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: Власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому
облiгацiї на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу
облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
05.01.2018 26.12.2017 31.12.2017
06.04.2018 27.03.2018 01.04.2018
06.07.2018 26.06.2018 01.07.2018
05.10.2018 25.09.2018 30.09.2018
04.01.2019 25.12.2018 30.12.2018
05.04.2019 26.03.2019 31.03.2019
05.07.2019 25.06.2019 30.06.2019
04.10.2019 24.09.2019 29.09.2019
03.01.2020 24.12.2019 29.12.2019
03.04.2020 24.03.2020 29.03.2020
03.07.2020 23.06.2020 28.06.2020
02.10.2020 22.09.2020 27.09.2020
01.01.2021 22.12.2020 27.12.2020
02.04.2021 23.03.2021 28.03.2021
02.07.2021 22.06.2021 27.06.2021
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд, % рiчних
1 10.10.2016 05.01.2017 06.01.2017 88 21%
2 06.01.2017 06.04.2017 07.04.2017 91 21%
3 07.04.2017 06.07.2017 07.07.2017 91 21%
4 07.07.2017 05.10.2017 06.10.2017 91 21%
5 06.10.2017 04.01.2018 05.01.2018 91 21%
6 05.01.2018 05.04.2018 06.04.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.12.2017
7 06.04.2018 05.07.2018 06.07.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 17.03.2018
8 06.07.2018 04.10.2018 05.10.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.06.2018
9 05.10.2018 03.01.2019 04.01.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.09.2018
10 04.01.2019 04.04.2019 05.04.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.12.2018

11 05.04.2019 04.07.2019 05.07.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.03.2019
12 05.07.2019 03.10.2019 04.10.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.06.2019
13 04.10.2019 02.01.2020 03.01.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.09.2019
14 03.01.2020 02.04.2020 03.04.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.12.2019
15 03.04.2020 02.07.2020 03.07.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.03.2020
16 03.07.2020 01.10.2020 02.10.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.06.2020
17 02.10.2020 31.12.2020 01.01.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.09.2020
18 01.01.2021 01.04.2021 02.04.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.12.2020
19 02.04.2021 01.07.2021 02.07.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.03.2021
20 02.07.2021 30.09.2021 01.10.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.06.2021
Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї I на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 21,0% рiчних.Вiдсоткова ставка для облiгацiй серiї I на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається
Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї I не може бути
встановленою менше 5% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями серiї I у тому самому офiцiйному друкованому виданнi
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової
ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, будинок 72. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника
облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий доход
по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями серiї
I розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями
вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня,
що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки
визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр
обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний
депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам
облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв
даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку Емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не
нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання
вiдповiдної суми коштiв. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй вiдповiдної серiї забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй.
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй вiдповiдної серiї
Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий
в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження
здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв
облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання.
Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими
повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у Емiтента до особистого звернення власника
облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата
номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий
(вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним,
неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок.
Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується
вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок.Якщо Товариство викупить 100% облiгацiй до дати погашення, Товариство має право прийняти рiшення про анулювання
викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю Товариства. Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї за iнiцiативою
Емiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв
облiгацiй про прийняття Емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку
та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй
вiдповiдної серiї шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй
Емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних
реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Дати

початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї не може перевищувати одного мiсяця.
При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй,
на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового
погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Порядок здiйснення
дострокового погашення облiгацiй аналогiчний порядку, встановленому для погашення облiгацiй, згiдно пiдпункту 3 роздiлу 14 цього Проспекту. У разi неспроможностi Товариства виплатити
власникам облiгацiй вiдповiдної серiї вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Товариство
оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти)
календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту
власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому
проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на
дату оголошення дефолту. Подальшi дiї Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом».
Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у
черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України Кредитний рейтинг: uaA.Прогноз рейтингу:
позитивний.
27.09.2016
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Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення основної дiяльностi Товариства, а саме на надання споживчих
кредитiв фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи. Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Товариства, отриманих вiд фiнансово
- господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.Власникам облiгацiй надаються наступнi права: купувати та продавати облiгацiї на
вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до
викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом.Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй розпочався 12.11.2016 року.Облiгацiї серiї J
обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках
у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку,
яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiї I починається з наступного дня пiсля реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску
облiгацiй вiдповiдної серiї i закiнчується 30 вересня 2021 року. Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу
облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i Товариства, Товариство має право викупити у власника належнi йому
облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй Товариства
мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй Товариства (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Цiна викупу
облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий
перiод.
Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення,
поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати
повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул.
Червоноармiйська, буд. 72. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним
чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: Власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому
облiгацiї на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу
облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
05.01.2018 26.12.2017 31.12.2017
06.04.2018 27.03.2018 01.04.2018
06.07.2018 26.06.2018 01.07.2018
05.10.2018 25.09.2018 30.09.2018
04.01.2019 25.12.2018 30.12.2018
05.04.2019 26.03.2019 31.03.2019
05.07.2019 25.06.2019 30.06.2019
04.10.2019 24.09.2019 29.09.2019
03.01.2020 24.12.2019 29.12.2019
03.04.2020 24.03.2020 29.03.2020

03.07.2020 23.06.2020 28.06.2020
02.10.2020 22.09.2020 27.09.2020
01.01.2021 22.12.2020 27.12.2020
02.04.2021 23.03.2021 28.03.2021
02.07.2021 22.06.2021 27.06.2021
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд, % рiчних
1 10.10.2016 05.01.2017 06.01.2017 88 21%
2 06.01.2017 06.04.2017 07.04.2017 91 21%
3 07.04.2017 06.07.2017 07.07.2017 91 21%
4 07.07.2017 05.10.2017 06.10.2017 91 21%
5 06.10.2017 04.01.2018 05.01.2018 91 21%
6 05.01.2018 05.04.2018 06.04.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.12.2017
7 06.04.2018 05.07.2018 06.07.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 17.03.2018
8 06.07.2018 04.10.2018 05.10.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.06.2018
9 05.10.2018 03.01.2019 04.01.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.09.2018
10 04.01.2019 04.04.2019 05.04.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.12.2018
11 05.04.2019 04.07.2019 05.07.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.03.2019
12 05.07.2019 03.10.2019 04.10.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.06.2019
13 04.10.2019 02.01.2020 03.01.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.09.2019
14 03.01.2020 02.04.2020 03.04.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.12.2019
15 03.04.2020 02.07.2020 03.07.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.03.2020
16 03.07.2020 01.10.2020 02.10.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.06.2020
17 02.10.2020 31.12.2020 01.01.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.09.2020
18 01.01.2021 01.04.2021 02.04.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.12.2020
19 02.04.2021 01.07.2021 02.07.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.03.2021
20 02.07.2021 30.09.2021 01.10.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.06.2021
Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї J на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 21,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй серiї J на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається
Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї J не може бути
встановленою менше 5% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями серiї J у тому самому офiцiйному друкованому
виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової
вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, будинок 72. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника
облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.
Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума
вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями серiї I розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де:Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у
гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому
перiодi.Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi –
«Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй,
складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр складається
Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр
обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний
депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам
облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв
даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку Емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не
нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання
вiдповiдної суми коштiв. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй вiдповiдної серiї забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй.
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй вiдповiдної серiї
Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий
в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження
здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв

облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання.
Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими
повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у Емiтента до особистого звернення власника
облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата
номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий
(вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним,
неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок.
Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується
вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо Товариство викупить 100% облiгацiй до дати погашення, Товариство має право прийняти рiшення про анулювання
викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю Товариства. Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї за iнiцiативою
Емiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв
облiгацiй про прийняття Емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку
та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй
вiдповiдної серiї шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй
Емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних
реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Дати
початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї не може перевищувати одного мiсяця.
При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй,
на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового
погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Порядок здiйснення
дострокового погашення облiгацiй аналогiчний порядку, встановленому для погашення облiгацiй, згiдно пiдпункту 3 роздiлу 14 цього Проспекту. У разi неспроможностi Товариства виплатити
власникам облiгацiй вiдповiдної серiї вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Товариство
оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти)
календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту
власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому
проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на
дату оголошення дефолту. Подальшi дiї Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги
власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi,
визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз рейтингу: позитивний.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

305249

X

X

Кредит банку

27.06.2013

22728

4.5

27.08.2018

Кредит банку

24.11.2016

21600

24

29.05.2017

Кредит банку

19.12.2016

116943

25

18.12.2021

Кредит банку

02.10.2015

11978

4.5

02.10.2018

Кредит банку

25.03.2016

132000

23.1

25.05.2018

X

260366

X

X

X

260366

X

X

Облiгацiї, серiя В

18.12.2013

49198

22

19.10.2018

Облiгацiї, серiя С

05.02.2014

23955

22

14.01.2019

Облiгацiї, серiя D

25.04.2014

24045

22

14.01.2019

Облiгацiї, серiя Е

13.10.2015

9524

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя F

13.10.2015

7394

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя G

05.11.2015

22750

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя Н

05.11.2015

23500

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя I

10.10.2016

50000

21

01.10.2021

Облiгацiї, серiя J

10.10.2016

50000

21

01.10.2021

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

42425

X

X

Усього зобов'язань

X

608040

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі(за кожним кредитом):

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):

Опис:

Кредити банкiв складаються з довгострокових кредитiв - 125 463 тис.грн та
короткострокових кредитiв - 179 786 тис. грн.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 04 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

35725063

за КОАТУУ 8036100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

240

64.92

103

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул. Червоноармiйська, буд. 72, м. Київ,
03150

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

2055

1941

2104

первісна вартість

1001

4181

4201

2908

накопичена амортизація

1002

2126

2260

804

Незавершені капітальні інвестиції

1005

710

710

0

Основні засоби:

1010

126

103

553

первісна вартість

1011

2025

2063

1559

знос

1012

1899

1960

1006

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

523906

489334

154232

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

526797

492088

156889

Запаси

1100

10

9

48

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

211037

199509

13433

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

186

0

249

у тому числі з податку на прибуток

1136

182

0

249

з нарахованих доходів

1140

14457

13705

6458

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

9875

18933

3797

Поточні фінансові інвестиції

1160

36554

36554

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

4950

3507

379

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

356

75

379

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

87

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

277069

272217

24451

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

803866

764305

181340

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

145000

145000

22002

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

186

186

19

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

9431

11079

1652

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

154617

156265

23673

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

86965

125463

52778

Інші довгострокові зобов’язання

1515

258828

260366

87516

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

345793

385829

140294

Короткострокові кредити банків

1600

254109

179786

12037

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

2271

6092

52

за розрахунками з бюджетом

1620

0

192

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

2

13

4

за розрахунками з оплати праці

1630

32

47

9

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1010

1237

528

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

46032

34844

4743

Усього за розділом IІІ

1695

303456

222211

17373

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

803866

764305

181340

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ, випущених
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку,
та пояснень, опублiкованих Мiжнародним Комiтетом з
тлумачення фiнансової звiтностi.

