Титульний аркуш
28.04.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 360
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Моложава О.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ
РІШЕНЬ"
Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
35725063
4. Місцезнаходження
вул. Сім'ї Прахових, буд. 50Б, м. Київ, 01033
5. Міжміський код, телефон та факс (044)5937309, (044)5937309
6. Адреса електронної пошти
info@fincom-fsc.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким
, д/н
затверджено річну інформацію, або дата та рішення
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну
інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі
здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо)

Державна установа «Агентство з
розвитку інфраструктури
фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM
Державна установа «Агентство з
розвитку інфраструктури
фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено https://kreditmarket.ua
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку
(URL-адреса сторінки)
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29.04.2020
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента.

X

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

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.

X

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

X

7. Судові справи емітента.

X

8. Штрафні санкції щодо емітента.

X

9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента
та відсоток їх акцій (часток, паїв):
1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента
в разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
емітента:
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування;
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків;
4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством
вимоги;
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

X

X

X

інформація про наглядову раду;
інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
емітента;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X
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X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу
та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими
акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною
пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та
обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента;
2) інформація про облігації емітента;

X

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру
статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

X
X
X

X

24. 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 емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.
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X
X

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого
емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

X

37. 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 станом на кінець звітного року.
38. 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.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
X

46. Примітки.(до звіту)

Протягом звітного періоду емітент не приймав участі в інших юридичних особах. Інформація у складi рiчної
iнформацiї емiтента вiдсутня.
Протягом звітного періоду корпоративний секретар не призначався, не обирався та не був звiльнений. Iнформацiя
щодо посади корпоративного секретаря у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня.
Протягом звітного періоду емітент не мав в наявності філіалів або інших структурних підрозділів. Інформація у
складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня.
Емітент не здійснював випуск акцій та не є акціонерним товариством. Інформація про випуски акцій емітента у
складі річної інформації відсутня.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуски інших цінних паперів окрім облігацій. Інформація про
інші цінні папери, випущені емітентом у складі річної інформації відсутня.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуски похідних цінних паперів. Інформація про похідні цінні
папери емітента у складі річної інформації відсутня.
Емітент не здійснював випуск акцій та не є акціонерним товариством. Інформація про придбання власних акцій
емітентом протягом звітного періоду у складі річної інформації відсутня.
Протягом звітного періоду емітент на вчиняв правочинів щодо яких є заінтересованість. Інформація про вчинення
правочинів, щодо яких є заінтересованість у складі річної інформації емітента відсутня.
Протягом звітного періоду емітент на вчиняв правочинів із заінтересованістю, особи відсутні. Інформація про осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює
заінтересованість у складі річної інформації емітента відсутня.
Випуски боргових цінних паперів емітента проводились без залучення поручителя. Річна фінансова звітність
поручителя у складі річної інформації емітента відсутня.
Протягом звітного періоду інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) емітента до емітента не надходила. Iнформацiя про акціонерні або корпоративні договори, укладені
акціонерами (учасниками) емітента, яка наявна в емітента у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня.
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Протягом звітного періоду будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом не укладались. Iнформацiя будь-які договори та/або правочини, умовою
чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом у складi рiчної iнформацiї емiтента
вiдсутня.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні. Iнформацiя
щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду у складi
рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні. Iнформацiя
про випуски іпотечних облігацій у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні. Iнформацiя
про склад, структуру і розмір іпотечного покриття у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні. Iнформацiя
про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні. Iнформацiя
щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 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 у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні. Iнформацiя
про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу
іпотечного покриття у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні. Iнформацiя
про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець
звітного періоду у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні. Відомості
щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складаютьіпотечне покриття
станом на кінець звітного періоду у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні. Iнформацiя
про наявність просрочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами, права вимоги
за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття у складi рiчної iнформацiї емiтента
вiдсутня.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні. Iнформацiя
про випуски іпотечних сертифікатів у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні. Iнформацiя
щодо реєстру iпотечних активiв у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН у складi
рiчної iнформацiї емiтента вiдсутнi.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів
ФОН у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутнi.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють
сертифікатами ФОН у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутнi.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Інформація про розрахунок вартості
чистих активів ФОН у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутнi.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Правила ФОН у складi рiчної
iнформацiї емiтента вiдсутнi.
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11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата
Орган державної влади, що
видачі
видав ліцензію

1
Надання коштів у
позику, в тому числі і на
умовах фінансового
кредиту

2
б/н

Опис: Ліцензія безстрокова
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3
4
24.04.2012 НАЦКОМФІНПОСЛУГ

Дата
закінчення
строку дії
ліцензії
(за наявності)
5

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

2. Скорочене
найменування (за
наявності)

ТОВ "ФК "ЦФР"

3. Дата проведення державної реєстрації
04.02.2008
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
145000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
125
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Інші види кредитування
64.92
Інші види кредитування

64.92

Інші види кредитування

64.92

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) IBAN
4) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) IBAN
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТАСКОМБАНК"
339500
UA483395000000026509000203001
-

д/н

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:
1) найменування
-

2) організаційно-правова форма

100

3) ідентифікаційний код юридичної особи 4) місцезнаходження
-

5) опис: Протягом звітного періоду емітент не приймав участі в інших юридичних особах.
Інформація у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства

1
ТОВ "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ"

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

2
Уповноважене
рейтингове агентство

Дата визначення
або оновлення
рейтингової
оцінки емітента
або цінних
паперів емітента
3
Оновлення
рейтингової
оцінки емітента

08.08.2019

Опис: Прогноз кредитного рейтингу - стабільний.
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Рівень кредитного рейтингу емітента
або цінних паперів емітента

4
uaA+

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента:
1) найменування
-

2) місцезнаходження

-, -, область, 00000, УКРАЇНА

3) опис: Протягом звітного періоду емітент не мав в наявності філіалів або інших структурних
підрозділів. Інформація у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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16. Судові справи емітента
№
з/п

Номер
справи

Найменуванн
я суду

Позивач

Відповідач Третя особа

Позовні вимоги

Стан
розгляду

1
2
3
4
5
6
7
8
1 Опис: Судові та/або арбітражні провадження в яких емітент є або був стороною, пов’язані з питаннями невиконання
позичальниками умов надання кредитів. Подібні спори супроводжують діяльність будь-якої кредитної організації,
яка надає послуги широкому колу осіб. Розмір позовних вимог за такими провадженнями є незначним для емітента.
Ризик неповернення або невчасного повернення позичальником коштів є контрольованим і враховується при
прогнозуванні і бюджетуванні діяльності емітента. Подібні судові спори не мають і не можуть мати значного
негативного впливу на емітента та його фінансові показники. Інформація про те, що емітент стане стороною судових
та/або арбітражні проваджень, які можуть мати значний негативний вплив на емітента та його фінансові показники
відсутня.
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17. Штрафні санкції емітента
№
з/п