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 04 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

99703

53834

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

99703

53834

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

4739

10672

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 27316 )

( 10785 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 41745 )

( 12730 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за

2181

(0)

(0)

Стаття

справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

35381

40991

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

186

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 33370 )

( 23491 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

2011

17686

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

362

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

1649

17686

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1649

17686

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

38

34

Витрати на оплату праці

2505

3441

2628

Відрахування на соціальні заходи

2510

756

572

Амортизація

2515

195

121

Інші операційні витрати

2520

64631

20160

Разом

2550

69061

23515

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Примiтки вiдсутнi.

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 04 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 04 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3552

0

0

0

0

поточних біологічних активів
Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ"

Підприємство

2017 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Генеральний
директор

Моложава Оксана Михайлiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.07.2017

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2017 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
35725063
4. Місцезнаходження
03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 72
5. Міжміський код, телефон та факс
044-593-73-09 044-593-73-03
6. Електронна поштова адреса
info@fincom-fsc.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
2. Квартальна інформація
розміщена на сторінці

https://kreditmarket.ua/rus/about.html
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

28.07.2017
(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб у складi квартального звiту вiдсутнi емiтент протягом звiтного перiоду участi у створеннi юридичних осiб не приймав. Iнформацiя
щодо посади корпоративного секретаря у складi квартального звiту вiдсутня - корпоративний
секретар протягом звiтного перiоду не призначався, не обирався та не був звiльнений. Iнформацiя
про випуски акцiй емiтента у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного
перiоду випуск акцiй не здiйснював. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом у
складi квартального звiту вiдсутня - випуск iнших цiнних паперiв протягом звiтного перiоду
емiтентом не здiйснювався. Iнформацiя про похiднi цiннi папери у складi квартального звiту
вiдсутня - похiднi цiннi папери емiтента вiдсутнi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї
основних видiв продукцiї у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент не займається видами
дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї у
складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду випуск продукцiї не
здiйснював. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не приймав
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття
рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у складi квартального звiту вiдсутня емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiстьту складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом
звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди на вчиненняправочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв у складi
квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював випуску боргових
цiнних паперiв iз забезпеченням. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв у складi
квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював конвертацiю
цiнних паперiв. Iнформацiя про замiну управителя у складi квартального звiту вiдсутня - протягом
звiтного перiоду управитель вiдсутнiй i замiна не вiдбувалась. Iнформацiя про керуючого
iпотекою у складi квартального звiту вiдсутня - керуючий епотекою вiдсутнiй. Iнформацiя про
трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв у складi квартального звiту вiдсутня - протягом
звiтного перiоду емiтент не мав iпотечних активiв. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення
iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом у складi квартального звiту
вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не випускав iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя про
iпотечне покриття у складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не
здiйснював випуск iпотечних облiгацiй, iпотечнi активи вiдсутнi, iпотечне покриття вiдсутнє.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
вiдсутня - фiнансова звiтнiсть емiтента складена i розкрита за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi у складi квартального звiту вiдсутнiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 217441

3. Дата проведення державної реєстрації

04.02.2008

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

145000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

115

9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.92 Iншi види кредитування, - -, - Загальнi збори учасникiв Товариства;
Дирекцiя Товариства; Ревiзiйна комiсiя.

10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у національній валюті
2) МФО банку

ПАТ
"ТАСКОМБАНК"
339500

3) поточний рахунок

26509000203001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання фiнансових
кредитiв за рахунок
залучених коштiв
кредитними установами

АВ580561

11.01.2012

Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг
України

Необмежена

Опис

26.01.2017 року здiйснено переоформлення дiючої лiцензiї. Термiн дiї - безстроковий
(розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 26.01.2017 № 163 " Про переоформлення деяким
фiнансових установам дiючих лiцензiй, у звязку зi звуженням виду господарської дiяльностi,
що пiдлягає лiцензуванню").

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада

Генеральний директор

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Моложава Оксана Михайлiвна

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

---

4. Рік народження

1972

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

1. Посада

24
ТОВ "ФК "ЦФР", директор з операцiйної пiдтримки.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа дiє в межах повноважень
визначених Статутом. Посадова особа на iнших пiдприємствах
посад протягом звiтного перiоду не обiймала. Фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.
Директор з продажiв

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Раковський Денис Вiкторович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

---

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

11
ТОВ "ФК "ЦФР", заступник директора з продажiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа працює за сумiсництвом в
АТ "ТАСКОМБАНК". Фiзична особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
Головний бухгалтер
Риженко Лариса Василiвна

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

---

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

25

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

ТОВ "ФК "Центр Фiнансових Рiшень", заступник головного
бухгалтера.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа на iнших пiдприємствах
посад протягом звiтного перiоду не обiймала. Фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.

8. Опис
1. Посада

Фiнансовий директор

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Голяк Наталiя Вiталiївна

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

---

4. Рік народження

1970

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

28

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

ТОВ "Центр Фiнансових Рiшень", заступник директора з
фiнансових питань.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа працює за сумiсництвом в
ТОВ "Центр Фiнансових Рiшень". Фiзична особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних.

8. Опис

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

АВ581322

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

044-591-04-00 044-482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає емiтенту
депозитарнi послуги. Емiтент не є професiйним учасником
фондового ринку.
ТОВ "ВЕЛКО IНВЕСТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
40055139
01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, буд. 30

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

678

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

30.06.2016

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

044-584-38-28 044-584-38-28
Брокерська дiяльнiсть
ТОВ "ВЕЛКО IНВЕСТ" надає емiтенту брокерськi послуги на
фондовому ринку України. Емiтент не є професiйним
учасником фондового ринку.
Приватна аудиторська фiрма "Аудитсервiс"
Приватне підприємство
21323931
29000, м. Хмельницький, вул. Гагарiна, буд 26

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

П000295

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

22.02.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

0382-65-81-67 0382-70-40-83
Аудиторська дiяльнiсть
Приватна аудиторська фiрма "Аудитсервiс" надає емiтенту
аудиторськi послуги.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"
Товариство з обмеженою відповідальністю
31752402
04070, м. Київ, вул. Межигiрська, буд. 1

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

6

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

10.04.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

044-490-25-50 044-490-25-54
Уповноважене рейтингове агенство
ТОВ "Кредит-Рейтинг" надає емiтенту послуги з оцiнювання
рейтингу облiгацiй.

2. Інформація про облігації емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1
11.10.2013

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування
та форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Процентна
ставка (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума виплаченого
процентного доходу
за звітний період
(грн.)

Дата
погашення
облігацій

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

185/2/2013

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000

50000

Бездокументарні
іменні

50000000

22

91

2698510

19.10.2018

Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї України. Мета емiсiї облiгацiй: використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй буде спрямовано на фiнансування
операцiйної дiяльностi компанiї, а саме: надання фiнансових кредитiв в межах отриманної лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: Погашення облiгацiй i
виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Емiтента, отриманi вiд операцiйної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових
платежiв. Зобов'язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для покриття збиткiв пiдприємства: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд
розмiщення облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття збиткiв вiд його господарської дiяльностi. Права, що надаються власникам облiгацiй: купувати та
продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;
подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в
управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у зберiгача цiнних паперiв. Обiг облiгацiй дозволяється з дня
наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України за реєстрацiєю Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних
паперiв. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй
Облiгацiї серiї B обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника у зберiгача та пiдтверджується випискою з
цього рахунку, яку надає зберiгач. Порядок викупу облiгацiй Емiтентом: За бажанням, власник облiгацiй має право в термiн обiгу, надати облiгацiї емiтента для їх викупу, а емiтент має право
здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному ринку протягом термiну обiгу облiгацiй за договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у
цiнних паперах до погашення випуску та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству України. Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй
вiдповiдної серiї до початку погашення, то Емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.
Емiтент зобов'язується викупити облiгацiй якщо власником облiгацiй буде надане повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, а саме: термiни викупу та строки
надання повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй серiї B:
Дата викупу Дата початку прийому повiдомлень Кiнцева дата прийому повiдомлень
24.01.2014 14.01.2014 19.01.2014
25.04.2014 15.04.2014 20.04.2014
25.07.2014 15.07.2014 20.07.2014
24.10.2014 14.10.2014 19.10.2014
23.01.2015 13.01.2015 18.01.2015
24.04.2015 14.04.2015 19.04.2015
24.07.2015 14.07.2015 19.07.2015
23.10.2015 13.10.2015 18.10.2015
22.01.2016 12.01.2016 17.01.2016
22.04.2016 12.04.2016 17.04.2016
22.07.2016 12.07.2016 17.07.2016
21.10.2016 11.10.2016 16.10.2016
20.01.2017 10.01.2017 15.01.2017
21.04.2017 11.04.2017 16.04.2017
21.07.2017 11.07.2017 16.07.2017
20.10.2017 10.10.2017 15.10.2017
19.01.2018 09.01.2018 14.01.2018
20.04.2018 10.04.2018 15.04.2018
Порядок встановлення цiни викупу:
Цiна викупу облiгацiй в термiни, якi вказанi вище, дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй, 1000 (одна тисяча) гривень. Також власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. На дату здiйснення викупу емiтентом облiгацiй, власник на пiдставi укладеного договору купiвлi – продажу облiгацiй з емiтентом переказує
облiгацiї, в кiлькостi, що вказана в вiдповiдному договорi на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», пiсля чого емiтент протягом одного операцiйного дня виплачує

власнику грошовi кошти в порядку встановленому у вiдповiдному договорi. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється емiтентом самостiйно на пiдставi зведеного облiкового реєстру
власникiв облiгацiй, який складається депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на кiнець операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу та який надається емiтенту на
початок дня дати виплати вiдсоткового доходу. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з урахування дiючого законодавства України. Якщо строк виплати
вiдсоткового доходу за облiгацiями припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший операцiйний день наступний за святковим
(вихiдним) днем. При цьому вiдсотки по облiгацiях за вказанi святковi (вихiднi) днi у вiдповiдному вiдсотковому перiодi не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку
вiдсоткового доходу за наступний вiдсотковий перiод. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх
розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями, розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставкаi/100%)х(Т/365),де Pi- сума вiдсоткового
доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i- ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;Т- кiлькiсть днiв
у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Вiдсоткова ставка на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй встановлюються Дирекцiєю емiтента виходячи з ринкової кон’юнктури, i не може бути
меншою нiж облiкова ставка НБУ на дату прийняття рiшення про змiну вiдсоткової ставки. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй повинно бути прийняте Дирекцiєю емiтента не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду. Емiтент публiкує
вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу вiдповiдного вiдсоткового перiоду у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому
опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою емiтента, 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь
надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.
Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Дострокове погашення випуску (серiї) не передбачено. Порядок погашення облiгацiй. Погашення облiгацiй буде
здiйснюватись в нацiональнiй валютi України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi погашення та наданого на дату
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї, за адресою: 01032, м. Київ. вул. Сiмона Петлюри, 30. При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй вiдповiдної серiї та одночасно
виплачує вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.
Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй повиннi переказати належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» в термiн погашення облiгацiй, пiсля цього емiтент перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi даних
щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв емiтент здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй, який повинен надати заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв. Якщо емiтент викупив 100%
облiгацiй до дати погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй, Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Порядок
оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента у разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї облiгацiй,
вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки зазначенi у цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Емiтент публiкує iнформацiю про таку
неспроможнiсть в офiцiйному виданнi НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днiв до закiнчення термiнiв виплати вiдсоткового доходу або погашення. Вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури Повного або часткового задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України «Про
вiдновлення платоспроможностi боржника та визнання його банкрутом».
Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA.Прогноз рейтингу: позитивний.
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Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї України.Мета емiсiї облiгацiй: використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй буде спрямовано на фiнансування
операцiйної дiяльностi компанiї, а саме: надання фiнансових кредитiв в межах отриманної лiцензiї кредитної установи.Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями:Погашення облiгацiй i
виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Емiтента, отриманi вiд операцiйної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових
платежiв. Зобов'язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для покриття збиткiв пiдприємства: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд
розмiщення облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття збиткiв вiд його господарської дiяльностi.Права, що надаються власникам облiгацiй: купувати та
продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв;
- отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї;
здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї
виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у зберiгача цiнних паперiв. Обiг облiгацiй дозволяється з дня наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку України за реєстрацiєю Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних паперiв. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй
Облiгацiї серiї С обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника у зберiгача та пiдтверджується випискою з
цього рахунку, яку надає зберiгач. Порядок викупу облiгацiй Емiтентом: За бажанням, власник облiгацiй має право в термiн обiгу, надати облiгацiї емiтента для їх викупу, а емiтент має право
здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному ринку протягом термiну обiгу облiгацiй за договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у
цiнних паперах до погашення випуску та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству України. Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй
вiдповiдної серiї до початку погашення, то Емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.
Емiтент зобов'язується викупити облiгацiй якщо власником облiгацiй буде надане повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, а саме: Термiни викупу та строки