Номер та дата
рішення, яким
накладено штрафну
санкцію

Орган, який наклав
штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

1
1

2

3

4

5

д/н,

д/н

д/н

д/н

Опис: Протягом звітного періоду штрафні санкції стосовно емітента не застосовувались.
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18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Внесено зміни з 01 листопада 2019 року в структуру емітента, а саме: введення управління дистанційних
продажів, у складі відділу телемаркетингу, відділу інтернет продажів та відділу підтримки онлайн
продажів. Підпорядковано управління дистанційних продажів безпосередньо директору з продажів.
Виведено з 01 листопада 2019 року із структури емітента департамент інтернет продажів у складі:
управління розвитку онлайн продажів, у складі: відділ підтримки каналів онлайн продажів; відділ по
роботі з новими партнерами.
Інформація про чисельність працівників
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу емiтента становить 125 осіб.
Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 5 осіб. Колективний договiр iз працiвниками
не укладався. Емітент персоналом забезпечене повнiстю. Розмiр фонду оплати працi становить 32 152
тис. грн. Всi працiвники емітента мають вищу освiту (основна вимога при прийомi на роботу). На
постiйнiй основi проводяться тренiнги та атестацiї, конкурси. Найкращi працiвники заохочуються
цiнними подарунками.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
Емітент входить до складу учасників БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ «ТАС».
Однією з основних сфер діяльності групи є фінансовий сектор економіки, який становить для групи
довгостроковий стратегічний інтерес. Увага до фінансового сектору обумовлена, перш за все,
потенціалом росту і високою динамікою розвитку. Тому активи фінансового сектору є одними з
ключових в діяльності групи. Компанії групи присутні практично у всіх сегментах фінансового сектору
України. При цьому інтереси групи поширюються на всі перспективні напрямки ведення бізнесу в
даному секторі економіки до яких входять – банківська діяльність, страхування ризиків та життя,
фінансове посередництво, надання колекторських послуг (послуг з повернення боргів), лізинг,
проведення операцій на фондовому ринку, управління активами та інші перспективні напрямки.
Товариство здійснює свою діяльність на умовах самоокупності та не є дотаційним або фінансово
залежним від інших учасників групи.
До складу групи входять:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (відповідальна особа); АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УНІВЕРСАЛ БАНК»; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ІНДУСТРІАЛЬНА»; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»; ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС-ФІНАНС КОНСАЛТІНГ»; ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АССІСТАС КОНСАЛТИНГ»; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЛІНК»; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ
БОРГІВ»; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛФ-ФІНАНС»; ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»; ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ».
Відповідальною особою банківської групи виступає АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК».
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,
підприємствами, установами
Протягом звiтного перiоду емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не відбувались.
Опис обраної облікової політики
1.Основні положення облікової політики
1.1.Фінансові інструменти – первісне визнання та подальша оцінка
1.1.1.Фінансові активи
Відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» Емітент здійснює класифікацію
фінансових активів при первісному визнанні, як таких, що оцінюються у подальшому або за
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амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю, якщо активи відповідають наступним умовам:
а) вони утримуються в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для одержання
договірних грошових потоків;
б) договірні умови фінансових активів генерують у певні дати грошові потоки, які є виключно виплатами
основної суми боргу та відсотків на непогашену частку основної суми.
Фінансові інструменти, які утримуються для одержання договірних грошових потоків класифікуються як
оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
Фінансові інструменти, які утримуються для інших цілей класифікується як оцінювані за справедливою
вартістю через прибуток/збиток.
Емітент проводить рекласифікацію фінансових активів в разі зміни моделі бізнесу або характеристик
контрактних грошових потоків.
Всі стандартні операції з купівлі та продажу фінансових активів визнаються на дату здійснення угоди,
тобто на дату, коли Емітент бере на себе зобов'язання по покупці активу. До стандартних операцій з
купівлі або продажу відносяться операції з купівлі або продажу фінансових активів, в рамках яких
здійснюється постачання активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на ринку.
Фінансові активи Емітента включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість, яка
відображає позики надані клієнтам, а також інвестиції, що утримуються до погашення.
Первісне визнання
Емітент визнає фінансові активи тоді, коли вона стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного
інструменту. Операції з придбання та реалізації фінансових активів визнаються з використанням обліку за
датою розрахунку. Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю. Витрати на
проведення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску даного фінансового активу,
додаються до суми справедливої вартості у випадку, якщо фінансовий актив визнається не за
справедливою вартістю, зі зміною вартості у прибутку або збитку.
Подальша оцінка
Після початкового визнання фінансові активи, включаючи похідні інструменти, які є активами,
оцінюються за справедливою вартістю без будь-якого вирахування затрат на операції, які можуть бути
понесені при продажу чи іншому вибутті фінансового активу, за винятком:
• кредитів та дебіторської заборгованості, що оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням
методу ефективного відсотка
• інвестицій, що утримуються до погашення, які оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням
методу ефективного відсотка.
Дебіторська заборгованість – це категорія фінансових активів з фіксованими платежами або з платежами,
які можуть бути визначені, що не мають котирування на активному ринку. Початкове визнання таких
активів здійснюється за справедливою вартістю плюс будь-які витрати, що прямо відносяться до
операцій. Після початкового визнання кредити і дебіторська заборгованість оцінюються за
амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка за вирахуванням збитків від
зменшення корисності.
Амортизована вартість фінансового активу – це сума, за якою фінансовий актив оцінюється при
початковому визнанні, мінус виплати основної суми, плюс або мінус кумулятивна амортизація будь-якої
визнаної різниці між визнаною початковою сумою та сумою при погашенні із застосуванням методу
ефективного відсотка, та мінус будь-яке зменшення вартості внаслідок зменшення корисності. Премії та
дисконти, у тому числі початкові витрати на операції, включаються до балансової вартості відповідного
інструмента та амортизуються за ефективною процентною ставкою по цьому інструменту.
Позики, надані клієнтам, являють собою фінансові активи, які не є похідними фінансовими
інструментами, з фіксованими або визначеними платежами, що не котируються на активному ринку, за
виключенням активів, які класифікуються як інші категорії фінансових активів.
Позики, надані Компанією первісно визнаються за справедливою вартістю. У тих випадках, коли вартість
наданої позики не дорівнює справедливій вартості позики, наприклад, коли позика надана за ставками,
нижчими від ринкових, різниця між справедливою вартістю наданої позики та справедливою вартістю
позики визнається як збиток при первісному визнанні позики і включається до звіту про сукупний дохід
відповідно до характеру цих збитків. Після первісного визнання позики відображаються за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективного процента. Позики, надані клієнтам,
відображаються за вирахуванням резервів на очікувані кредитні збитки.
Припинення визнання
Визнання фінансового активу (або, де це можливо - частини фінансового активу або частини групи
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аналогічних фінансових активів) припиняється, якщо:
-Термін дії прав на отримання грошових потоків від активу минув;
-Емітент передала свої права на отримання грошових потоків від активу або взяла на себе зобов'язання по
виплаті третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі і без істотної затримки за
«транзитною» угодою; і або (a) Емітент передала практично всі ризики і вигоди від активу, або (б)
Емітент не передала, але й не зберігає за собою, практично всі ризики і вигоди від активу, але передала
контроль над цим активом;
-Емітент передала всі свої права на отримання грошових потоків від активу або уклала транзитну угоду, і
при цьому не передала, але й не зберігає за собою, практично всі ризики і вигоди від активу, а також не
передала контроль над активом, новий актив визнається в тій ступеня, в якій Емітент продовжує свою
участь в переданому активі. В цьому випадку Емітент також визнає відповідне зобов'язання. Переданий
актив і відповідне зобов'язання оцінюються на основі, яка відображає права та зобов'язання, що збережені
Компанією.
Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Емітент відповідно до вимог МСФЗ (IFRS) 9 визнає резерв під очікувані кредитні
збитки по фінансовим активам.
Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Відносно фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю, Емітент визнає резерв під
очікувані кредитні збитки індивідуально для окремо значимих фінансових активів, або в сукупності для
фінансових активів, які не є окремо значимими. Активи, які оцінюються на предмет знецінення на
індивідуальній основі, щодо яких визнаються збитки від знецінення, не повинні оцінюватися на предмет
знецінення на сукупній основі.
Індивідуальна оцінка на предмет зменшення корисності відображає прогнозну оцінку очікуваних
кредитних збитків на весь строк дії інструментів. Під час індивідуальної оцінки сума резерву
визначається із використанням аналізу сценаріїв та методу дисконтованих потоків грошових коштів.
Підхід на основі аналізу сценаріїв передбачає, що сума відшкодування конкретного фінансового активу
має визначатись як сума результатів:
•дисконтованих очікуваних сум відшкодування для кожного сценарію, та
•ймовірності настання цих сценаріїв.
Згідно з підходом на основі дисконтованих потоків грошових коштів сума відшкодування для кожного
сценарію має визначатись на підставі прогнозу стосовно суми та строків очікуваних майбутніх потоків
грошових коштів (плану відшкодування). За умови що сума відшкодування виявиться меншою за
балансову вартість конкретного активу, необхідно визначити відповідну суму збитків від зменшення
корисності.
Фінансові активи, резерв під очікувані збитки по яким оцінюється в сукупності, Емітент розділяє на три
Етапи.
Етап 1 – включає фінансові активи з низьким кредитним ризиком або кредитний ризик за якими
несуттєво збільшився з моменту первісного визнання. По цим фінансовим активам Емітент визнає резерв
під очікувані 12 місячні кредитні збитки за таким принципом: для заборгованості від 0-10 днів відсоток
резервування складає 0,94%, а від 11-30 – 26,93%.
Етап 2 – включає фінансові активи кредитний ризик за якими суттєво збільшився з моменту первісного
визнання. По цим фінансовим активам Емітент визнає резерв під очікувані кредитні збитки на весь строк
дії фінансових інструментів за таким принципом: для заборгованості від 31-59 днів відсоток резервування
складає 36,35%, а від 60-89 – 49,60%.
Перехід фінансового інструмента із Етап 2 в Етап 1 можливий в разі, якщо буде доведено, що очікуваний
кредитний ризик не є значно більшим, ніж при первісному визнанні.
Етап 3 – включає фінансові активи є знеціненими (мають ознаки дефолта). До інструментів, що мають
ознаки дефолта, Емітент відносить активи прострочка по яким перевищує 90 днів. По цим фінансовим
активам Емітент визнає резерв під очікувані кредитні збитки за таким принципом: для заборгованості
від 90-350 днів відсоток резервування складає 68,00%, а від більше 351 дня – 100%.
Перехід фінансового інструмента із Етап 3 в Етап 2 можливий в разі, якщо борг буде обслуговуватись
згідно умов договору.
1.1.2.Фінансові зобов'язання
Первісне визнання і оцінка
Відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», фінансові зобов'язання
класифікуються як фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток, або кредити і кредиторська заборгованість. Емітент класифікує свої фінансові зобов'язання
при їх первісному визнанні. Всі фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю,
зменшеною, в разі кредитів і позик, на безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді.
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Фінансові зобов'язання Емітента включають банківські кредити та позики отримані, цінні папери
власного боргу та інші зобов’язання.
Подальша оцінка
Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації, як зазначено нижче:
Кредити та позики
Усі фінансові зобов’язання, крім тих, що були визначені як фінансові зобов’язання за справедливою
вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, та крім фінансових зобов’язань, що
виникають у випадку, коли передача фінансового активу, відображеного в обліку за справедливою
вартістю, не відповідає критеріям припинення визнання, оцінюються за амортизованою вартістю.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також
комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація
ефективної процентної ставки включається до складу фінансових витрат звіту про сукупний дохід.
Припинення визнання
Визнання фінансового зобов'язання припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або термін
його дії закінчився. Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим
самим кредитором на суттєво відмінних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені,
така заміна або зміна враховуються як припинення визнання первісного зобов'язання та початок визнання
нового зобов'язання, а різниця в їх балансової вартості визнається в звіті про сукупний доход.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана за продаж активу або виплачена за передачу
зобов'язання в рамках угоди, що укладається в звичайному порядку між учасниками ринку на дату оцінки.
Оцінка справедливої вартості передбачає, що операція з продажу активу або передачі зобов'язання
відбувається:
-або на основному ринку для даного активу або зобов'язання;
-або, в умовах відсутності основного ринку, на найбільш сприятливому ринку для даного активу або
зобов'язання.
Емітент повинна мати доступ до основного або найбільш сприятливого ринку. Справедлива вартість
активу або зобов'язання оцінюється з використанням припущень, які використовувалися б учасниками
ринку при визначенні ціни активу або зобов'язання, при цьому передбачається, що учасники ринку діють
в своїх кращих інтересах. Оцінка справедливої вартості нефінансового активу враховує можливість
учасника ринку генерувати економічні вигоди від використання активу найкращим і найбільш
ефективним чином або продати його іншому учаснику ринку, який буде використовувати даний актив
найкращим і найбільш ефективним чином.
Емітент використовує такі методики оцінки, які є прийнятними в обставинах, що склалися і для яких
доступні дані, достатні для оцінки справедливої вартості, при цьому максимально використовуючи
відповідні вихідні дані активного ринку і мінімально використовуючи вихідні дані інших ринків.
Всі активи і зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у фінансовій звітності,
класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії джерел справедливої вартості на підставі вихідних
даних самого нижнього рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому:
-Рівень 1 - ринкові котирування цін на активному ринку по ідентичних активах або зобов’язаннях (без
будь-яких коригувань);
-Рівень 2 - моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до
самого нижнього рівня ієрархії є прямо або побічно спостережуваними на ринку;
-Рівень 3 - моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до
самого нижнього рівня ієрархії не є спостережуваними на ринку.
У разі активів і зобов'язань, які визнаються у фінансовій звітності на періодичній основі, Емітент
визначає факт переведення між рівнями ієрархії джерел, повторно аналізуючи класифікацію (на підставі
вихідних даних самого нижнього рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому) на
кінець кожного звітного періоду.
1.2.Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна конвертувати у відому суму готівки за
першою вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Грошові кошти та їхні еквіваленти
включають кошти на поточних рахунках у банках, залишки коштів у касі, депозити до запитання і
строкові депозити із строками виплат до трьох місяців.
1.3.Податки
Поточний податок на прибуток
Поточні витрати з податку на прибуток розраховуються відповідно до податкового законодавства
України.
Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний період оцінюються в сумі, що передбачена до
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відшкодування податковими органами або до сплати податковим органам. Ставки податків і податкове
законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми - це ставки і закони, прийняті в Україні.
Керівництво періодично оцінює позицію, відображену в податкових деклараціях, щодо ситуацій, коли
застосовуване податкове законодавство підлягає подвійному тлумаченню, і при необхідності створює
резерви.
Відстрочений податок
Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються та визнаються у зв'язку з тимчасовими
різницями між балансовою вартістю активів та зобов'язань для цілей фінансової звітності та сумами,
використаними для цілей оподаткування. Відстрочене податкове зобов'язання визнається для всіх
оподатковуваних тимчасових різниць, за винятком відстроченого податкового зобов'язання, що виникає
за первісного визнання гудвілу або початкового визнання активу або зобов'язання у операції, яка не є
об'єднанням бізнесу та на момент здійснення операції не впливає на оподатковуваний прибуток
(податкові збитки).
Відстрочений податковий актив слід визнавати для всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню,
у тій мірі, в якій існує певна вірогідність отримання оподатковуваного прибутку, у взаємозалік якого
можна використати тимчасову різницю, що підлягає оподаткуванню.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються з використанням податкових ставок, які, як
очікується, матимуть вплив на дату реалізації активу або погашення зобов'язань відповідно до вимог
законодавства, чинних або фактично прийнятих на звітну дату.
На кожну дату звіту про фінансовий стан Емітент переглядає балансову вартість відстрочених податкових
активів та зменшує балансову вартість відстрочених податкових активів, коли перестає існувати
вірогідність отримання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволило б реалізувати частину або
всю суму таких відстрочених податкових активів.
Оцінка відстрочених податкових зобов'язань та відстрочених податкових активів відображає податкові
наслідки того способу, яким Емітент очікує, станом на звітну дату, відшкодувати або погасити балансову
вартість своїх активів та зобов'язань. Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за
ставками податку, застосування яких очікується при реалізації активу або погашенні зобов'язання,
виходячи зі ставок податку (та податкових законів), що набули чинності або по суті були затверджені на
звітну дату.
1.4.Основні засоби
Основні засоби відображаються за первісною вартістю, без урахування витрат на поточне
обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Така
вартість включає в себе витрати, пов'язані із заміною частини обладнання, які визнаються за фактом
понесення, якщо вони відповідають критеріям визнання. Балансова вартість основних засобів оцінюється
на предмет знецінення в разі виникнення подій або змін в обставинах, що вказують на те, що балансову
вартість цього активу, ймовірно, не вдасться відшкодувати.
Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом протягом строку корисного
використання таких об’єктів основних засобів:
Комп’ютерне та офісне обладнання2 роки
Транспортні засоби5 років
Меблі та офісне обладнання5 років
Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів
аналізуються наприкінці кожного звітного періоду і коригуються в міру необхідності. Витрати на ремонт
і реконструкцію відносяться на витрати по мірі їх здійснення і включаються до складу інших операційних
витрат, за винятком випадків, коли вони підлягають капіталізації.
1.5.Нематеріальні активи
Нематеріальні активи представлені програмним забезпеченням, патентами та ліцензіями.
Нематеріальні активи відображається в балансі за вартістю придбання і амортизується протягом строку
його корисного використання.
Строк корисного використання нематеріальних активів становить 10 років.
1.6.Резерви
Резерв визнається за наявності у Емітента юридичного або конструктивного зобов'язання перед третьою
стороною, коли воно піддається достовірній оцінці і, швидше за все, призведе до відтоку ресурсів, не
очікуючи щонайменше еквівалентного компенсуючого зобов'язання від тієї ж третьої сторони. Якщо сума
або дата врегулювання не може бути достовірно визначена, то зобов'язання вважається умовним і
розкривається у складі позабалансових зобов'язань.
Резерв під реструктуризацію визнається тільки після формалізації детального плану реструктуризації, або
коли розпочата реструктуризація підприємства призвела до виникнення конструктивних зобов'язань.
1.7.Умовні зобов'язання та умовні активи
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Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, при цьому інформація про них розкривається в тих
випадках, коли отримання пов'язаних з ними економічних вигод є ймовірним.
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності за винятком випадків, коли існує ймовірність
того, що погашення зобов'язання призведе до вибуття ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, і
при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов'язання
підлягає відображенню, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою
економічні вигоди, є малоймовірною.
1.8.Доходи і витрати
Процентні доходи та витрати визнаються за методом нарахування з використанням методу ефективної
ставки процента. Метод ефективної ставки процента – це метод визначення амортизованої вартості
фінансового активу або фінансового зобов’язання (або групи фінансових активів або фінансових
зобов’язань) та розподілення процентних доходів або витрат протягом відповідного періоду.
Ефективна ставка процента – це ставка, яка забезпечує точне приведення вартості очікуваних майбутніх
грошових виплат або надходжень протягом очікуваного строку використання фінансового інструмента
або, якщо доцільно, протягом коротшого періоду, до чистої балансової вартості фінансового активу або
фінансового зобов’язання.
Доходи по борговим фінансовим інструментам відображаються з використанням методу ефективної
ставки процента, за виключенням фінансових активів, що відображаються по справедливій вартості через
прибутки та збитки.
При списанні (частковому списанні) фінансового активу або групи аналогічних фінансових активів у
результаті збитку від знецінення процентні доходи визнаються у подальшому з використанням
процентної ставки, яка застосовувалася для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки
збитку від знецінення.
Проценти отримані від активів, що оцінюються по справедливій вартості, класифікуються як процентні
доходи.
Комісії за надання кредитів, разом із відповідними прямими витратами, переносяться на майбутні періоди
та визнаються як коригування ефективної ставки процента за кредитом. Коли існує вірогідність, що
зобов’язання з кредитування призведе до укладання конкретного кредитного договору або надання
траншу кредиту, плата за зобов’язання з кредитування включається до доходів майбутніх періодів разом з
відповідними прямими витратами та визнається як коригування ефективної ставки процента за наданим
кредитом. Коли малоймовірно, що зобов’язання з кредитування призведе до укладання конкретного
кредитного договору або надання траншу кредиту, плата за зобов’язання визнається у звіті про сукупний
дохід протягом періоду, який залишився до кінця виконання даного зобов’язання. Коли спливає строк
зобов’язання з кредитування, а кредитний договір так і не укладається або транш кредиту не був наданий,
комісійні доходи за зобов’язаннями з кредитування визнаються у звіті про сукупний дохід після
завершення цього строку. Комісія за обслуговування кредиту визнається як дохід під час надання
послуги. Усі інші комісії визнаються під час надання відповідних послуг.
1.9.Відсотки за позиками
Відсотки за позиками визнаються витратами в періоді їх нарахування. Відсотки за позиками складаються
з процентних платежів та інших витрат, які несе Емітент при отриманні позик.
1.10.Перерахунок іноземної валюти
Функціональною валютою Емітента та валютою представлення фінансової звітності Емітента є
українська гривня (далі - «грн.»). Операції в інших, відмінних від функціональної, валютах вважаються
операціями в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті первісно відображаються у функціональній
валюті за курсом Національного Банку України (далі - «НБУ»), що діяв на дату здійснення операції.
Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у функціональну
валюту за курсами НБУ, що діяли на дату балансу. Всі курсові різниці, що виникають від такого
перерахунку, відображаються у витратах/доходах періоду. Немонетарні статті, які оцінюються за
історичною вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсами НБУ, що діяли на дату первісної
операції. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті,
відображаються за курсами НБУ, що діяли на дату визначення справедливої вартості.
1.11.Прийняття нових і переглянутих МСФЗ
Керівництво Емітента переконане, що всі зміни до стандартів будуть включені до облікової політики
Емітента відразу після того, як нові зміни вступлять в дію. Інформація щодо нових стандартів та їх змін
чи тлумачень, що, як очікується, матимуть вплив на фінансову звітність Емітента, наведена нижче. Також
були видані деякі інші нові стандарти та тлумачення, але вони, як очікується, не матимуть суттєвого
впливу на фінансову звітність Емітента.
Наступні стандарти, поправки до стандартів та інтерпретації були випущені на дату затвердження цієї
фінансової звітності, але не набрали чинності станом на 31 грудня 2019 року:
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Вступає в силу для звітних періодів, що починаються з або після:
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» щодо класифікації зобов’язань01 січня 2022 року
МСФЗ 17 «Страхові контракти» (новий стандарт).01 січня 2021 року
Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» щодо попередніх питань в контексті реформи
IBOR01 січня 2020 року
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» щодо уточнення ключового визначення бізнесу01 січня 2020
року
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки» щодо визнання суттєвості01 січня 2020 року
Поправки до посилань в Концептуальній основі фінансової звітності01 січня 2020 року
МСФЗ 16 «Оренда»
МСФЗ 16 «Оренда» замінює МСБО 17 «Оренда» та три пов’язаних з ним Тлумачення. Прийняття нового
стандарту з оренди завершує довготривалий проект РМСБО з вдосконалення обліку операцій з оренди.
При обліку операцій з оренди у звіті про фінансовий стан відображатиметься актив, що є правом
користування, та зобов'язання з оренди. МСФЗ 16 «Оренда» передбачає два важливих спрощення, для
активів з низькою вартістю та короткострокових договорів оренди з терміном дії до 12 місяців. МСФЗ 16
«Оренда» вступив в дію для звітних періодів, починаючи з 1 січня 2019 року або після цієї дати.
Емітент під час первісного визнання договору оренди визнає зобов'язання по здійсненню орендних
платежів і актив, який представляє собою право користування базовим активом (Актив у формі права
користування), протягом терміну оренди, щодо усіх договорів оренди, за винятком короткострокової
оренди і оренди активів з низькою вартістю.
Емітент визнає орендні платежі для активів з низькою вартістю та короткострокових договорів оренди з
терміном дії до 12 місяців, як витрати. Короткострокова оренда визначається як договір оренди, за яким
на дату початку оренди передбачений термін становить не більше 12 місяців і який не містить опціон на
покупку базового активу. Емітент вважає, що актив з низькою вартістю, це актив вартість якого не
перевищує еквівалент $ 5 000 за офіційним курсом НБУ на дату укладання договору оренди. Вартість $ 5
000 відноситься до оцінки базового орендованого активу якби він був новий. Оцінка вартості проводиться
силами внутрішнього фахівця з оцінки майна.
Ставки дисконтування використовуються для визначення приведеної вартості орендних платежів, які, в
свою чергу, використовуються при визначенні класифікації оренди, а також для оцінки зобов'язання
Емітента по оренді. Ставка дисконтування для договору оренди є процентною ставкою, закладеною в
договорі оренди, а якщо така ставка не закладена в договорі, Емітент використовує середні ставки
дохідності щодо справедливої вартості цінних паперів, які приймаються Національним банком України
як забезпечення виконання зобов’язань.
Емітент визнає такі статті витрат щодо договорів оренди:
- сума амортизації активу в формі права користування;
- відсотки за зобов'язанням по оренді;
- змінні орендні платежі, не включені в оцінку зобов'язання щодо оренди (наприклад, змінні орендні
платежі, що не залежать від індексу або ставки);
- сума знецінення активу. Амортизація активу в формі права користування і відсотки по зобов'язанням по
оренді.
Після дати початку оренди Емітент визнає амортизацію активу в формі права користування і окремо
визнає відсотки за зобов'язанням по оренді.
При переході на МСФЗ 16 «Оренда» Емітент застосувала перехідне спрощення і вирішила не коригувати
попередні періоди. Немає жодних розбіжностей, які б вимагали вносити коригування нерозподіленого
прибутку внаслідок застосування МСФЗ 16 «Оренда» стосовно визнання активів у формі права власності
та зобов’язань з оренди.
З 1 січня 2019 року Емітент прийняла всі зміни до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ),
які мають відношення до її діяльності. Застосування змін до МСФЗ не мало суттєвого впливу на
фінансову звітність Емітента. Всі зміни до стандартів були включені до облікової політики Емітента.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
Основна діяльність емітента полягає у наданні кредитів фізичним особам. Емітент надає кредити через
роздрібну фінансову мережу під торговою маркою «КредитМаркет»™. Емітент здійснює свою
операційну діяльність на підставі ліцензії на надання фінансових послуг, виданої Товариству з
обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Центр Фінансових Рішень» Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг в Україні (АВ № 580561 від 26 грудня 2011 року, що діє з 24
квітня 2012 року).
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Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Протягом звітного періоду емiтент здійнив:
1. Відчудження корпоративних прав (акцій) на суму 25 300 тис. грн.
2. Відчудження прав вимог за кредитними договорами. Загальна сума зазаначених договорiв склала 4 094
743 гривень 34 коп.
Придбання активів протягом звітного періоду не здійснювалось. Значних iнвестицiй обо придбань,
пов'язаних з господарською дiяльнiстю емiтента не заплановано.
Інформація про основні засоби емітента
Основнi засоби та нематерiальнi активи включають: меблi, офiсне обладнання та iншi активи,
нематерiальнi активи.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
У 2019 році спостерігалося зростання економіки України, хоч і повільне та не рівномірне за галузями
економіки, а також стабілізація фінансового сектору та сповільнення інфляції.
За оцінками НБУ, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019-му році
сповільнилося з 3,4% в 2018 році до 3,3%. За даними Державної служби статистики України споживча
інфляція сповільнилася з 9,8% у 2018 році до 4,1% (найнижчий рівень за останні 6 років), базова інфляція
за підсумками 2019 року уповільнилася до 3,9% порівняно з 8,7% у 2018 році. Однією з причин
сповільнення інфляції є зміцнення національної валюти.
За даними міжнародної агенції Bloomberg, через приплив іноземних інвестицій у державний боргу
України за 2019 рік гривня зміцнилася до долара на 19%, і це найкращий результат серед усіх
національних валют світу.
Протягом 2019 року НБУ поступово знижував облікову ставка з 18%, що діяла на початок року, до 11%,
що було встановлено з 31 січня 2020 року. Відповідно, протягом 2019 року спостерігалося зниження
вартості залучених та розміщених ресурсів суб'єктів грошово-кредитного ринку.
Крім того, Україна продовжила обмежувати свої політичні та економічні зв'язки з Росією, що спричинено
анексією Криму, автономної республіки України, та замороженими збройними конфліктами з
сепаратистами в окремих районах Луганської та Донецької областей. На тлі таких подій українська
економіка продемонструвала подальшу переорієнтацію на ринок Європейського Союзу (далі - ЄС) та
Китаю. У грудні 2018 року Росія запровадила санкції на імпорт понад 200 товарів з України, а у квітні
2019 року до цього списку додали ще близько 140 товарів. Крім цього, експорт деяких російських товарів
до України, переважно енергоресурсів, або був заборонений, або потрапив під нову систему дозволів.
Україна відповіла розширенням переліку товарів, заборонених для імпорту з Росії. Ці заходи знизили
експорт України до Росії на 10%, а імпорт – на 13%. Таким чином, вартість торгівлі товарами України з
Росією зменшилась до $10 млрд – це приблизно рівень початку 2000-х років. Як наслідок, у 2019 році
Росія втратила лідерські позиції серед окремих країн – партнерів України.
З точки зору валютного регулювання, валютний закон, що був прийнятий у 2018 році і набув чинності 7
лютого 2019 року має на меті надати НБУ можливість оприлюднити більш ліберальне валютне
регулювання та пом'якшити ряд валютних обмежень, таких як: вимога про реєстрацію кредитів в НБУ,
отриманих від нерезидентів; 180-денний термін здійснення платежів у зовнішньоекономічних операціях;
вимога 50% частки обов'язкового продажу валютних надходжень тощо.
Подальший економічний розвиток значною мірою залежить від успіху українського уряду в реалізації
запланованих реформ, співпраці з Міжнародним валютним фондом (далі - МВФ).
19 жовтня 2019 року набув чинності Закон №1069-2 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг» (також
відомий, як Закон «про спліт»). Цей закон вводиться у дію з 1 липня 2020 року, крім пунктів 6, 9, 11-14
цього розділу, які набрали чинності та введені у дію з 19 жовтня 2019 року. Закон передбачає передачу
повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, у частині регулювання та нагляду в системі накопичувального пенсійного забезпечення,
регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управління майном при
будівництві житла та операціях з нерухомістю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(далі – «Нацкомісія»). Решта повноважень Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, передаються Національному банку України. Закон «про спліт» повинен стати
серйозним кроком у регулюванні ринку кредитування. Станом на кінець 2019 року ринок знаходиться в
стадії перехідного періоду. В результаті даний бізнес буде регулюватися законодавчими актами
банківської сфери і новими розробленими законами.
Керівництво вважає, що Емітент вживає всіх необхідних заходів для підтримки стійкості і зростання
бізнесу Емітента в нинішніх умовах, але нестабільність економічної та політичної ситуації може
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негативно вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Емітента, та яким саме може бути цей
вплив, наразі визначити неможливо.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
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.
В умовах скорочення обсягів банківського кредитування та недоступності кредитних ресурсів для
населення, ринок небанківського кредитування має тенденцію до збільшення.
Небанківські фінансові установи мають важливе значення для глибини та різноманітності фінансової
системи. Небанківські джерела фінансування можуть задовольнити потреби в кредитуванні, які банки не
задовольняють. Вони приносять конкуренцію до сфери фінансових послуг та можуть запропонувати
індивідуальні продукти, які розроблені для фізичних осіб. За умови стабільності курсу національної
валюти та макроекономічної ситуації в Україні, ринок небанківського кредитування залишатиметься
ліквідним та високоприбутковим. Функціонування небанківських фінансових установ є важливим
джерелом розвитку реального сектора економіки, забезпечуючи тісний зв'язок між суб’єктами
господарювання, населенням і небанківськими фінансовими установами.
За прогнозами керівництва Емітента, головною тенденцією розвитку фінансового сектору на коротку та
середню перспективу буде перерозподіл існуючих клієнтів та боротьба за довіру до фінансового сектору з
боку населення.
Розуміючи значимість існуючих на ринку тенденцій та власних конкурентних переваг, керівництво
Емітента прагне створити довгострокові взаємовідносини з клієнтами, які засновані на надійності і
чесності. Маркетингова стратегія Емітента базується на наданні простих і зручних рішень для потреб
громадян.
Тенденції розвитку Емітента на найближчі два роки:
•підвищення ефективності діяльності і рентабельності активів за рахунок впровадження новітніх
інформаційних технологій, розвитку альтернативних і електронних (дистанційних) каналів продажів;
•збільшення конкурентних переваг за рахунок гнучкого і привабливого продуктового ряду;
•нарощування обсягів продаж темпами, вищими за середньо ринкові;
•розробка та впровадження спільної стратегії розвитку компаній групи ТАС;
•підписання угод про співпрацю з новими партнерами.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
На кінець звітного періоду вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) становить 862
622 тис. грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
В умовах скорочення обсягів банківського кредитування та недоступності кредитних ресурсів для
населення, ринок небанківського кредитування має тенденцію до збільшення.
Небанківські фінансові установи мають важливе значення для глибини та різноманітності фінансової
системи. Небанківські джерела фінансування можуть задовольнити потреби в кредитуванні, які банки не
задовольняють. Вони приносять конкуренцію до сфери фінансових послуг та можуть запропонувати
індивідуальні продукти, які розроблені для фізичних осіб. За умови стабільності курсу національної
валюти та макроекономічної ситуації в Україні, ринок небанківського кредитування залишатиметься
ліквідним та високоприбутковим. Функціонування небанківських фінансових установ є важливим
джерелом розвитку реального сектора економіки, забезпечуючи тісний зв'язок між суб’єктами
господарювання, населенням і небанківськими фінансовими установами.
За прогнозами керівництва Емітента, головною тенденцією розвитку фінансового сектору на коротку та
середню перспективу буде перерозподіл існуючих клієнтів та боротьба за довіру до фінансового сектору з
боку населення.
Розуміючи значимість існуючих на ринку тенденцій та власних конкурентних переваг, керівництво
Емітента прагне створити довгострокові взаємовідносини з клієнтами, які засновані на надійності і
чесності. Маркетингова стратегія Емітента базується на наданні простих і зручних рішень для потреб
громадян.
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Тенденції розвитку Емітента на найближчі два роки:
•підвищення ефективності діяльності і рентабельності активів за рахунок впровадження новітніх
інформаційних технологій, розвитку альтернативних і електронних (дистанційних) каналів продажів;
•збільшення конкурентних переваг за рахунок гнучкого і привабливого продуктового ряду;
•нарощування обсягів продаж темпами, вищими за середньо ринкові;
•розробка та впровадження спільної стратегії розвитку компаній групи ТАС;
•підписання угод про співпрацю з новими партнерами.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Протягом звiтного перiоду емiтент не проводив дослiджень та розробок. Витрати вiдсутнi.
Інша інформація
Емітент 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 Емітента- зайняти значну нiшу роздрiбного кредитування
населення. Основнi конкуренти Емiтента на кiнець звiтного перiоду: ПАТ «АльфаБанк», ПАТ «Банк
інвестицій та заощаджень", ПАТ "Ідеа 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.
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№
Посада
Прізвище, ім’я, по
Рік
Освіта
Стаж
Найменування підприємства,
з/п
батькові
народроботи
ідентифікаційний код юридичної
ження
(років)
особи та посада, яку займав