надання повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй серiї С:
Дата викупу Дата початку прийому повiдомлень Кiнцева дата прийомуповiдомлень
21.04.2014 11.04.2014 16.04.2014
21.07.2014 11.07.2014 16.07.2014
20.10.2014 10.10.2014 15.10.2014
19.01.2015 09.01.2015 14.01.2015
20.04.2015 10.04.2015 15.04.2015
20.07.2015 10.07.2015 15.07.2015
19.10.2015 09.10.2015 14.10.2015
18.01.2016 08.01.2016 13.01.2016
18.04.2016 08.04.2016 13.04.2016
18.07.2016 08.07.2016 13.07.2016
17.10.2016 07.10.2016 12.10.2016
16.01.2017 06.01.2017 11.01.2017
17.04.2017 07.04.2017 12.04.2017
17.07.2017 07.07.2017 12.07.2017
16.10.2017 06.10.2017 11.10.2017
15.01.2018 05.01.2018 10.01.2018
16.04.2018 06.04.2018 11.04.2018
16.07.2018 06.07.2018 11.07.2018
Порядок встановлення цiни викупу:
Цiна викупу облiгацiй в термiни, якi вказанi вище, дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй, 1000 (одна тисяча) гривень. Також власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. На дату здiйснення викупу емiтентом облiгацiй, власник на пiдставi укладеного договору купiвлi – продажу облiгацiй з емiтентом переказує
облiгацiї, в кiлькостi, що вказана в вiдповiдному договорi на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», пiсля чого емiтент протягом одного операцiйного дня виплачує
власнику грошовi кошти в порядку встановленому у вiдповiдному договорi.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється емiтентом самостiйно на пiдставi зведеного облiкового реєстру
власникiв облiгацiй, який складається депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на кiнець операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу та який надається емiтенту на
початок дня дати виплати вiдсоткового доходу. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з урахування дiючого законодавства України. Якщо строк виплати
вiдсоткового доходу за облiгацiями припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший операцiйний день наступний за святковим
(вихiдним) днем. При цьому вiдсотки по облiгацiях за вказанi святковi (вихiднi) днi у вiдповiдному вiдсотковому перiодi не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку
вiдсоткового доходу за наступний вiдсотковий перiод. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх
розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями, розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставкаi/100%)х(Т/365),де Pi- сума вiдсоткового
доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях;% Ставка i- ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;Т- кiлькiсть днiв у
вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Вiдсоткова ставка на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй встановлюються Дирекцiєю емiтента виходячи з ринкової кон’юнктури, i не може бути
меншою нiж облiкова ставка НБУ на дату прийняття рiшення про змiну вiдсоткової ставки. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй повинно бути прийняте Дирекцiєю емiтента не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду. Емiтент публiкує
вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу вiдповiдного вiдсоткового перiоду у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому
опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою емiтента, 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь
надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.
Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Дострокове погашення випуску (серiї) не передбачено. Порядок погашення облiгацiй. Погашення облiгацiй буде
здiйснюватись в нацiональнiй валютi України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi погашення та наданого на дату
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї, за адресою: 01032, м. Київ. вул. Сiмона Петлюри, 30. При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй вiдповiдної серiї та одночасно
виплачує вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.
Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй повиннi переказати належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» в термiн погашення облiгацiй, пiсля цього емiтент перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi даних
щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв емiтент здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй, який повинен надати заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв. Якщо емiтент викупив 100%
облiгацiй до дати погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй, Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Порядок
оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента у разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї облiгацiй,
вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки зазначенi у цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Емiтент публiкує iнформацiю про таку
неспроможнiсть в офiцiйному виданнi НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днiв до закiнчення термiнiв виплати вiдсоткового доходу або погашення. Вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури Повного або часткового задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України «Про
вiдновлення платоспроможностi боржника та визнання його банкрутом».

Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз рейтингу: позитивний.
11.10.2013
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фондового ринку

відсоткові

1000

25000

Бездокументарні
іменні

25000000

22

91

1318868

26.03.2019

Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї України. Мета емiсiї облiгацiй: використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй буде спрямовано на фiнансування
операцiйної дiяльностi компанiї, а саме: надання фiнансових кредитiв в межах отриманної лiцензiї кредитної установи.Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: Погашення облiгацiй i
виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Емiтента, отриманi вiд операцiйної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових
платежiв. Зобов'язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для покриття збиткiв пiдприємства: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд
розмiщення облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття збиткiв вiд його господарської дiяльностi. Права, що надаються власникам облiгацiй: купувати та
продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв;
- отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї;
здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї
виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у зберiгача цiнних паперiв. Обiг облiгацiй дозволяється з дня наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку України за реєстрацiєю Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних паперiв. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй
Облiгацiї серiї D обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника у зберiгача та пiдтверджується випискою з
цього рахунку, яку надає зберiгач. Порядок викупу облiгацiй Емiтентом: За бажанням, власник облiгацiй має право в термiн обiгу, надати облiгацiї емiтента для їх викупу, а емiтент має право
здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному ринку протягом термiну обiгу облiгацiй за договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у
цiнних паперах до погашення випуску та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству України. Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй
вiдповiдної серiї до початку погашення, то Емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.
Емiтент зобов'язується викупити облiгацiй якщо власником облiгацiй буде надане повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, а саме:Термiни викупу та строки
надання повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй серiї D:
Дата викупу Дата початку прийому повiдомлень Кiнцева дата прийому повiдомлень
01.07.2014 21.06.2014 26.06.2014
30.09.2014 20.09.2014 25.09.2014
30.12.2014 20.12.2014 25.12.2014
31.03.2015 21.03.2015 26.03.2015
30.06.2015 20.06.2015 25.06.2015
29.09.2015 19.09.2015 24.09.2015
29.12.2015 19.12.2015 24.12.2015
29.03.2016 19.03.2016 24.03.2016
28.06.2016 18.06.2016 23.06.2016
27.09.2016 17.09.2016 22.09.2016
27.12.2016 17.12.2016 22.12.2016
28.03.2017 18.03.2017 23.03.2017
27.06.2017 17.06.2017 22.06.2017
26.09.2017 16.09.2017 21.09.2017
26.12.2017 16.12.2017 21.12.2017
27.03.2018 17.03.2018 22.03.2018
26.06.2018 16.06.2018 21.06.2018
25.09.2018 15.09.2018 20.09.2018
Порядок встановлення цiни викупу:
Цiна викупу облiгацiй в термiни, якi вказанi вище, дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй, 1000 (одна тисяча) гривень. Також власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. На дату здiйснення викупу емiтентом облiгацiй, власник на пiдставi укладеного договору купiвлi – продажу облiгацiй з емiтентом переказує
облiгацiї, в кiлькостi, що вказана в вiдповiдному договорi на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», пiсля чого емiтент протягом одного операцiйного дня виплачує
власнику грошовi кошти в порядку встановленому у вiдповiдному договорi. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється емiтентом самостiйно на пiдставi зведеного облiкового реєстру
власникiв облiгацiй, який складається депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на кiнець операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу та який надається емiтенту на
початок дня дати виплати вiдсоткового доходу. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з урахування дiючого законодавства України. Якщо строк виплати
вiдсоткового доходу за облiгацiями припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший операцiйний день наступний за святковим
(вихiдним) днем. При цьому вiдсотки по облiгацiях за вказанi святковi (вихiднi) днi у вiдповiдному вiдсотковому перiодi не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку

вiдсоткового доходу за наступний вiдсотковий перiод. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх
розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями, розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставкаi/100%)х(Т/365),де Pi- сума вiдсоткового
доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i- ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;Т- кiлькiсть днiв
у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Вiдсоткова ставка на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй встановлюються Дирекцiєю емiтента виходячи з ринкової кон’юнктури, i не може бути
меншою нiж облiкова ставка НБУ на дату прийняття рiшення про змiну вiдсоткової ставки. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй повинно бути прийняте Дирекцiєю емiтента не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду. Емiтент публiкує
вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу вiдповiдного вiдсоткового перiоду у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому
опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою емiтента, 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь
надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.
Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Дострокове погашення випуску (серiї) не передбачено. Порядок погашення облiгацiй Погашення облiгацiй буде
здiйснюватись в нацiональнiй валютi України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi погашення та наданого на дату
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї, за адресою: 01032, м. Київ. вул. Сiмона Петлюри, 30. При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй вiдповiдної серiї та одночасно
виплачує вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.
Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй повиннi переказати належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» в термiн погашення облiгацiй, пiсля цього емiтент перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi даних
щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв емiтент здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй, який повинен надати заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв. Якщо емiтент викупив 100%
облiгацiй до дати погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй, Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Порядок
оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента у разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї облiгацiй,
вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки зазначенi у цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Емiтент публiкує iнформацiю про таку
неспроможнiсть в офiцiйному виданнi НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днiв до закiнчення термiнiв виплати вiдсоткового доходу або погашення. Вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури Повного або часткового задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України «Про
вiдновлення платоспроможностi боржника та визнання його банкрутом».
Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз рейтингу: позитивний.
15.09.2015

Опис

99/2/2015

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000

25000

Бездокументарні
іменні

25000000

22

91

1371250

24.09.2020

Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному
обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не
використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу
вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата
закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року.Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у
цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають
можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення
цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за
законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати

повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ,
вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у
власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй
повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти
банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового
доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю
Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше
5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження
незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента
факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до
вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка
i/100%)х(Т/365), де: Рi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується
вiдсотковий дохiд за облiгацiями;
Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта): нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу
коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями
здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями
(надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. Виплати вiдсоткового
доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на
фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до
Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв
для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює
таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за
якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми
коштiв. Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної вартостi
облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом
погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного
Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження
Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу
емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами
Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi
рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України.У випадку,
якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума
депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i
пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй
переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.Емiтент
зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При
погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100%
облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть
дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення
випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове
погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття
рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її
встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про
дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому
опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення
забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску

(серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати
одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр
власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку
дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй.Можливiсть дострокового погашення
облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни
дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не
передбачено.Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за
облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку
виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент
протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять)
календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання
рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту.Подальшi дiї
емiтента здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом».Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi
облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України.Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня
2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року). Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз
рейтингу: позитивний.
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному
обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв.Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не
використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу
вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата
закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у
цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною.Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають
можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення
цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за
законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати
повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ,
вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у
власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй
повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти
банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового
доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю
Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше
5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження

незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента
факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до
вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою:
Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365),де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою
нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта):
нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за
облiгацiями забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi
виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (надалi - Реєстр).
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.Виплати вiдсоткового доходу
здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових
ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового
центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати
власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке
утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими
повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв.
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р.Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз
зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення
облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у
строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом
грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами
Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi
рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У
випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до
виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв
облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються.
Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй
переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент
зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При
погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100%
облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть
дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення
випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове
погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття
рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її
встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про
дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому
опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення
забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску
(серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати
одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр
власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку
дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення
облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни
дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено.
Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або
погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового
доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти)

календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати
початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом
вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються
вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та
вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня
2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року). Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз
рейтингу: позитивний.
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному
обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не
використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу
вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата
закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у
цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають
можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення
цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за
законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються
недiйсними.Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи
надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон
власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ,
вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303.Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки.Емiтент зобов’язаний викупити у
власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй.Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй
повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти
банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового
доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних.Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю
Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше
5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження
незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента
факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до
вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою:
Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365),де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою
нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта):
нацiональна валюта - Гривнi.Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за
облiгацiями забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi

виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (надалi - Реєстр).
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.Виплати вiдсоткового доходу
здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових
ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового
центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати
власникам облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання.
Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України.У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна
бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв.
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз
зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення
облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у
строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом
грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами
Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi
рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У
випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до
виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв
облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються.
Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй
переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент
зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При
погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100%
облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть
дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення
випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове
погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття
рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її
встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про
дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому
опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення
забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску
(серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати
одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр
власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку
дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення
облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни
дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено.
Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або
погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового
доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти)
календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати
початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом
вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються
вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та
вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня
2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року). Кредитний рейтинг: uaA.Прогноз
рейтингу: позитивний.
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному
обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не
використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу
вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом.Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року.Умови та дата
закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у
цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною.Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають
можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення
цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за
законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати
повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ,
вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у
власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй
повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти
банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового
доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю
Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше
5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження
незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента
факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до
вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка
i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується
вiдсотковий дохiд за облiгацiями;
Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта): нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу
коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями
здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями
(надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр
обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний
депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам
облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв
даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не

нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання
вiдповiдної суми коштiв.
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй:
Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р.
Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р.
Порядок виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення
вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується
на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається
Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну
вартiсть облiгацiй.
Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення
погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з
рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством
України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до
чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної
вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки
по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на
депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України,
вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi,
неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При
погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100% облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про
анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за
власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового
погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента
приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття
емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який
облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом
опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування
такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй,
складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового
погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати одного мiсяця.
При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй,
на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового
погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення облiгацiй за
вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового
погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено. Порядок
оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити
частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу
та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти) календарних
днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку
виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних
повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються вiдповiдно до вимог
Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв)
задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або
визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України.
Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз рейтингу: позитивний.
27.09.2016
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Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення основної дiяльностi Товариства, а саме на надання споживчих
кредитiв фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи. Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Товариства, отриманих вiд фiнансово
- господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.Власникам облiгацiй надаються наступнi права: - купувати та продавати облiгацiї на
вторинному ринку цiнних паперiв; - отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до
викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй розпочався 12.11.2016р. Облiгацiї серiї I
обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках
у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку,
яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiї I починається з наступного дня пiсля реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску
облiгацiй вiдповiдної серiї i закiнчується 30 вересня 2021 року. Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу
облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i Товариства, Товариство має право викупити у власника належнi йому
облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй Товариства
мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй Товариства (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Цiна викупу
облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий
перiод.
Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення,
поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати
повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул.
Червоноармiйська, буд. 72. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним
чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: Власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому
облiгацiї на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу
облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
05.01.2018 26.12.2017 31.12.2017
06.04.2018 27.03.2018 01.04.2018
06.07.2018 26.06.2018 01.07.2018
05.10.2018 25.09.2018 30.09.2018
04.01.2019 25.12.2018 30.12.2018
05.04.2019 26.03.2019 31.03.2019
05.07.2019 25.06.2019 30.06.2019
04.10.2019 24.09.2019 29.09.2019
03.01.2020 24.12.2019 29.12.2019
03.04.2020 24.03.2020 29.03.2020
03.07.2020 23.06.2020 28.06.2020
02.10.2020 22.09.2020 27.09.2020
01.01.2021 22.12.2020 27.12.2020
02.04.2021 23.03.2021 28.03.2021
02.07.2021 22.06.2021 27.06.2021
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд, % рiчних
1 10.10.2016 05.01.2017 06.01.2017 88 21%
2 06.01.2017 06.04.2017 07.04.2017 91 21%
3 07.04.2017 06.07.2017 07.07.2017 91 21%
4 07.07.2017 05.10.2017 06.10.2017 91 21%
5 06.10.2017 04.01.2018 05.01.2018 91 21%
6 05.01.2018 05.04.2018 06.04.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.12.2017
7 06.04.2018 05.07.2018 06.07.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 17.03.2018
8 06.07.2018 04.10.2018 05.10.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.06.2018
9 05.10.2018 03.01.2019 04.01.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.09.2018
10 04.01.2019 04.04.2019 05.04.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.12.2018

11 05.04.2019 04.07.2019 05.07.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.03.2019
12 05.07.2019 03.10.2019 04.10.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.06.2019
13 04.10.2019 02.01.2020 03.01.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.09.2019
14 03.01.2020 02.04.2020 03.04.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.12.2019
15 03.04.2020 02.07.2020 03.07.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.03.2020
16 03.07.2020 01.10.2020 02.10.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.06.2020
17 02.10.2020 31.12.2020 01.01.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.09.2020
18 01.01.2021 01.04.2021 02.04.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.12.2020
19 02.04.2021 01.07.2021 02.07.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.03.2021
20 02.07.2021 30.09.2021 01.10.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.06.2021
Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї I на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 21,0% рiчних.Вiдсоткова ставка для облiгацiй серiї I на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається
Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї I не може бути
встановленою менше 5% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями серiї I у тому самому офiцiйному друкованому виданнi
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової
ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, будинок 72. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника
облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий доход
по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями серiї
I розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями
вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня,
що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки
визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр
обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний
депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам
облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв
даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку Емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не
нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання
вiдповiдної суми коштiв. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй вiдповiдної серiї забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй.
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй вiдповiдної серiї
Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий
в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження
здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв
облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання.
Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими
повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у Емiтента до особистого звернення власника
облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата
номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий
(вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним,
неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок.
Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується
вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок.Якщо Товариство викупить 100% облiгацiй до дати погашення, Товариство має право прийняти рiшення про анулювання
викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю Товариства. Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї за iнiцiативою
Емiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв
облiгацiй про прийняття Емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку
та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй
вiдповiдної серiї шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй
Емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних
реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Дати

початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї не може перевищувати одного мiсяця.
При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй,
на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового
погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Порядок здiйснення
дострокового погашення облiгацiй аналогiчний порядку, встановленому для погашення облiгацiй, згiдно пiдпункту 3 роздiлу 14 цього Проспекту. У разi неспроможностi Товариства виплатити
власникам облiгацiй вiдповiдної серiї вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Товариство
оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти)
календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту
власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому
проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на
дату оголошення дефолту. Подальшi дiї Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом».
Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у
черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України Кредитний рейтинг: uaA.Прогноз рейтингу:
позитивний.
27.09.2016
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Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення основної дiяльностi Товариства, а саме на надання споживчих
кредитiв фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи. Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Товариства, отриманих вiд фiнансово
- господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.Власникам облiгацiй надаються наступнi права: купувати та продавати облiгацiї на
вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до
викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом.Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй розпочався 12.11.2016 року.Облiгацiї серiї J
обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках
у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку,
яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiї I починається з наступного дня пiсля реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску
облiгацiй вiдповiдної серiї i закiнчується 30 вересня 2021 року. Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу
облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i Товариства, Товариство має право викупити у власника належнi йому
облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй Товариства
мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй Товариства (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Цiна викупу
облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий
перiод.
Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення,
поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати
повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул.
Червоноармiйська, буд. 72. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним
чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: Власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому
облiгацiї на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу
облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
05.01.2018 26.12.2017 31.12.2017
06.04.2018 27.03.2018 01.04.2018
06.07.2018 26.06.2018 01.07.2018
05.10.2018 25.09.2018 30.09.2018
04.01.2019 25.12.2018 30.12.2018
05.04.2019 26.03.2019 31.03.2019
05.07.2019 25.06.2019 30.06.2019
04.10.2019 24.09.2019 29.09.2019
03.01.2020 24.12.2019 29.12.2019
03.04.2020 24.03.2020 29.03.2020