1

2

1 Генеральний директор

3
фізична особа
Моложава Оксана
Михайлівна

4
1972

5
Вища

6
27

7
ТОВ "ФК "ЦФР", 35725063, Директор з
операційної підтримки

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
10.10.2016,
Безстроково

Опис: Призначено на посаду згiдно рiшення Загальних зборiв учасникiв, протокол №201 вiд 10 жовтня 2016р. Загальний стаж роботи - 27 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. Протягом звітного періоду посадова особа на iнших пiдприємствах посад не обiймала.
2 Директор з продажів
фізична особа
1983 Вища
14
ТОВ "ФК "ЦФР", 35725063, Заступник
09.06.2011,
директора
з
продажів
Безстроково
Раковський Денис
Вікторович

Опис: Призначено на посаду згiдно Наказу №101-К вiд 09 червня 2011 року. Загальний стаж роботи - 13 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. В звітному
періоді (І квартал) посадова особа працювала за сумiсництвом в АТ "ТАСКОМБАНК".
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1

2

3 Головний бухгалтер

3

4

фізична особа
Риженко Лариса Василівна

1966

5
Вища

6
28

7
ТОВ "ФК "ЦФР", 35725063, Заступник
Головного бухгалтера

8
09.11.2009,
Безстроково

Опис: Призначено на посаду згiдно Наказу №72-К вiд 09 листопада 2009р. Загальний стаж роботи - 28 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. Протягом звітного періоду посадова особа на iнших пiдприємствах посад не обiймала.
4 Директор фінансовий
фізична особа
1977 Вища
22
ТОВ "КФ.ЮА", 41940643, Фінансовий
18.10.2019,
директор
Безстроково
Барська Ірина Яківна

Опис: Призначено на посаду згiдно Наказу №249-к/тр вiд 18 жовтня 2019 року. Загальний
стаж роботи - 22 роки. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти
рокiв: Начальник департаменту фінансового аналізу та звітності ПАТ "Всеукраїнський банк
розвитку, директор департаменту стратегічного планування, ризик-менеджменту та комплаєнсу
ПАТ Комерційний банк "Преміум", директор фінансового департаменту АТ "ТАСКОМБАНК",
фінансовий директор ПАТ "Вектор Банк", заступник начальника управління з контролю активів
у банківському секторі ТОВ "Група "ТАС", фінансовий директор ТОВ "Компаньйон фінанс",
фінансовий директор ТОВ "КФ.ЮА" Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. 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 звітного періоду не обiймала.
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Загальні збори учасників Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ»,
мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул.
С. Петлюри, 30; iдентифiкацiйний код:
32494741.
Компанiя Т.А.С. ОВЕРСІАС
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД,
реєстрацiйний номер НЕ 239493,
мiсцезнаходження: Дiагору 4, КЕРМІА
ХАУС, офiс 502, 1097, Нiкосiя, Кiпр.

Персональний склад
Сидоренко Володимир Петрович, директор ТОВ
"Центр Фiнансових Рiшень". Цiнними паперами
емiтента не володiє.
Білоног Олексій, представник Компанiї Т.А.С.
ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД. Цiнними
паперами емiтента не володiє.

Дирекція

Моложава Оксана Михайлівна, Генеральний
директор. Цiнними паперами емiтента не володiє.
Раковський Денис Вікторович, Директор з
продажів. Цiнними паперами емiтента не володiє.
Барська Ірина Яківна, Директор фінансовий.
Цiнними паперами емiтента не володiє.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові Кількість
Від
Кількість за типами акцій
акцій
загальної
прості
привілейо(шт.)
кількості
іменні
вані іменні
акцій (у
відсотках)
2

1

3

4

5

6

Директор фінансовий фізична особа
Барська Ірина Яківна

0

0

0

0

Головний бухгалтер

0

0

0

0

Директор з продажів фізична особа
Раковський Денис Вікторович

0

0

0

0

Генеральний
директор

0

0

0

0
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фізична особа
Риженко Лариса Василівна

фізична особа
Моложава Оксана Михайлівна
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
За прогнозами керівництва емітента, головною тенденцією розвитку фінансового сектору на коротку та
середню перспективу буде перерозподіл існуючих клієнтів та боротьба за довіру до фінансового сектору з
боку населення.
Розуміючи значимість існуючих на ринку тенденцій та власних конкурентних переваг, керівництво
емітента прагне створити довгострокові взаємовідносини з клієнтами, які засновані на надійності і
чесності.
Маркетингова стратегія емітента базується на наданні простих і зручних рішень для потреб громадян.
Перевагами для клієнтів емітента є вигідні та прозорі умови кредитування, зручність у виборі дати
платежів, відсутність черг, отримання попереднього рішення по кредиту.
Емітент є лідером на ринку небанківського кредитування населення, яке входить до банківської групи
ТАС, що динамічно розвивається та є однією з найбільших інвестиційно-фінансових груп України.
Станом на 31 грудня 2019 року, за оцінками емітента, його частка на всьому ринку кредитування
фізичних осіб в Україні, включаючи кредитування банками, становить від 3% до 5%.
Принципи роботи емітента на українському ринку ґрунтуються на трьох китах: клієнт, сервіс, розвиток.
Цільові сегменти клієнтської бази:
•Клієнти з доходом нижче середнього рівня;
•Клієнти з доходом середнього рівня;
•Мікробізнес.
З дати останньої опублікованої аудиторської фінансової звітності емітента, істотні зміни, які негативно
впливають або можуть негативно вплинути на фінансовий стан емітента відсутні.
Емітенту не відомі будь-які події, зобов’язання поза межами звичайної господарської діяльності, проекти
законів та/або підзаконні нормативно-правові документи, які скоріш за все можуть мати істотний вплив
на фінансовий стан емітента у 2020-2021 роках.
2. Інформація про розвиток емітента
З моменту заснування у 2008 році та до теперішнього часу, основним видом діяльності емітента є
діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок власних та залучених коштів.
Емітент надає кредити фізичним особам за допомогою роздрібної мережі точок реалізації послуг, а також
великої мережі партнерів. Емітент надає заставні і незаставні фінансові кредити. Перелік послуг емітента
та умови їх надання розміщені на офіційному веб-сайті емітента за посиланням https://kreditmarket.ua.
В 2019 році та на теперішній час основними фінансовими послугами емітента є:
•Беззаставні кредити: кредити готівкою; споживчі кредити;
•Заставні кредити: кредит під заставу авто.
Повний перелік послуг емітента та умови їх надання розміщені на офіційному веб-сайті емітента
www.kreditmarket.ua.
Обсяги кредитування емітента станом на 31 грудня 2017 року становили 712 203 тис. грн., станом на 31
грудня 2018 року становили 780 737 тис. грн., станом на 31 грудня 2019 року - 862 622 тис. грн.
Емітент працює на ринку роздрібних фінансових послуг України і пропонує клієнтам прості та зручні
кредитні рішення. Емітент розвивається в тренді з динамікою ринку та пропонує своїм клієнтам доступні
кредити в Україні.
Наразі, емітент надає можливість клієнту отримати кредит на будь-які цілі: будівництво або ремонтні
роботи, придбання нової побутової техніки, відпустку, весілля, навчання та інші актуальні для громадян
потреби. Емітент надає широкий спектр кредитних продуктів. Кредит готівкою можна отримати без
застави і поручительства в сумі до 500 000 гривень на строк до 48 місяців. Кредит надається в розмірі від
1 000 до 500 000 грн. Мінімальний і максимальний період погашення кредиту - від 6 до 48 місяців.
Емітент безперервно здійснює заходи щодо розробки, впровадження та вдосконалення кредитних
продуктів. Найпоширенішими пропозиціями на сьогоднішній день є: «Готівковий», «Сімейний», «Для
підприємців», «Під заставу авто», «Легко!», «На онлайн покупки», «На Б/У авто».
Мережа «КредитМаркет» представлена в усіх великих містах України. Клієнт має можливість звернутися
безпосередньо у відділення або залишити заявку на сайті емітента. Однією з особливостей емітента є
технологічність та інноваційний характер побудови бізнес процесів.
Для автоматизації взаємодії з кредитними посередниками (брокерами, банками-партнерами та
торговцями), а також зменшення операційних ризиків та термінів обробки оригіналів юридичних
кредитних справ, емітентом вже два роки розроблюється та впроваджується нова система електронного
архіву, що дозволяє взаємодіяти з цими партнерами, а також перейти від паперових юридичних
кредитних справ на електронні, для підтримки технології емітента онлайн-кредит.
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Розробником системи виступили партнери з розробки систем Товариства команія Unity Bars.
Вартість працюючого прототипу програмного забезпечення системи склала 1,4 млн.грн., а сама система
впроваджується в декілька етапів.
Система складається з фронт-системи, бек-системи та бази даних, яка взаємодіє з основною кредитною
системою ТОВ «ФК «ЦФР».
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або
витрат емітента
Протягом звітного періоду укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом не здійснювалось.
1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками,
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Основні фінансові зобов'язання Емітента включають кошти кредитних установ, залучені з метою
фінансування операційної діяльності Емітента. Основні фінансові активи Емітента включають грошові
кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість, яка відображає позики надані клієнтам, а також
інвестиції, що утримуються до погашення.
Емітента властивий кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, валютний ризик та операційний
ризик, а також ризик управління капіталом та іншими джерелами фінансування.
Кожен з вищевказаних ризиків регулярно контролюється фінансовим відділом Емітента і інформація про
них доводиться до відома Генерального директора Емітента. Якщо відображена сума перевищує ліміти
ризику, Генеральний директор повинен проінформувати представників Учасників про такі перевищення.
Процес контролю ризиків не включає такі бізнес-ризики як зміни в навколишньому середовищі,
технологіях та галузі. Вони контролюються в процесі стратегічного планування Емітента.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик фінансового збитку в разі невиконання контрагентом своїх договірних
зобов'язань. Емітента властивий кредитний ризик, що виникає переважно у зв'язку з операціями з
надання позик фізичним особам.
Емітента властивий кредитний ризик, який представляє собою ризик того, що контрагент не зможе
повністю погасити заборгованість у встановлений термін. Управління кредитним ризиком також включає
в себе регулярний моніторинг здатності контрагентів погасити заборгованість в повному обсязі у
встановлений термін, аналіз фінансового стану фізичної особи та її платоспроможність.
Максимальна сума кредитного ризику дорівнює балансовій вартості фінансових активів, відображених у
звіті про фінансовий стан.
Управління та моніторинг кредитних ризиків здійснюються Кредитним комітетом та керівництвом
Емітента в межах їхніх повноважень. Щоденне управління ризиками здійснюється Департаментом
управління ризиками. Перед поданням заявки на розгляд Кредитного комітету усі рекомендації стосовно
кредитних процесів (визначення кредитних лімітів, ставок та строків кредитування) розглядаються та
затверджуються Департаментом управління ризиками.
Кредитна якість позик, наданих клієнтам станом на 31 грудня 2019 та 2018 років, представлена таким
чином:
31 грудня 201931 грудня 2018
Перераховано
Не прострочені928 055853 587
Прострочені162 873138 637
Всього позик надано клієнтам 1 090 928992 224
За вирахуванням:
Резерв на очікуванні кредитні збитки (215 437)(203 821)
Всього875 491788 404
Ризик на одного позичальника обмежується лімітами, які встановлюються Кредитним комітетом.
Відповідність фактичного ризику лімітам перевіряється щоденно. Всі позики, надані Компанією, є позики
фізичним особам, які не вимагають забезпечення або поруки.
Емітент у відповідності до МСФЗ 9 для визнання очікуваних кредитних збитків за весь строк дії оцінила
всю довгострокову дебіторську заборгованість, дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги та дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів на колективній основі,
оскільки контрагенти мають спільні характеристики кредитного ризику, які були згруповані на основі
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дат, що минули.
Дебіторська заборгованість списується (тобто припиняється визнаватись), коли немає обґрунтованих
очікувань щодо стягнення. Відсутність платежів протягом 180 днів з дати виставлення рахунку та
нездатність до взаємодії з Компанією щодо альтернативного порядку оплати, крім іншого, вважається
індикаторами відсутності обґрунтованого очікування відшкодування.
На зазначеній вище основі очікувані кредитні збитки для дебіторської заборгованості станом на 31 грудня
2019 року були визначені наступним чином:
Дні простроченняВсього
0-1011-3031-5960-8990-350351+
Процент очікуваних кредитних збитків0,94%26,93%36,35%49,60%68,00%100%Балансова вартість785 29829 72222 32715 028169 49369 0601 090 928
Очікувані кредитні збитки7 5488 0048 1167 454115 25569 060215 437
Очікувані кредитні збитки для дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2018 року (Перераховано)
були визначені наступним чином:
Дні простроченняВсього
0-1011-3031-5960-8990-350351+
Процент очікуваних кредитних збитків0,93%26,87%36,25%49,45%67,80%100%Балансова вартість719 12628 38919 47616 477107 496101 261992 224
Очікувані кредитні збитки6 8427 6287 0608 14872 882101 261203 821
Максимальний розмір кредитного ризику Емітента може суттєво коливатися і залежати як від
індивідуальних ризиків, притаманних конкретним активам, так і від загальних ринкових ризиків. Станом
на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року максимальний розмір кредитного ризику по фінансовим
балансовим активам дорівнює балансовій вартості цих активів без врахування заліку активів і
зобов’язань.
Географічна концентрація – Емітент здійснює всі операції в Україні. Департамент управління ризиками
здійснює контроль за ризиком зміни законодавства та оцінює його вплив на діяльність. Такий підхід
дозволяє Емітента зменшити потенційні збитки від коливань інвестиційного клімату в Україні.
Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься
внаслідок зміни курсів обміну валют. Фінансовий стан Емітента та рух грошових коштів не зазнають
впливу коливань курсів обміну іноземних валют оскільки всі операції протягом 2019 та 2018 років
Емітент здійснювала в гривнях.
Процентний ризик
Ризик зміни процентної ставки виникає внаслідок можливої зміни процентних ставок, що впливає на
фінансову звітність. Емітент залучає позикові кошти на основі процентних ставок, що встановлюються
окремо для кожної кредитної угоди з кожною з фінансових установ.
Процентний ризик виникає у випадках, коли фактичні або прогнозовані активи з визначеним строком
погашення є більшими або меншими, ніж фактичні або прогнозовані зобов’язання з аналогічним строком
погашення.
Процентний ризик оцінюється тим, наскільки зміни ринкових процентних ставок впливають на
процентну маржу і на чистий процентний дохід. Якщо строки активів, що приносять процентний дохід,
відрізнятимуться від строків зобов’язань, по яких нараховуються проценти, чисті процентні доходи
будуть збільшуватися чи зменшуватися в результаті змін процентних ставок. З метою управління
процентним ризиком, керівництво постійно проводить оцінку ринкових процентних ставок за різними
видами активів, що приносять процентні доходи, і зобов’язань, по яких нараховуються процентні витрати.
Процентна маржа за активами та зобов’язаннями, що мають різні строки виплат, може збільшуватися в
результаті змін ринкових процентних ставок. На практиці керівництво змінює процентні ставки по
певних фінансових активах та зобов’язаннях, виходячи з поточних ринкових умов та взаємних
домовленостей, які оформляються додатком до основної угоди, де зазначається нова процентна ставка.
У таблицях нижче показано середньозважені ефективні процентні ставки по активах, що приносять
процентні доходи, та зобов’язаннях, по яких нараховуються процентні витрати.
Станом на 31 грудня 2019 року:
Середньозважена ефективна процентна ставка,%До 1 року1-5 роківВсього
ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Грошові кошти та їхні еквіваленти0,10%7 530-7 530
Позики, надані клієнтам59,76%260 739601 883862 622
Цінні папери0,01%14 114-14 114
Інша дебіторська заборгованість-10 783-10 783
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ВСЬОГО ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ-293 166601 883895 049
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Банківські кредити та позики отримані24,01%58 772225 520284 292
Цінні папери власного боргу22,00%100 000275 000375 000
Зобов’язання з оренди18,58%3 3092 4555 764
Інші фінансові зобов’язання-60 795-60 795
ВСЬОГО ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ-222 876502 975725 851
ЧИСТА ПОЗИЦІЯ ЛІКВІДНОСТІ70 29098 908169 198
КУМУЛЯТИВНА ПОЗИЦІЯ ЛІКВІДНОСТІ70 290169 198Станом на 31 грудня 2018 року (Перераховано):
Середньозважена ефективна процентна ставка,%До 1 року1-5 роківВсього
ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Грошові кошти та їхні еквіваленти0,10%5 395-5 395
Позики, надані клієнтам56,19%221 861558 876780 737
Цінні папери0,01%36 554-36 554
Інша дебіторська заборгованість-19 963-19 963
ВСЬОГО ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ-283 773558 876842 649
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Банківські кредити та позики отримані23,10%105 461206 500311 961
Цінні папери власного боргу22,00%25 148281 281306 429
Інші фінансові зобов’язання-53 770-53 770
ВСЬОГО ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ-184 379487 781672 160
ЧИСТА ПОЗИЦІЯ ЛІКВІДНОСТІ99 39471 095170 489
КУМУЛЯТИВНА ПОЗИЦІЯ ЛІКВІДНОСТІ99 394170 489Емітент не має фінансових інструментів з плаваючими процентними ставками. Отже, зміна процентних
ставок на звітну дату не вплинула б на прибуток або збиток.
Операційний ризик
Операційний ризик - це ризик, що виникає внаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства
чи зовнішніх подій. Коли перестає функціонувати система контролю, операційні ризики можуть завдати
шкоди репутації, мати правові наслідки або призвести до фінансових збитків. Емітент не може усунути
всі операційні ризики, але за допомогою системи контролю і шляхом відстеження та відповідної реакції
на потенційні ризики Емітент може керувати такими ризиками. Система контролю передбачає
ефективний розподіл обов'язків, права доступу, процедури затвердження і звірки, навчання персоналу, а
також процедури оцінки, включаючи внутрішній аудит.
2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
Ринковий ризик. Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків
за фінансовими інструментами буде коливатися внаслідок змін в ринкових параметрах, таких, як
процентні ставки та інші цінові ризики.
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності стосується наявності достатніх коштів для погашення зобов’язань за
кредитними договорами та пов’язаних з фінансовими інструментами, при настанні фактичного строку їх
сплати.
Емітент управляє своєю ліквідністю таким чином, щоб в кожному проміжку часу розрив ліквідності з
урахуванням запланованих операцій не перевищував певний внутрішній ліміт.
Схильність Емітента до ризику ліквідності станом на 31 грудня 2019 року представлена наступним
чином:
Балансова вартістьКонтрактні грошові потокиПротягом 1 рокуВ період від 1 до
5 років
Кредити банків284 292403 793116 304287 489
Облігації видані375 000599 638176 168423 470
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги14 96714 96714 967Інші поточні зобов’язання60 79560 79560 795Всього735 0541 079 193368 234710 959
Схильність Емітента до ризику ліквідності станом на 31 грудня 2018 року (Перераховано) представлена
наступним чином:
Балансова вартістьКонтрактні грошові потокиПротягом 1 рокуВ період від 1 до
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5 років
Кредити банків311 961382 826265 961116 865
Облігації видані306 429498 87488 396410 478
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги11 97311 97311 973Інші поточні зобов’язання53 77053 77053 770Всього684 133947 443420 100527 343
З метою управління ризиком ліквідності Емітент здійснює щоденний моніторинг очікуваних майбутніх
потоків грошових коштів від операцій із клієнтами, що є частиною процесу управління
активами/зобов’язаннями.
Для управління ризиком ліквідності Емітент застосовує економічні та адміністративні інструменти. До
економічних інструментів належать граничні процентні ставки за активними операціями та операціями
залучення фондів для забезпечення діяльності з видачі кредитів. До адміністративних інструментів
належать внутрішні ліміти щодо обмеження окремих видів операцій. Прийняття рішення щодо
застосування економічних або адміністративних інструментів для цілей управління ризиком ліквідності є
виключною прерогативою Кредитного комітету.
Завданням Кредитного комітету є організація комплексної системи управління активами та пасивами
шляхом здійснення нагляду та управління різними видами ризику, визначення політики щодо лімітів і
нормативів, планування і контролю за використанням коштів Емітента. Кредитний комітет виконує
функції аналізу діяльності та визначає політику процесу управління активами та пасивами згідно зі
стратегічними цілями і пріоритетами розвитку Емітента. Також компетенцією Кредитного комітету, як
колегіального органу, є оцінка ризиків зміни у законодавстві, прогноз та розробка сценаріїв щодо
коригування стратегії розвитку Емітента зважаючи на такі ризики.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) Посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управління емітентом не запроваджений. Права та обов'язки засновників
визначено в Статуті емітента.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Д/н
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та ст. 12-2 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»
2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного
в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо
емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Кодекс корпоративного управління емітентом не запроваджений. Відхилень протягома звітного періоду
не було.
4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Дирекцiя емітента (на чолi з Генеральним директором) є виконавчим органом емітента та здійснює
поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю емiтента в межах повноважень, якi встановлено
Статутом емітента.
Склад дирекції: Генеральний директор - Моложава О.М., Директор з продажів - Раковський Д.В.,
Фінансовий директор - Барська І.Я.
Чи проведені засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: Д/н
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Д/н
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Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так
З питань аудиту
Персональний склад:
З питань призначень
Персональний склад:
З винагород
Персональний склад:
Інше (зазначити) Д/н