03.07.2020 23.06.2020 28.06.2020
02.10.2020 22.09.2020 27.09.2020
01.01.2021 22.12.2020 27.12.2020
02.04.2021 23.03.2021 28.03.2021
02.07.2021 22.06.2021 27.06.2021
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд, % рiчних
1 10.10.2016 05.01.2017 06.01.2017 88 21%
2 06.01.2017 06.04.2017 07.04.2017 91 21%
3 07.04.2017 06.07.2017 07.07.2017 91 21%
4 07.07.2017 05.10.2017 06.10.2017 91 21%
5 06.10.2017 04.01.2018 05.01.2018 91 21%
6 05.01.2018 05.04.2018 06.04.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.12.2017
7 06.04.2018 05.07.2018 06.07.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 17.03.2018
8 06.07.2018 04.10.2018 05.10.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.06.2018
9 05.10.2018 03.01.2019 04.01.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.09.2018
10 04.01.2019 04.04.2019 05.04.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.12.2018
11 05.04.2019 04.07.2019 05.07.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.03.2019
12 05.07.2019 03.10.2019 04.10.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.06.2019
13 04.10.2019 02.01.2020 03.01.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.09.2019
14 03.01.2020 02.04.2020 03.04.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.12.2019
15 03.04.2020 02.07.2020 03.07.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.03.2020
16 03.07.2020 01.10.2020 02.10.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.06.2020
17 02.10.2020 31.12.2020 01.01.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.09.2020
18 01.01.2021 01.04.2021 02.04.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.12.2020
19 02.04.2021 01.07.2021 02.07.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.03.2021
20 02.07.2021 30.09.2021 01.10.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.06.2021
Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї J на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 21,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй серiї J на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається
Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї J не може бути
встановленою менше 5% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями серiї J у тому самому офiцiйному друкованому
виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової
вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, будинок 72. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника
облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.
Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума
вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями серiї I розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де:Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у
гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому
перiодi.Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi –
«Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй,
складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр складається
Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр
обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний
депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам
облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв
даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку Емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не
нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання
вiдповiдної суми коштiв. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй вiдповiдної серiї забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй.
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй вiдповiдної серiї
Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий
в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження
здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв

облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання.
Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими
повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у Емiтента до особистого звернення власника
облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата
номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий
(вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним,
неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок.
Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується
вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо Товариство викупить 100% облiгацiй до дати погашення, Товариство має право прийняти рiшення про анулювання
викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю Товариства. Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї за iнiцiативою
Емiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв
облiгацiй про прийняття Емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку
та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй
вiдповiдної серiї шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй
Емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних
реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Дати
початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї не може перевищувати одного мiсяця.
При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй,
на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового
погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Порядок здiйснення
дострокового погашення облiгацiй аналогiчний порядку, встановленому для погашення облiгацiй, згiдно пiдпункту 3 роздiлу 14 цього Проспекту. У разi неспроможностi Товариства виплатити
власникам облiгацiй вiдповiдної серiї вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Товариство
оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти)
календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту
власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому
проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на
дату оголошення дефолту. Подальшi дiї Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги
власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi,
визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз рейтингу: позитивний.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

257432

X

X

Кредит банку

27.06.2013

18717

19

01.08.2018

Кредит банку

24.11.2016

21600

19.5

01.12.2017

Кредит банку

19.12.2016

72700

23.54

01.12.2019

Кредит банку

02.10.2015

10086

19

01.10.2018

Кредит банку

25.03.2016

132000

20.65

01.03.2018

Кредит банку

19.12.2016

2329

19.1

01.12.2017

X

285122

X

X

X

285122

X

X

Облiгацiї, серiя В

18.12.2013

49198

22

19.10.2018

Облiгацiї, серiя С

05.02.2014

23955

22

14.01.2019

Облiгацiї, серiя D

25.04.2014

24045

22

14.01.2019

Облiгацiї, серiя Е

13.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя F

13.10.2015

16674

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя G

05.11.2015

22750

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя Н

05.11.2015

23500

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя I

10.10.2016

50000

21

01.10.2021

Облiгацiї, серiя J

10.10.2016

50000

21

01.10.2021

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

42643

X

X

Усього зобов'язань

X

585197

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі(за кожним кредитом):

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):

Опис:

Кредити банкiв складаються з довгострокових кредитiв - 79 861 тис.грн та

короткострокових кредитiв - 177 571 тис. грн.
Iншi зобов'язання складаються з податкових зобов'язань - 965 тис. грн. та
iнших зобов'язань - 41 678 тис. грн.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 07 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

35725063

за КОАТУУ 8036100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

240

64.92

115

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул. Червоноармiйська, буд. 72, м. Київ,
03150

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

2055

1834

2104

первісна вартість

1001

4181

4221

2908

накопичена амортизація

1002

2126

2387

804

Незавершені капітальні інвестиції

1005

710

710

0

Основні засоби:

1010

126

144

553

первісна вартість

1011

2025

2185

1559

знос

1012

1899

2041

1006

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

523906

475006

154232

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

526797

477694

156889

Запаси

1100

10

10

48

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

211037

183983

13433

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

186

2

249

у тому числі з податку на прибуток

1136

182

0

249

з нарахованих доходів

1140

14457

14662

6458

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

9875

20658

3797

Поточні фінансові інвестиції

1160

36554

36554

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

4950

4518

379

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

356

724

379

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

87

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

277069

260387

24451

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

803866

738081

181340

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

145000

145000

22002

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

186

518

19

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

9431

7366

1652

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

154617

152884

23673

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

86965

79861

52778

Інші довгострокові зобов’язання

1515

258828

285122

87516

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

345793

364983

140294

Короткострокові кредити банків

1600

254109

177571

12037

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

2271

5529

52

за розрахунками з бюджетом

1620

0

965

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

965

0

за розрахунками зі страхування

1625

2

0

4

за розрахунками з оплати праці

1630

32

0

9

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1010

1336

528

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

46032

34813

4743

Усього за розділом IІІ

1695

303456

220214

17373

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

803866

738081

181340

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ, випущених
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку,
та пояснень, опублiкованих Мiжнародним Комiтетом з
тлумачення фiнансової звiтностi.

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 07 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

206436

114727

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

206436

114727

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

8584

15678

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 61784 )

( 23070 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 82176 )

( 27730 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за

2181

(0)

(0)

Стаття

справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

71060

79605

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

221

Інші доходи

2240

0

3410

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 63315 )

( 46832 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 345 )

( 2755 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

7400

33649

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

1332

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

6068

33649

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

6068

33649

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

74

74

Витрати на оплату праці

2505

7291

5119

Відрахування на соціальні заходи

2510

1609

1113

Амортизація

2515

403

247

Інші операційні витрати

2520

134583

44247

Разом

2550

143960

50800

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Примiтки вiдсутнi.

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 07 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 07 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3552

0

0

0

0

поточних біологічних активів
Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ"

Підприємство

2017 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Генеральний
директор

Моложава Оксана Михайлiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.10.2017

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2017 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
35725063
4. Місцезнаходження
03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 72
5. Міжміський код, телефон та факс
044-593-73-09 044-593-73-03
6. Електронна поштова адреса
info@fincom-fsc.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
2. Квартальна інформація
розміщена на сторінці

https://kreditmarket.ua/rus/about.html
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

27.10.2017
(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб у складi квартального звiту вiдсутнi емiтент протягом звiтного перiоду участi у створеннi юридичних осiб не приймав. Iнформацiя
щодо посади корпоративного секретаря у складi квартального звiту вiдсутня - корпоративний
секретар протягом звiтного перiоду не призначався, не обирався та не був звiльнений. Iнформацiя
про випуски акцiй емiтента у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного
перiоду випуск акцiй не здiйснював. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом у
складi квартального звiту вiдсутня - випуск iнших цiнних паперiв протягом звiтного перiоду
емiтентом не здiйснювався. Iнформацiя про похiднi цiннi папери у складi квартального звiту
вiдсутня - похiднi цiннi папери емiтента вiдсутнi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї
основних видiв продукцiї у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент не займається видами
дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї у
складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду випуск продукцiї не
здiйснював. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не приймав
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття
рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у складi квартального звiту вiдсутня емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiстьту складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом
звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди на вчиненняправочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв у складi
квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював випуску боргових
цiнних паперiв iз забезпеченням. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв у складi
квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював конвертацiю
цiнних паперiв. Iнформацiя про замiну управителя у складi квартального звiту вiдсутня - протягом
звiтного перiоду управитель вiдсутнiй i замiна не вiдбувалась. Iнформацiя про керуючого
iпотекою у складi квартального звiту вiдсутня - керуючий епотекою вiдсутнiй. Iнформацiя про
трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв у складi квартального звiту вiдсутня - протягом
звiтного перiоду емiтент не мав iпотечних активiв. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення
iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом у складi квартального звiту
вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не випускав iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя про
iпотечне покриття у складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не
здiйснював випуск iпотечних облiгацiй, iпотечнi активи вiдсутнi, iпотечне покриття вiдсутнє.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
вiдсутня - фiнансова звiтнiсть емiтента складена i розкрита за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi у складi квартального звiту вiдсутнiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 217441

3. Дата проведення державної реєстрації

04.02.2008

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

145000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

124

9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.92 Iншi види кредитування, - -, - Загальнi збори учасникiв Товариства;
Дирекцiя Товариства; Ревiзiйна комiсiя.

10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у національній валюті
2) МФО банку

ПАТ
"ТАСКОМБАНК"
339500

3) поточний рахунок

26509000203001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання фiнансових
кредитiв за рахунок
залучених коштiв
кредитними установами

АВ580561

11.01.2012

Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг
України

Необмежена

Опис

26.01.2017 року здiйснено переоформлення дiючої лiцензiї. Термiн дiї - безстроковий
(розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 26.01.2017 № 163 " Про переоформлення деяким
фiнансових установам дiючих лiцензiй, у звязку зi звуженням виду господарської дiяльностi,
що пiдлягає лiцензуванню").

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада

Генеральний директор

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Моложава Оксана Михайлiвна

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

---

4. Рік народження

1972

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

1. Посада

24
ТОВ "ФК "ЦФР", директор з операцiйної пiдтримки.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа дiє в межах повноважень
визначених Статутом. Посадова особа на iнших пiдприємствах
посад протягом звiтного перiоду не обiймала. Фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.
Директор з продажiв

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Раковський Денис Вiкторович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

---

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

11
ТОВ "ФК "ЦФР", заступник директора з продажiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа працює за сумiсництвом в
АТ "ТАСКОМБАНК". Фiзична особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
Головний бухгалтер
Риженко Лариса Василiвна

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

---

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

25
ТОВ "ФК "Центр Фiнансових Рiшень", заступник головного
бухгалтера.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа на iнших пiдприємствах
посад протягом звiтного перiоду не обiймала. Фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.

8. Опис

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

АВ581322

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

044-591-04-00 044-482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає емiтенту
депозитарнi послуги. Емiтент не є професiйним учасником
фондового ринку.
ТОВ "ВЕЛКО IНВЕСТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
40055139
01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, буд. 30

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

678

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

30.06.2016

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

044-584-38-28 044-584-38-28
Брокерська дiяльнiсть
ТОВ "ВЕЛКО IНВЕСТ" надає емiтенту брокерськi послуги на

фондовому ринку України. Емiтент не є професiйним
учасником фондового ринку.
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Приватна аудиторська фiрма "Аудитсервiс"
Приватне підприємство
21323931
29000, м. Хмельницький, вул. Гагарiна, буд 26

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

П000295

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

22.02.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

0382-65-81-67 0382-70-40-83
Аудиторська дiяльнiсть
Приватна аудиторська фiрма "Аудитсервiс" надає емiтенту
аудиторськi послуги.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"
Товариство з обмеженою відповідальністю
31752402
04070, м. Київ, вул. Межигiрська, буд. 1

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

6

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

10.04.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

044-490-25-50 044-490-25-54
Уповноважене рейтингове агенство
ТОВ "Кредит-Рейтинг" надає емiтенту послуги з оцiнювання
рейтингу облiгацiй.