Ні
X
X
X

Персональний склад:
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;
у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
Д/н
Д/н
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради: Д/н
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити) Д/н

Ні
X
X
X
X
X
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (зазначити) Д/н

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (зазначити) Д/н
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Ні
X
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу
Моложава Оксана Михайлівна, Генеральний
директор;
Раковський Денис Вікторович, Директор з продажів;
Барська Ірина Яківна, Фінансовий директор.
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Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Дирекція є колегіальним органом та здійснює керівництво
поточною діяльністю Товариства; У своїй діяльності
Дирекція керується чинним законодавством, Статутом
Товариства, рішеннями Загальних зборів, внутрішніми
документами Товариства, зокрема Положенням про
Дирекцію Товариства;Членами Дирекції можуть бути також і
особи, які не є учасниками Товариства; Дирекція вирішує усі
питання діяльності Товариства, за винятком тих, що
належать до виключної компетенції Загальних зборів
учасників та інших органів Товариства. Загальні збори
учасників Товариства можуть винести рішення про передачу
частини повноважень, що належать їм чи іншому органу
Товариства, до компетенції Дирекції; До компетенції
Дирекції належить: забезпечення виконання рішень
Загальних зборів щоквартальне звітування перед Загальними
зборами про діяльність Товариства за звітний період та про
хід виконання плану діяльності (бізнес-плану) та Бюджету;
розробка та подання на затвердження Загальних зборів
річних звітів про діяльність Товариства (включно з
дочірніми підприємствами); здійснення інших повноважень
та виконання обов’язків, визначених даним Статутом,
законодавством, внутрішніми документами Товариства,
рішеннями Загальних зборів Товариства та інших органів,
які наділені Загальними зборами правом визначати
компетенцію Дирекції Товариства. До повноважень
Генерального директора належать: організація та
забезпечення виконання рішень Загальних зборів, Дирекції
та інших органів Товариства; проведення переговорів від
імені Товариства; представлення інтересів Товариства в
органах державної влади і органах місцевого
самоврядування, інших організаціях, у відносинах з
юридичними особами та громадянами; вчинення правочинів
від імені Товариства, в т.ч. на укладення договорів
(правочинів), з урахуванням повноважень інших органів
Товариства, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є
предметом такого правочину, не перевищує 50 відсотків
вартості чистих активів Товариства станом на кінець
попереднього кварталу; надання повноважень третім особам
на здійснення дій від імені Товариства, в т.ч. на укладення
договорів (правочинів), з урахуванням повноважень інших
органів Товариства щодо попереднього погодження та
затвердження окремих видів правочинів (договорів, операцій
тощо); припинення повноважень, наданих третім особам;
відкриття в кредитних установах поточних, депозитних,
валютних та інших рахунків Товариства; видача, на
виконання своїх повноважень, наказів та розпоряджень, які є
обов’язковими для виконання працівниками Товариства;
підписання від імені учасників Товариства з трудовим
колективом або його представниками колективного договору;
затвердження штатного розкладу Товариства (в межах
Бюджету та у відповідності з бізнес-планами Товариства);
прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників
Товариства, укладання з ними трудових договорів
(контрактів, угод), застосовування заходів заохочення та
накладення стягнень; здійснення інших повноважень щодо
здійснення поточної діяльності Товариства, в тому числі
повноважень, визначених законодавством, Статутом
Товариства, рішеннями органів Товариства та внутрішніми
документами Товариства, за винятком повноважень,
віднесених до компетенції інших органів Товариства.

Функції (обов’язки) Генерального директора: здійснення
оперативного керівництва діяльністю Товариства в межах
Бюджету, затвердженого Загальними зборами Товариства;
організація: господарської діяльності Товариства;
матеріально-технічного забезпечення господарської
діяльності Товариства; фінансово-економічної роботи, обліку
та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;
сплати належних сум податків і зборів (обов’язкових
платежів) у встановлені законодавством строки (терміни);
діловодства, належного зберігання документів та ведення
архіву; роботи та контролю за діяльністю дочірніх
підприємств, філій та представництв Товариства;
забезпечення надійного зберігання та надання учасникам
Товариства за їх вимогою в будь-який час протоколів та
інших матеріалів Загальних зборів, а також засвідчених
витягів з них; кадрової роботи працівників Товариства;
забезпечення дотримання норм законодавства про працю та
правил внутрішнього трудового розпорядку; інформування
учасників Товариства (їх представників) у випадку
виникнення питань, вирішення яких віднесене до компетенції
Загальних зборів; за вимогою Загальних зборів надання їм
для перевірки всіх матеріалів, бухгалтерської та іншої
документації, особистих пояснень; виконання інших функцій
щодо оперативного керівництва діяльністю Товариства, за
винятком функцій, які віднесені до компетенції інших
органів Товариства. Особливості діяльності Дирекції
Товариства можуть регулюватися Положенням про Дирекцію
Товариства, яке затверджується Загальними зборами
учасників Товариства.
Опис:
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати
роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській
діяльності товариства
Д/н
Оцінка роботи виконавчого органу
Д/н

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
В емітента робота внутрішнього аудитора організована відповідно до Положення «Про службу внутрішнього
аудиту», затвердженого загальними зборами учасників (протокол від 3 червня 2019 року). Внутрішній аудитор
організаційно не залежить від інших підрозділів емітента. У відповідності із Планом проведення перевірок ТОВ
«Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» внутрішнім аудитором проводилися перевірки різних аспектів
діяльності емітента протягом 2019 року, які були описані у Звіті внутрішнього аудитора.
Основні фінансові зобов'язання емітента включають кошти кредитних установ, залучені з метою фінансування
операційної діяльності емітента. Основні фінансові активи емітента включають грошові кошти та їх еквіваленти,
дебіторську заборгованість, яка відображає позики надані клієнтам, а також інвестиції, що утримуються до
погашення.
Емітенту властивий кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, валютний ризик та операційний ризик, а
також ризик управління капіталом та іншими джерелами фінансування.
Кожен з вищевказаних ризиків регулярно контролюється фінансовим відділом емітента і інформація про них
доводиться до відома Генерального директора емітента. Якщо відображена сума перевищує ліміти ризику,
Генеральний директор повинен проінформувати представників Учасників про такі перевищення.
Процес контролю ризиків не включає такі бізнес-ризики як зміни в навколишньому середовищі, технологіях та
галузі. Вони контролюються в процесі стратегічного планування емітента.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ні
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
0
кількість членів ревізійної комісії __________
осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
0
останніх трьох років? __________

2019 р.