2. Інформація про облігації емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1
11.10.2013

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування
та форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Процентна
ставка (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума виплаченого
процентного доходу
за звітний період
(грн.)

Дата
погашення
облігацій

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

185/2/2013

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000

50000

Бездокументарні
іменні

50000000

22

91

2698510

19.10.2018

Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї України. Мета емiсiї облiгацiй: використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй буде спрямовано на фiнансування
операцiйної дiяльностi компанiї, а саме: надання фiнансових кредитiв в межах отриманної лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: Погашення облiгацiй i
виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Емiтента, отриманi вiд операцiйної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових
платежiв. Зобов'язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для покриття збиткiв пiдприємства: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд
розмiщення облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття збиткiв вiд його господарської дiяльностi. Права, що надаються власникам облiгацiй: купувати та
продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;
подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в
управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у зберiгача цiнних паперiв. Обiг облiгацiй дозволяється з дня
наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України за реєстрацiєю Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних
паперiв. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй
Облiгацiї серiї B обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника у зберiгача та пiдтверджується випискою з
цього рахунку, яку надає зберiгач. Порядок викупу облiгацiй Емiтентом: За бажанням, власник облiгацiй має право в термiн обiгу, надати облiгацiї емiтента для їх викупу, а емiтент має право
здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному ринку протягом термiну обiгу облiгацiй за договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у
цiнних паперах до погашення випуску та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству України. Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй
вiдповiдної серiї до початку погашення, то Емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.
Емiтент зобов'язується викупити облiгацiй якщо власником облiгацiй буде надане повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, а саме: термiни викупу та строки
надання повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй серiї B:
Дата викупу Дата початку прийому повiдомлень Кiнцева дата прийому повiдомлень
24.01.2014 14.01.2014 19.01.2014
25.04.2014 15.04.2014 20.04.2014
25.07.2014 15.07.2014 20.07.2014
24.10.2014 14.10.2014 19.10.2014
23.01.2015 13.01.2015 18.01.2015
24.04.2015 14.04.2015 19.04.2015
24.07.2015 14.07.2015 19.07.2015
23.10.2015 13.10.2015 18.10.2015
22.01.2016 12.01.2016 17.01.2016
22.04.2016 12.04.2016 17.04.2016
22.07.2016 12.07.2016 17.07.2016
21.10.2016 11.10.2016 16.10.2016
20.01.2017 10.01.2017 15.01.2017
21.04.2017 11.04.2017 16.04.2017
21.07.2017 11.07.2017 16.07.2017
20.10.2017 10.10.2017 15.10.2017
19.01.2018 09.01.2018 14.01.2018
20.04.2018 10.04.2018 15.04.2018
Порядок встановлення цiни викупу:
Цiна викупу облiгацiй в термiни, якi вказанi вище, дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй, 1000 (одна тисяча) гривень. Також власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. На дату здiйснення викупу емiтентом облiгацiй, власник на пiдставi укладеного договору купiвлi – продажу облiгацiй з емiтентом переказує
облiгацiї, в кiлькостi, що вказана в вiдповiдному договорi на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», пiсля чого емiтент протягом одного операцiйного дня виплачує

власнику грошовi кошти в порядку встановленому у вiдповiдному договорi. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється емiтентом самостiйно на пiдставi зведеного облiкового реєстру
власникiв облiгацiй, який складається депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на кiнець операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу та який надається емiтенту на
початок дня дати виплати вiдсоткового доходу. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з урахування дiючого законодавства України. Якщо строк виплати
вiдсоткового доходу за облiгацiями припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший операцiйний день наступний за святковим
(вихiдним) днем. При цьому вiдсотки по облiгацiях за вказанi святковi (вихiднi) днi у вiдповiдному вiдсотковому перiодi не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку
вiдсоткового доходу за наступний вiдсотковий перiод. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх
розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями, розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставкаi/100%)х(Т/365),де Pi- сума вiдсоткового
доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i- ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;Т- кiлькiсть днiв
у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Вiдсоткова ставка на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй встановлюються Дирекцiєю емiтента виходячи з ринкової кон’юнктури, i не може бути
меншою нiж облiкова ставка НБУ на дату прийняття рiшення про змiну вiдсоткової ставки. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй повинно бути прийняте Дирекцiєю емiтента не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду. Емiтент публiкує
вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу вiдповiдного вiдсоткового перiоду у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому
опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою емiтента, 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь
надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.
Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Дострокове погашення випуску (серiї) не передбачено. Порядок погашення облiгацiй. Погашення облiгацiй буде
здiйснюватись в нацiональнiй валютi України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi погашення та наданого на дату
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї, за адресою: 01032, м. Київ. вул. Сiмона Петлюри, 30. При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй вiдповiдної серiї та одночасно
виплачує вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.
Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй повиннi переказати належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» в термiн погашення облiгацiй, пiсля цього емiтент перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi даних
щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв емiтент здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй, який повинен надати заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв. Якщо емiтент викупив 100%
облiгацiй до дати погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй, Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Порядок
оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента у разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї облiгацiй,
вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки зазначенi у цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Емiтент публiкує iнформацiю про таку
неспроможнiсть в офiцiйному виданнi НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днiв до закiнчення термiнiв виплати вiдсоткового доходу або погашення. Вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури Повного або часткового задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України «Про
вiдновлення платоспроможностi боржника та визнання його банкрутом».
Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA.Прогноз рейтингу: позитивний.
11.10.2013

Опис

186/2/2013

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000

25000

Бездокументарні
іменні

25000000

22

91

1313931

25.01.2019

Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї України.Мета емiсiї облiгацiй: використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй буде спрямовано на фiнансування
операцiйної дiяльностi компанiї, а саме: надання фiнансових кредитiв в межах отриманної лiцензiї кредитної установи.Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями:Погашення облiгацiй i
виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Емiтента, отриманi вiд операцiйної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових
платежiв. Зобов'язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для покриття збиткiв пiдприємства: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд
розмiщення облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття збиткiв вiд його господарської дiяльностi.Права, що надаються власникам облiгацiй: купувати та
продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв;
- отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї;
здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї
виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у зберiгача цiнних паперiв. Обiг облiгацiй дозволяється з дня наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку України за реєстрацiєю Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних паперiв. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй
Облiгацiї серiї С обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника у зберiгача та пiдтверджується випискою з
цього рахунку, яку надає зберiгач. Порядок викупу облiгацiй Емiтентом: За бажанням, власник облiгацiй має право в термiн обiгу, надати облiгацiї емiтента для їх викупу, а емiтент має право
здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному ринку протягом термiну обiгу облiгацiй за договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у
цiнних паперах до погашення випуску та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству України. Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй
вiдповiдної серiї до початку погашення, то Емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.
Емiтент зобов'язується викупити облiгацiй якщо власником облiгацiй буде надане повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, а саме: Термiни викупу та строки

надання повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй серiї С:
Дата викупу Дата початку прийому повiдомлень Кiнцева дата прийомуповiдомлень
21.04.2014 11.04.2014 16.04.2014
21.07.2014 11.07.2014 16.07.2014
20.10.2014 10.10.2014 15.10.2014
19.01.2015 09.01.2015 14.01.2015
20.04.2015 10.04.2015 15.04.2015
20.07.2015 10.07.2015 15.07.2015
19.10.2015 09.10.2015 14.10.2015
18.01.2016 08.01.2016 13.01.2016
18.04.2016 08.04.2016 13.04.2016
18.07.2016 08.07.2016 13.07.2016
17.10.2016 07.10.2016 12.10.2016
16.01.2017 06.01.2017 11.01.2017
17.04.2017 07.04.2017 12.04.2017
17.07.2017 07.07.2017 12.07.2017
16.10.2017 06.10.2017 11.10.2017
15.01.2018 05.01.2018 10.01.2018
16.04.2018 06.04.2018 11.04.2018
16.07.2018 06.07.2018 11.07.2018
Порядок встановлення цiни викупу:
Цiна викупу облiгацiй в термiни, якi вказанi вище, дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй, 1000 (одна тисяча) гривень. Також власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. На дату здiйснення викупу емiтентом облiгацiй, власник на пiдставi укладеного договору купiвлi – продажу облiгацiй з емiтентом переказує
облiгацiї, в кiлькостi, що вказана в вiдповiдному договорi на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», пiсля чого емiтент протягом одного операцiйного дня виплачує
власнику грошовi кошти в порядку встановленому у вiдповiдному договорi.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється емiтентом самостiйно на пiдставi зведеного облiкового реєстру
власникiв облiгацiй, який складається депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на кiнець операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу та який надається емiтенту на
початок дня дати виплати вiдсоткового доходу. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з урахування дiючого законодавства України. Якщо строк виплати
вiдсоткового доходу за облiгацiями припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший операцiйний день наступний за святковим
(вихiдним) днем. При цьому вiдсотки по облiгацiях за вказанi святковi (вихiднi) днi у вiдповiдному вiдсотковому перiодi не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку
вiдсоткового доходу за наступний вiдсотковий перiод. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх
розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями, розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставкаi/100%)х(Т/365),де Pi- сума вiдсоткового
доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях;% Ставка i- ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;Т- кiлькiсть днiв у
вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Вiдсоткова ставка на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй встановлюються Дирекцiєю емiтента виходячи з ринкової кон’юнктури, i не може бути
меншою нiж облiкова ставка НБУ на дату прийняття рiшення про змiну вiдсоткової ставки. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй повинно бути прийняте Дирекцiєю емiтента не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду. Емiтент публiкує
вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу вiдповiдного вiдсоткового перiоду у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому
опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою емiтента, 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь
надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.
Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Дострокове погашення випуску (серiї) не передбачено. Порядок погашення облiгацiй. Погашення облiгацiй буде
здiйснюватись в нацiональнiй валютi України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi погашення та наданого на дату
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї, за адресою: 01032, м. Київ. вул. Сiмона Петлюри, 30. При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй вiдповiдної серiї та одночасно
виплачує вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.
Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй повиннi переказати належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» в термiн погашення облiгацiй, пiсля цього емiтент перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi даних
щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв емiтент здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй, який повинен надати заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв. Якщо емiтент викупив 100%
облiгацiй до дати погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй, Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Порядок
оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента у разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї облiгацiй,
вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки зазначенi у цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Емiтент публiкує iнформацiю про таку
неспроможнiсть в офiцiйному виданнi НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днiв до закiнчення термiнiв виплати вiдсоткового доходу або погашення. Вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури Повного або часткового задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України «Про
вiдновлення платоспроможностi боржника та визнання його банкрутом».

Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз рейтингу: позитивний.
11.10.2013
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Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї України. Мета емiсiї облiгацiй: використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй буде спрямовано на фiнансування
операцiйної дiяльностi компанiї, а саме: надання фiнансових кредитiв в межах отриманної лiцензiї кредитної установи.Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: Погашення облiгацiй i
виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Емiтента, отриманi вiд операцiйної дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових
платежiв. Зобов'язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для покриття збиткiв пiдприємства: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд
розмiщення облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття збиткiв вiд його господарської дiяльностi. Права, що надаються власникам облiгацiй: купувати та
продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв;
- отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї;
здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї
виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у зберiгача цiнних паперiв. Обiг облiгацiй дозволяється з дня наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку України за реєстрацiєю Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних паперiв. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй
Облiгацiї серiї D обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника у зберiгача та пiдтверджується випискою з
цього рахунку, яку надає зберiгач. Порядок викупу облiгацiй Емiтентом: За бажанням, власник облiгацiй має право в термiн обiгу, надати облiгацiї емiтента для їх викупу, а емiтент має право
здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному ринку протягом термiну обiгу облiгацiй за договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у
цiнних паперах до погашення випуску та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству України. Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй
вiдповiдної серiї до початку погашення, то Емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.
Емiтент зобов'язується викупити облiгацiй якщо власником облiгацiй буде надане повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, а саме:Термiни викупу та строки
надання повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй серiї D:
Дата викупу Дата початку прийому повiдомлень Кiнцева дата прийому повiдомлень
01.07.2014 21.06.2014 26.06.2014
30.09.2014 20.09.2014 25.09.2014
30.12.2014 20.12.2014 25.12.2014
31.03.2015 21.03.2015 26.03.2015
30.06.2015 20.06.2015 25.06.2015
29.09.2015 19.09.2015 24.09.2015
29.12.2015 19.12.2015 24.12.2015
29.03.2016 19.03.2016 24.03.2016
28.06.2016 18.06.2016 23.06.2016
27.09.2016 17.09.2016 22.09.2016
27.12.2016 17.12.2016 22.12.2016
28.03.2017 18.03.2017 23.03.2017
27.06.2017 17.06.2017 22.06.2017
26.09.2017 16.09.2017 21.09.2017
26.12.2017 16.12.2017 21.12.2017
27.03.2018 17.03.2018 22.03.2018
26.06.2018 16.06.2018 21.06.2018
25.09.2018 15.09.2018 20.09.2018
Порядок встановлення цiни викупу:
Цiна викупу облiгацiй в термiни, якi вказанi вище, дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй, 1000 (одна тисяча) гривень. Також власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. На дату здiйснення викупу емiтентом облiгацiй, власник на пiдставi укладеного договору купiвлi – продажу облiгацiй з емiтентом переказує
облiгацiї, в кiлькостi, що вказана в вiдповiдному договорi на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», пiсля чого емiтент протягом одного операцiйного дня виплачує
власнику грошовi кошти в порядку встановленому у вiдповiдному договорi. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється емiтентом самостiйно на пiдставi зведеного облiкового реєстру
власникiв облiгацiй, який складається депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на кiнець операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу та який надається емiтенту на
початок дня дати виплати вiдсоткового доходу. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з урахування дiючого законодавства України. Якщо строк виплати
вiдсоткового доходу за облiгацiями припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший операцiйний день наступний за святковим
(вихiдним) днем. При цьому вiдсотки по облiгацiях за вказанi святковi (вихiднi) днi у вiдповiдному вiдсотковому перiодi не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку

вiдсоткового доходу за наступний вiдсотковий перiод. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх
розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями, розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставкаi/100%)х(Т/365),де Pi- сума вiдсоткового
доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i- ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;Т- кiлькiсть днiв
у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Вiдсоткова ставка на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй встановлюються Дирекцiєю емiтента виходячи з ринкової кон’юнктури, i не може бути
меншою нiж облiкова ставка НБУ на дату прийняття рiшення про змiну вiдсоткової ставки. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй повинно бути прийняте Дирекцiєю емiтента не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду. Емiтент публiкує
вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу вiдповiдного вiдсоткового перiоду у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому
опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою емiтента, 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь
надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.
Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Дострокове погашення випуску (серiї) не передбачено. Порядок погашення облiгацiй Погашення облiгацiй буде
здiйснюватись в нацiональнiй валютi України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi погашення та наданого на дату
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї, за адресою: 01032, м. Київ. вул. Сiмона Петлюри, 30. При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй вiдповiдної серiї та одночасно
виплачує вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.
Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй повиннi переказати належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» в термiн погашення облiгацiй, пiсля цього емiтент перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi даних
щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв емiтент здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй, який повинен надати заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв. Якщо емiтент викупив 100%
облiгацiй до дати погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй, Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Порядок
оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента у разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї облiгацiй,
вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки зазначенi у цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Емiтент публiкує iнформацiю про таку
неспроможнiсть в офiцiйному виданнi НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днiв до закiнчення термiнiв виплати вiдсоткового доходу або погашення. Вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури Повного або часткового задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України «Про
вiдновлення платоспроможностi боржника та визнання його банкрутом».
Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз рейтингу: позитивний.
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному
обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не
використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу
вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата
закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року.Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у
цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають
можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення
цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за
законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати

повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ,
вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у
власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй
повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти
банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового
доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю
Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше
5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження
незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента
факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до
вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка
i/100%)х(Т/365), де: Рi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується
вiдсотковий дохiд за облiгацiями;
Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта): нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу
коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями
здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями
(надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. Виплати вiдсоткового
доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на
фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до
Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв
для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює
таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за
якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми
коштiв. Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної вартостi
облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом
погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного
Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження
Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу
емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами
Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi
рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України.У випадку,
якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума
депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i
пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй
переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.Емiтент
зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При
погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100%
облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть
дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення
випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове
погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття
рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її
встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про
дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому
опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення
забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску

(серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати
одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр
власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку
дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй.Можливiсть дострокового погашення
облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни
дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не
передбачено.Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за
облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку
виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент
протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять)
календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання
рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту.Подальшi дiї
емiтента здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом».Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi
облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України.Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня
2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року). Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз
рейтингу: позитивний.
15.09.2015

Опис

100/2/2015

Нацiональна комiсiя з
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному
обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв.Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не
використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу
вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата
закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у
цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною.Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають
можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення
цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за
законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати
повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ,
вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у
власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй
повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти
банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового
доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю
Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше
5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження

незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента
факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до
вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою:
Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365),де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою
нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта):
нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за
облiгацiями забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi
виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (надалi - Реєстр).
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.Виплати вiдсоткового доходу
здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових
ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового
центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати
власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке
утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими
повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв.
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р.Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз
зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення
облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у
строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом
грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами
Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi
рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У
випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до
виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв
облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються.
Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй
переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент
зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При
погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100%
облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть
дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення
випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове
погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття
рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її
встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про
дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому
опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення
забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску
(серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати
одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр
власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку
дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення
облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни
дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено.
Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або
погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового
доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти)

календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати
початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом
вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються
вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та
вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня
2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року). Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз
рейтингу: позитивний.
15.09.2015
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Нацiональна комiсiя з
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24.09.2020

Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному
обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не
використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу
вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата
закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у
цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають
можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення
цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за
законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються
недiйсними.Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи
надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон
власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ,
вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303.Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки.Емiтент зобов’язаний викупити у
власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй.Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй
повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти
банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового
доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних.Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю
Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше
5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження
незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента
факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до
вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою:
Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365),де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою
нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта):
нацiональна валюта - Гривнi.Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за
облiгацiями забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi

виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (надалi - Реєстр).
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.Виплати вiдсоткового доходу
здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових
ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового
центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати
власникам облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання.
Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України.У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна
бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв.
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз
зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення
облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у
строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом
грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами
Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi
рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У
випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до
виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв
облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються.
Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй
переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент
зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При
погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100%
облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть
дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення
випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове
погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття
рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її
встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про
дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому
опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення
забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску
(серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати
одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр
власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку
дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення
облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни
дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено.
Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або
погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового
доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти)
календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати
початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом
вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються
вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та
вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня
2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року). Кредитний рейтинг: uaA.Прогноз
рейтингу: позитивний.
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному
обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не
використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на вторинному
ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу
вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом.Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року.Умови та дата
закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у
цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною.Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають
можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення
цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за
законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати
повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ,
вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у
власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй
повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти
банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового
доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю
Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше
5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження
незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента
факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до
вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка
i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується
вiдсотковий дохiд за облiгацiями;
Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта): нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу
коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями
здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями
(надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр
обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний
депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам
облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв
даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не

нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання
вiдповiдної суми коштiв.
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй:
Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р.
Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р.
Порядок виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення
вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується
на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається
Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну
вартiсть облiгацiй.
Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення
погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з
рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством
України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до
чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної
вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки
по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на
депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України,
вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi,
неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При
погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100% облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про
анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за
власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового
погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про дострокове погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента
приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття
емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який
облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом
опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування
такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй,
складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового
погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати одного мiсяця.
При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй,
на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового
погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення облiгацiй за
вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового
погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено. Порядок
оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити
частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу
та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти) календарних
днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку
виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних
повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються вiдповiдно до вимог
Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв)
задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або
визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України.
Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз рейтингу: позитивний.
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Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення основної дiяльностi Товариства, а саме на надання споживчих
кредитiв фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи. Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Товариства, отриманих вiд фiнансово
- господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.Власникам облiгацiй надаються наступнi права: - купувати та продавати облiгацiї на
вторинному ринку цiнних паперiв; - отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до
викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй розпочався 12.11.2016р. Облiгацiї серiї I
обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках
у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку,
яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiї I починається з наступного дня пiсля реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску
облiгацiй вiдповiдної серiї i закiнчується 30 вересня 2021 року. Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу
облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i Товариства, Товариство має право викупити у власника належнi йому
облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй Товариства
мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй Товариства (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Цiна викупу
облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий
перiод.
Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення,
поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати
повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул.
Червоноармiйська, буд. 72. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним
чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: Власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому
облiгацiї на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу
облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
05.01.2018 26.12.2017 31.12.2017
06.04.2018 27.03.2018 01.04.2018
06.07.2018 26.06.2018 01.07.2018
05.10.2018 25.09.2018 30.09.2018
04.01.2019 25.12.2018 30.12.2018
05.04.2019 26.03.2019 31.03.2019
05.07.2019 25.06.2019 30.06.2019
04.10.2019 24.09.2019 29.09.2019
03.01.2020 24.12.2019 29.12.2019
03.04.2020 24.03.2020 29.03.2020
03.07.2020 23.06.2020 28.06.2020
02.10.2020 22.09.2020 27.09.2020
01.01.2021 22.12.2020 27.12.2020
02.04.2021 23.03.2021 28.03.2021
02.07.2021 22.06.2021 27.06.2021
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд, % рiчних
1 10.10.2016 05.01.2017 06.01.2017 88 21%
2 06.01.2017 06.04.2017 07.04.2017 91 21%
3 07.04.2017 06.07.2017 07.07.2017 91 21%
4 07.07.2017 05.10.2017 06.10.2017 91 21%
5 06.10.2017 04.01.2018 05.01.2018 91 21%
6 05.01.2018 05.04.2018 06.04.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.12.2017
7 06.04.2018 05.07.2018 06.07.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 17.03.2018
8 06.07.2018 04.10.2018 05.10.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.06.2018
9 05.10.2018 03.01.2019 04.01.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.09.2018
10 04.01.2019 04.04.2019 05.04.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.12.2018