© SMA

35725063

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
так
ні
так
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
так
ні
так
ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

так
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного
товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (зазначити)
-
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Ні
X
X

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація
Інформація
Інформація про діяльність
Документи
Копії
оприлюднюється
в надаються для документів
розповсюджується
акціонерного товариства
загальнодоступній ознайомлення надаються
на загальних
інформаційній базі
зборах
безпосередньо
на запит
даних Національної
в
акціонера
комісії з цінних
паперів та фондового акціонерному
товаристві
ринку про ринок

Інформація
розміщується
на власному
веб-сайті
акціонерного
товариства

цінних паперів або
через особу, яка
провадить діяльність
з оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників фондового
ринку

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками голосуючих акцій
Інформація про склад органів
управління товариства
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так
так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні)
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Не проводились взагалі
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так
X

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Інше (зазначити) -

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих
акцій
Інше (зазначити) -
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Ні
X
X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
власника (власників) або прізвище, ім'я, по державним реєстром юридичних осіб, фізичних
№
батькові (за наявності) фізичної особи осіб - підприємців та громадських формувань
з/п власника (власників) значного пакета акцій (для юридичної особи - резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для юридичної
особи - нерезидента)
1 ТОВ "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"
32494741

2 Тігіпко Сергій Леонідович

-

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

99,999862

99,9999999

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
Кількість акцій
кількість акцій з обмеженнями
0
Опис: Д/н

0

Підстава виникнення обмеження
Д/н

Дата виникнення
обмеження
0:00:00

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Призначення та звільнення посадових осіб емітента здійснюється рішеннями Загальних зборів учасників
емітента. Будь-які винагороди або компенсації в разі звільнення посадових осіб не сплачуються.
9) Повноваження посадових осіб емітента
Ззідно Статуту емітента:
СТАТТЯ 15. ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА
15.1.Загальні положення:
15.1.1.Виконавчим органом Товариства є Дирекція Товариства (надалі – Дирекція) на чолі з Генеральним
директором;
15.1.2.Дирекція є колегіальним органом та здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;
15.1.3.У своїй діяльності Дирекція керується чинним законодавством, Статутом Товариства, рішеннями
Загальних зборів, внутрішніми документами Товариства, зокрема Положенням про Дирекцію Товариства;
15.1.4.Членами Дирекції можуть бути також і особи, які не є учасниками Товариства;
15.1.5.Дирекція вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної
компетенції Загальних зборів учасників та інших органів Товариства. Загальні збори учасників
Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм чи іншому
органу Товариства, до компетенції Дирекції;
15.1.6.Дирекція підзвітна Загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Дирекція не
вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства;
15.1.7.Генеральний директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів;
15.2.Засідання Дирекції скликаються за ініціативою Генерального директора або будь-якого члена
Дирекції, а також на вимогу Загальних зборів чи будь-якого учасника Товариства.
15.3.До компетенції Дирекції належить:
15.3.1.забезпечення виконання рішень Загальних зборів;
15.3.2.щоквартальне звітування перед Загальними зборами про діяльність Товариства за звітний період та
про хід виконання плану діяльності (бізнес-плану) та Бюджету;
15.3.3.розробка та подання на затвердження Загальних зборів річних звітів про діяльність Товариства
(включно з дочірніми підприємствами);
15.3.4.здійснення інших повноважень та виконання обов’язків, визначених даним Статутом,
законодавством, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства та
інших органів, які наділені Загальними зборами правом визначати компетенцію Дирекції Товариства.
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15.4.Порядок обрання та звільнення Генерального директора та членів Дирекції:
15.4.1.Генеральний директор та члени Дирекції Товариства обираються (призначаються) відповідно до
положень даного Статуту. З Генеральним директором Товариства може укладатися трудовий контракт,
який від імені Товариства підписує Голова Зборів або інша особа, уповноважена Загальними зборами
учасників Товариства.
15.5.Генеральний директор діє без довіреності від імені Товариства, представляє його інтереси в органах
державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними
особами та громадянами, вирішує питання діяльності Товариства в межах та порядку, визначених
Статутом Товариства, рішеннями органів Товариства, внутрішніми документами Товариства;
15.6.До повноважень Генерального директора належать:
15.6.1. організація та забезпечення виконання рішень Загальних зборів, Дирекції та інших органів
Товариства;
15.6.2. проведення переговорів від імені Товариства;
15.6.3. представлення інтересів Товариства в органах державної влади і органах місцевого
самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
15.6.4. вчинення правочинів від імені Товариства, в т.ч. на укладення договорів (правочинів), з
урахуванням повноважень інших органів Товариства, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є
предметом такого правочину, не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на
кінець попереднього кварталу;
15.6.5. надання повноважень третім особам на здійснення дій від імені Товариства, в т.ч. на укладення
договорів (правочинів), з урахуванням повноважень інших органів Товариства щодо попереднього
погодження та затвердження окремих видів правочинів (договорів, операцій тощо);
15.6.6. припинення повноважень, наданих третім особам;
15.6.7. відкриття в кредитних установах поточних, депозитних, валютних та інших рахунків Товариства;
15.6.8. видача, на виконання своїх повноважень, наказів та розпоряджень, які є обов’язковими для
виконання працівниками Товариства;
15.6.9. підписання від імені учасників Товариства з трудовим колективом або його представниками
колективного договору;
15.6.10. затвердження штатного розкладу Товариства (в межах Бюджету та у відповідності з бізнеспланами Товариства);
15.6.11. прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, укладання з ними трудових
договорів (контрактів, угод), застосовування заходів заохочення та накладення стягнень;
15.6.12. здійснення інших повноважень щодо здійснення поточної діяльності Товариства, в тому числі
повноважень, визначених законодавством, Статутом Товариства, рішеннями органів Товариства та
внутрішніми документами Товариства, за винятком повноважень, віднесених до компетенції інших
органів Товариства.
15.7.Функції (обов’язки) Генерального директора:
15.7.1.здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства в межах Бюджету, затвердженого
Загальними зборами Товариства;
15.7.2.організація:
господарської діяльності Товариства;
матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності Товариства;
фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;
сплати належних сум податків і зборів (обов’язкових платежів) у встановлені законодавством строки
(терміни);
діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;
роботи та контролю за діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
забезпечення надійного зберігання та надання учасникам Товариства за їх вимогою в будь-який час
протоколів та інших матеріалів Загальних зборів, а також засвідчених витягів з них;
кадрової роботи працівників Товариства;
забезпечення дотримання норм законодавства про працю та правил внутрішнього трудового розпорядку;
інформування учасників Товариства (їх представників) у випадку виникнення питань, вирішення яких
віднесене до компетенції Загальних зборів;
за вимогою Загальних зборів надання їм для перевірки всіх матеріалів, бухгалтерської та іншої
документації, особистих пояснень;
виконання інших функцій щодо оперативного керівництва діяльністю Товариства, за винятком функцій,
які віднесені до компетенції інших органів Товариства.
15.8.Генеральний директор, у випадку відрядження, відпустки або відсутності на місці роботи, має право
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відповідним наказом покласти виконання своїх обов’язків на іншу уповноважену (призначену) ним
особу. Виконуючий обов’язки Генерального директора має обсяг повноважень Генерального директора та
здійснює функції, віднесені до компетенції Генерального директора. У разі якщо виконуючим обов’язки
Генерального директора призначено одного з членів Дирекції, така особа має право без довіреності
виконувати дії від імені Товариства. У разі якщо виконуючим обов’язки Генерального директора
призначено особу, яка не є членом Дирекції, така особа має право виконувати дії від імені Товариства
лише на підставі відповідної довіреності, виданої Генеральним директором Товариства.
15.9. Генеральний директор зобов’язаний негайно письмово сповістити Учасників Товариства (їх
представників) в разі настання обставин, що загрожують інтересам Товариства.
15.10.Особливості діяльності Дирекції Товариства можуть регулюватися Положенням про Дирекцію
Товариства, яке затверджується Загальними зборами учасників Товариства.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту
На нашу думку, «Звіт про корпоративне управління» (п. 4 «Звіту керівництва» за рік, що закінчився 31
грудня 2019 року) був підготовлений у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону України “Про цінні папери
та фондовий ринок, ст. 12-2 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг» та вимогам «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»
No2826, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
03.12.2013 р.
11) Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринку фінансових послуг»
Величина статутного капіталу відповідає Розпорядженню №793 Нацкомфінпослуг від 14 квітня 2016 року
та становить 145 000 000 (сто сорок п’ять мільйонів) грн. 00 коп. і відображена в рядку 1400
«Зареєстрований (пайовий) капітал» Балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариства станом на 31
грудня 2019 року, в сумі 145 000 000 (сто сорок п’ять мільйонів) грн. 00 коп., відповідає даним Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на
зазначену дату.
Статутний капітал створено за рахунок внесків Засновників Товариства (далі - «Учасники»):
- Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» (ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ: 32494741; місцезнаходження: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30); розмір внеску до статутного
фонду (грн.): становить 144 999 800 (сто сорок чотири мільйони дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч
вісімсот) гривень 00 копійок, що складає частку у розмірі 99,999862 % статутного капіталу Товариства;
- частка КОМПАНІЇ Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, яка створена та зареєстрована у
Республіці Кіпр під реєстраційним номером НЕ239493, має зареєстрований офіс за адресою: Діагору 4,
КЕРМІА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офіс 502, 1097, Нікосія, КІПР – 200 (двісті) грн. 00 коп., що
складає – 0,000138 % розміру статутного капіталу Товариства.
Cклад учасників Товариства відповідає статті 5 Статуту (нова редакція) Товариства з обмеженою
відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ», затвердженого
загальними зборами учасників (протокол від 23 серпня 2019 року) і зареєстрованого приватним
нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23 серпня 2019 року. Державна реєстрація змін до
установчих документів юридичної особи проведена в Єдиному державному реєстрі підприємств та
організацій України - 23 серпня 2019 року.
Кінцевий Бенефіціарний Власник - Тігіпко Сергій Леонідович, паспорт серії АЕ № 395478, Україна, місто
Київ, вулиця Городецького, буд. 12, кв. 69.
Станом на 31 грудня 2019 року, внески до статутного капіталу Товариства сплачені повністю грошовими
коштами на поточний рахунок банку в сумі 145 000 000 (сто сорок п’ять мільйонів) грн. 00 копійок, що
відповідає вимогам пункту 2 статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» від 12.07.2001.
Резервний капітал. Станом на 31 грудня 2019 року, резервний капітал складає 2 483 тис. грн. (1,71% від
розміру сформованого статутного капіталу).
Протягом 2019 року ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» отримало дохід в розмірі 658
919 тис. грн., а саме:
Стаття доходуВид доходуСума (тис.грн.)
Дохід від надання кредитівПроцентний дохід489 623
Інші операційні доходиНараховані та отримані штрафи та пені16 288
Розформування резерву у зв’язку із продажом знеціненого портфелю150 895
2019 р.
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Інші доходи2 113
Витрати Товариства за 2019 рік складають 653 407 тис.грн. Основними складовими витрат є:
Стаття витратВид витратСума (тис.грн.)
Собівартість наданих послугПроцентні витрати за банківськими кредитами та позиками отриманими74
382
Процентні витрати за цінними паперами власного боргу73 768
Комісійні витрати90 348
Адміністративні витратиРоялті51 454
Заробітна плата та утримання з неї38 596
Інші витрати10 486
Інші операційні витратиВитрати на формування резерву під знецінення160 204
Собівартість проданого кредитного портфелю151 080
Інші витрати57
Фінансові витратиПроцентні витрати за договорами лізингу1 337
Витрати з податку на прибуток1 695
На нашу думку, Звіт про фінансові результати за 2019 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно
відображає величину і структуру доходів і витрат Товариства, а також розкриває інформацію про них.
В рядку 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), станом на 31 грудня 2019 року Балансу
достовірно відображено прибуток, в сумі – 7 735 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 року структура власного капіталу ТОВ «Фінансова компанія «Центр
Фінансових Рішень» складається з наступних статей:
СтаттяСума (тис.грн.)
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал145 000
Резервний капітал2 483
Нерозподілений прибуток30 159
Усього за розділом І177 642
Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2019 року становить 177 642 тис. грн.
Аналіз показників фінансової звітності ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» станом на
31 грудня 2019 року.
Коефіцієнт платоспроможності
Коефіцієнт платоспроможності визначався як відношення власного капіталу (177 642 тис. грн.) до
сумарних активів зважених за ступенем ризику (912 696 тис. грн.). Нормативне значення коефіцієнта
платоспроможності не може бути меншим, ніж 10 %. Станом на 31 грудня 2019 року коефіцієнт
платоспроможності Товариства дорівнював 19,5%.
Показник нормативу поточної ліквідності
Норматив поточної ліквідності визначався як відношення ліквідних активів (строк погашення до одного
року) до короткострокових зобов’язань із строком погашення до одного року.
До ліквідних активів (302 190 тис. грн.) при розрахунку нормативу поточної ліквідності входять:
- грошові кошти на поточних рахунках у банках (7 530 тис. грн.);
- короткострокові кредити, надані клієнтам (260 739 тис. грн.);
- заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів (12 869 тис. грн.)
- поточні фінансові інвестиції (14 114 тис. грн.);
- короткострокова дебіторська заборгованість (6 889 тис. грн.)
- інші активи (49 тис. грн.).
До короткострокових зобов’язань (232 079 тис. грн.) входять:
- зобов’язання за короткостроковими кредитами, що одержані від інших фінансових установ (58 772 тис.
грн.);
- зобов’язання за облігаціями (103 309 тис. грн)
- інші поточні зобов’язання (69 998 тис. грн.).
Показник нормативу поточної ліквідності повинен бути не менше ніж 100%. Станом на 31 грудня 2019
року показник нормативу поточної ліквідності становить 130,2%.
На основі проведеного аналізу та розрахунку основних економічних коефіцієнтів, можна зробити
висновок про те, що значення показників ліквідності та платоспроможності знаходяться в межах
нормативних значень і свідчать про те, що Товариство має достатній власний капітал та спроможне
забезпечити своєчасне виконання своїх поточних зобов’язань.
Для покриття безнадійної заборгованості Товариства створено протягом року страховий резерв (215 437
тис. грн.) для відшкодування можливих втрат за основним боргом у порядку та розмірі, визначеному
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Податковим кодексом України.
Таким чином, показники розміру і структури власного капіталу та інші показники і нормативи
відповідають вимогам, встановленим Положенням про обов’язкові критерії та фінансові нормативи а
також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній при наданні фінансових послуг з
адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах затвердженим Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 серпня 2017 року № 3384 із
змінами та доповненнями.
Висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту
відповідно до статті 15 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» № 2664-ІІІ від 12.07.2001 року із змінами та доповненнями та Методичних
рекомендацій щодо системи управління та розкриття інформації фінансовими установами від 27.12.2005
р. № 5207, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України.
Протягом звітного року функціонувала наступна структура управління та система внутрішнього
контролю Товариства:
- Загальні збори учасників;
- Дирекція Товариства на чолі з Генеральним директором.
Загальні збори учасників Товариства на яких розглядались питання віднесені Статутом Товариства до їх
компетенції проводились регулярно протягом 2019 року. Поточне управління фінансово-господарською
діяльністю Товариства протягом звітного року здійснював Генеральний директор в межах повноважень,
які встановлено Статутом Товариства.
В Товаристві робота внутрішнього аудитора організована відповідно до Положення «Про службу
внутрішнього аудиту», затвердженого загальними зборами учасників (протокол від 3 червня 2019 року).
Внутрішній аудитор організаційно не залежить від інших підрозділів Товариства. У відповідності із
Планом проведення перевірок ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» внутрішнім
аудитором проводилися перевірки різних аспектів діяльності Товариства протягом 2019 року, які були
описані у Звіті внутрішнього аудитора.
Кодекс корпоративного управління Товариством не запроваджений. Створення наглядової ради
установчими документами не передбачено.
На нашу думку, система внутрішнього контролю Товариства забезпечує уникнення можливості
здійснення шахрайства або помилок з боку персоналу. Ми не отримали доказів обставин, які можуть
свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства
або помилки.
Під час виконання завдання (згідно МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») ми здійснили аудиторські процедури
щодо виявлення наявних суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та
іншою інформацією, що розкривається разом із фінансовою звітністю відповідно до Порядку надання
звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права,
довірчими товариствами, а також юридичними особами до Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 26.09.2017 р. № 3840.
Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.
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3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Зміст інформації:
Протягом звітного періоду будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам
емітента в разі їх звільнення не здійснювались. Інформація у складі річної інформації відсутня.
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VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи
засновника
та/або
учасника