11 05.04.2019 04.07.2019 05.07.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.03.2019
12 05.07.2019 03.10.2019 04.10.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.06.2019
13 04.10.2019 02.01.2020 03.01.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.09.2019
14 03.01.2020 02.04.2020 03.04.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.12.2019
15 03.04.2020 02.07.2020 03.07.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.03.2020
16 03.07.2020 01.10.2020 02.10.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.06.2020
17 02.10.2020 31.12.2020 01.01.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.09.2020
18 01.01.2021 01.04.2021 02.04.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.12.2020
19 02.04.2021 01.07.2021 02.07.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.03.2021
20 02.07.2021 30.09.2021 01.10.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.06.2021
Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї I на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 21,0% рiчних.Вiдсоткова ставка для облiгацiй серiї I на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається
Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї I не може бути
встановленою менше 5% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями серiї I у тому самому офiцiйному друкованому виданнi
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової
ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, будинок 72. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника
облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий доход
по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями серiї
I розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями
вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня,
що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки
визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр
обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний
депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам
облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв
даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку Емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не
нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання
вiдповiдної суми коштiв. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй вiдповiдної серiї забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй.
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй вiдповiдної серiї
Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий
в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження
здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв
облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання.
Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими
повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у Емiтента до особистого звернення власника
облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата
номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий
(вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним,
неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок.
Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується
вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок.Якщо Товариство викупить 100% облiгацiй до дати погашення, Товариство має право прийняти рiшення про анулювання
викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю Товариства. Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї за iнiцiативою
Емiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв
облiгацiй про прийняття Емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку
та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй
вiдповiдної серiї шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй
Емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних
реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Дати

початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї не може перевищувати одного мiсяця.
При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй,
на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового
погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Порядок здiйснення
дострокового погашення облiгацiй аналогiчний порядку, встановленому для погашення облiгацiй, згiдно пiдпункту 3 роздiлу 14 цього Проспекту. У разi неспроможностi Товариства виплатити
власникам облiгацiй вiдповiдної серiї вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Товариство
оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти)
календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту
власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому
проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на
дату оголошення дефолту. Подальшi дiї Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом».
Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у
черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України Кредитний рейтинг: uaA.Прогноз рейтингу:
позитивний.
27.09.2016
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Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення основної дiяльностi Товариства, а саме на надання споживчих
кредитiв фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи. Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Товариства, отриманих вiд фiнансово
- господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.Власникам облiгацiй надаються наступнi права: купувати та продавати облiгацiї на
вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до
викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом.Права
власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй розпочався 12.11.2016 року.Облiгацiї серiї J
обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках
у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку,
яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiї I починається з наступного дня пiсля реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску
облiгацiй вiдповiдної серiї i закiнчується 30 вересня 2021 року. Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу
облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i Товариства, Товариство має право викупити у власника належнi йому
облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй Товариства
мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй Товариства (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Цiна викупу
облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий
перiод.
Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення,
поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати
повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул.
Червоноармiйська, буд. 72. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним
чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: Власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому
облiгацiї на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу
облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
05.01.2018 26.12.2017 31.12.2017
06.04.2018 27.03.2018 01.04.2018
06.07.2018 26.06.2018 01.07.2018
05.10.2018 25.09.2018 30.09.2018
04.01.2019 25.12.2018 30.12.2018
05.04.2019 26.03.2019 31.03.2019
05.07.2019 25.06.2019 30.06.2019
04.10.2019 24.09.2019 29.09.2019
03.01.2020 24.12.2019 29.12.2019
03.04.2020 24.03.2020 29.03.2020

03.07.2020 23.06.2020 28.06.2020
02.10.2020 22.09.2020 27.09.2020
01.01.2021 22.12.2020 27.12.2020
02.04.2021 23.03.2021 28.03.2021
02.07.2021 22.06.2021 27.06.2021
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд, % рiчних
1 10.10.2016 05.01.2017 06.01.2017 88 21%
2 06.01.2017 06.04.2017 07.04.2017 91 21%
3 07.04.2017 06.07.2017 07.07.2017 91 21%
4 07.07.2017 05.10.2017 06.10.2017 91 21%
5 06.10.2017 04.01.2018 05.01.2018 91 21%
6 05.01.2018 05.04.2018 06.04.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.12.2017
7 06.04.2018 05.07.2018 06.07.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 17.03.2018
8 06.07.2018 04.10.2018 05.10.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.06.2018
9 05.10.2018 03.01.2019 04.01.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.09.2018
10 04.01.2019 04.04.2019 05.04.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.12.2018
11 05.04.2019 04.07.2019 05.07.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.03.2019
12 05.07.2019 03.10.2019 04.10.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.06.2019
13 04.10.2019 02.01.2020 03.01.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.09.2019
14 03.01.2020 02.04.2020 03.04.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.12.2019
15 03.04.2020 02.07.2020 03.07.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.03.2020
16 03.07.2020 01.10.2020 02.10.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.06.2020
17 02.10.2020 31.12.2020 01.01.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.09.2020
18 01.01.2021 01.04.2021 02.04.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.12.2020
19 02.04.2021 01.07.2021 02.07.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.03.2021
20 02.07.2021 30.09.2021 01.10.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.06.2021
Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї J на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 21,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй серiї J на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається
Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї J не може бути
встановленою менше 5% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями серiї J у тому самому офiцiйному друкованому
виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової
вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, будинок 72. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника
облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.
Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума
вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями серiї I розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де:Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у
гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому
перiодi.Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi –
«Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй,
складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр складається
Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр
обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний
депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або
депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам
облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв
даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку Емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не
нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання
вiдповiдної суми коштiв. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй вiдповiдної серiї забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй.
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй вiдповiдної серiї
Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий
в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження
здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв

облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання.
Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими
повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у Емiтента до особистого звернення власника
облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата
номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий
(вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним,
неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок.
Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується
вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо Товариство викупить 100% облiгацiй до дати погашення, Товариство має право прийняти рiшення про анулювання
викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю Товариства. Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї за iнiцiативою
Емiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв
облiгацiй про прийняття Емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку
та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй
вiдповiдної серiї шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй
Емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних
реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Дати
початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї не може перевищувати одного мiсяця.
При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй,
на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового
погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Порядок здiйснення
дострокового погашення облiгацiй аналогiчний порядку, встановленому для погашення облiгацiй, згiдно пiдпункту 3 роздiлу 14 цього Проспекту. У разi неспроможностi Товариства виплатити
власникам облiгацiй вiдповiдної серiї вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Товариство
оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти)
календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту
власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому
проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на
дату оголошення дефолту. Подальшi дiї Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги
власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi,
визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз рейтингу: позитивний.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

267302

X

X

Кредит банку

27.06.2013

14705

18.12

01.08.2018

Кредит банку

19.12.2016

2102

19.1

01.12.2017

Кредит банку

19.12.2016

110300

25

01.12.2019

Кредит банку

02.10.2015

8195

18.34

01.10.2018

Кредит банку

25.03.2016

132000

20.65

01.03.2018

X

294748

X

X

X

294748

X

X

Облiгацiї, серiя В

18.12.2013

49198

22

19.10.2018

Облiгацiї, серiя С

05.02.2014

23955

22

14.01.2019

Облiгацiї, серiя D

25.04.2014

24045

22

14.01.2019

Облiгацiї, серiя Е

13.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя F

13.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя G

05.11.2015

24050

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя Н

05.11.2015

23500

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя I

10.10.2016

50000

21

01.10.2021

Облiгацiї, серiя J

10.10.2016

50000

21

01.10.2021

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

48521

X

X

Усього зобов'язань

X

610571

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі(за кожним кредитом):

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):

Опис:

Кредити банкiв складаються з довгострокових кредитiв - 111 618 тис.грн та
короткострокових кредитiв - 155 684 тис. грн.
Iншi зобов'язання складаються з податкових зобов'язань - 1309 тис. грн. та

iнших зобов'язань - 47 212 тис. грн.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 10 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

35725063

за КОАТУУ 8036100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

240

64.92

124

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул. Червоноармiйська, буд. 72, м. Київ,
03150

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

2055

1769

2104

первісна вартість

1001

4181

4279

2908

накопичена амортизація

1002

2126

2510

804

Незавершені капітальні інвестиції

1005

710

710

0

Основні засоби:

1010

126

133

553

первісна вартість

1011

2025

2237

1559

знос

1012

1899

2104

1006

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

523906

508184

154232

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

526797

510796

156889

Запаси

1100

10

13

48

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

211037

182500

13433

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

186

11

249

у тому числі з податку на прибуток

1136

182

0

249

з нарахованих доходів

1140

14457

19295

6458

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

9875

15693

3797

Поточні фінансові інвестиції

1160

36554

36554

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

4950

4577

379

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

356

604

379

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

87

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

277069

258643

24451

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

803866

769439

181340

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

145000

145000

22002

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

186

518

19

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

9431

13350

1652

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

154617

158868

23673

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

86965

111618

52778

Інші довгострокові зобов’язання

1515

258828

294748

87516

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

345793

406366

140294

Короткострокові кредити банків

1600

254109

155684

12037

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

2271

3825

52

за розрахунками з бюджетом

1620

0

1309

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

1309

0

за розрахунками зі страхування

1625

2

0

4

за розрахунками з оплати праці

1630

32

0

9

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

1000

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1010

1388

528

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

46032

40999

4743

Усього за розділом IІІ

1695

303456

204205

17373

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

803866

769439

181340

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ, випущених
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку,
та пояснень, опублiкованих Мiжнародним Комiтетом з
тлумачення фiнансової звiтностi.

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 10 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

320768

189153

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

320768

189153

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

116298

20926

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 100138 )

( 41251 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 228094 )

( 53604 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за

2181

(0)

(0)

Стаття

справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

108834

115224

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

221

Інші доходи

2240

0

3410

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 93792 )

( 72544 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 345 )

( 2755 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

14697

43556

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

2646

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

12051

43556

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

12051

43556

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

131

114

Витрати на оплату праці

2505

11877

8103

Відрахування на соціальні заходи

2510

2617

1757

Амортизація

2515

589

402

Інші операційні витрати

2520

313018

84479

Разом

2550

328232

94855

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Примiтки вiдсутнi.

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 10 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 10 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3552

0

0

0

0

поточних біологічних активів
Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ"

Підприємство

2017 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток