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

Місцезнаходження

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ЦЕНТР
ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»

32494741

вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ,
Шевченківський, 01032, УКРАЇНА

99,999862

КОМПАНІЯ Т.А.С. ОВЕРСІАС
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

HE 239493

ДІАГОРУ 4, КЕРМІЯ ХАУС, квартира/офіс
502, Нікосія, 1097, КІПР

0,000138

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Фізичні особи-засновники відсутні
Усього:
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100

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1
відсотка розміру статутного капіталу емітента
Прізвище, ім’я, по батькові Кількість акцій Від загальної
Кількість за типами акцій
фізичної особи
(штук)
кількості акцій прості іменні привілейовані
(у відсотках)
іменні
1
2
3
4
5
Д/н

Усього:
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0

0

0

0

0

0

0

0

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на
відчуження таких цінних паперів
Дата
випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Вид цінних
паперів

1

2

3

11.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

Міжнародний
ідентифікаційний номер
4
UA4000178982 -

Найменування органу, що
наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

5

6

7

Обмеження відсутні

-

1

2

3

11.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4
UA4000180194 -

5

6
Обмеження відсутні

7
-

1

2

3

20.06.2019 Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4

5

UA4000204259 Обмеження відсутні

6
-

7
-

1

2

3

20.06.2019 Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4

5

UA4000204267 Обмеження відсутні

6
-

7
-

1

2

3

15.09.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні.
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4
UA4000191357 -

5

6
Обмеження відсутні

7
-

1

2

3

15.09.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні.
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4
UA4000191365 -

5

6
Обмеження відсутні

7
-

1

2

3

15.09.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні.
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4
UA4000191373 -

5

6
Обмеження відсутні

7
-

1

2

3

15.09.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні.
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4
UA4000191381 -

5

6
Обмеження відсутні

7
-

1

2

3

27.09.2016 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні.

2019 р.
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4
UA4000195523 -

5

6
Обмеження відсутні

7
-

1

2

3

27.09.2016 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні.

2019 р.
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4
UA4000195531 -

5

6
Обмеження відсутні

7
-

1

2

3

02.10.2018 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис: Обмеження відсутні.

2019 р.
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Облігація
підприємства
відсоткова
бездокументарна
іменна

4
UA4000202527 -

5

6
Обмеження відсутні

7
-

X. Структура капіталу
№
з/п

Тип та/або клас акцій

Кількість
акцій (шт.)

Номінальна
вартість (грн)

1
2
3
4
1 Д/н
0
0,00
Д/н
Примітки: Емітент не здійснював випуск акцій та не є акціонерним товариством.

2019 р.
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Права та обов’язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до
торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру

5

6
Д/н

2. Інформація про облігації емітента
Дата
Найменування МіжнаОблігації
Номер
реєстрації свідоцтва про
органу, що
родний (відсоткові,
випуску
зареєстрував ідентифіцільові,
реєстрацію
випуск
каційний дисконтні)
випуску
номер
1
2
3
4
5
11.10.2013 186/2/2013

Державна
UA40001 відсоткові
комісія з цінних 78982
паперів та
фондового
ринку

Номінальна Кількість у
Форма
вартість (грн) випуску
існування та
(шт.)
форма випуску

Загальна
Процентна
номінальна
ставка (у
вартість (грн) відсотках)

6

7

8

9

10

1000,00

25000

Бездокументарні
іменні

25000000,00

22

Строк
виплати
процентів

Сума
виплаченого
процентного
доходу у
звітному періоді
(грн)

Дата
погашення
облігацій

11

12

13

329100,00

14.01.2019

91

Опис: 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 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 05.01.2018 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
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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
відсоткові Бездокументарні
іменні
UA40001 5485000,00
78982
© SMA 0 кв. 2018 35725063
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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+.
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1295008,50

26.03.2019

Опис: 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 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 17.12.2016 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
21.12.201727.03.2018 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
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увiдповiдному 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+
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24.09.2020

Опис: 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
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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, %
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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
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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+
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Опис: 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
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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
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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)
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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+.
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24.09.2020

Опис: 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 купiвлiпродажу 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
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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
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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
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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+.
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Опис: 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
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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
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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
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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+.
20.06.2019 29/2/2019
Державна
UA40002 відсоткові
1000,00
25000 Бездокументарні 25000000,00
22
91
1371250,00 10.07.2024
комісія з цінних 04259
іменні
паперів та
фондового
ринку
Опис: Опис: Проспект облігацій серії L розміщено на сайті емітента за посиланням: https://kreditmarket.ua/upload/Prospekt-obligacij_L.pdf
Додатки до проспекту облігацій серії L розміщено на сайті емітента за посиланням: https://kreditmarket.ua/ukr/about.html
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Державна
UA40002 відсоткові
комісія з цінних 04267
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1000,00

50000

Бездокументарні
іменні

50000000,00

22

Опис: Опис: Проспект облігацій серії М розміщено на сайті емітента за посиланням: https://kreditmarket.ua/upload/Prospekt-obligacij_M.pdf
Додатки до проспекту облігацій серії М розміщено на сайті емітента за посиланням: https://kreditmarket.ua/ukr/about.html
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Державна
UA40001 відсоткові
комісія з цінних 95523
паперів та
фондового
ринку

6

7

8

9

10

1000,00

50000

Бездокументарні
іменні

50000000,00

22

11
91

12

13

10970000,00 01.10.2021

Опис: 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
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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.
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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
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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+.
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Опис: 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
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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.
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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
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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+.
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Опис: Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій в повному обсязі (100%) планується спрямувати на забезпечення здійснення основної діяльності Товариства, а саме на
надання кредитів фізичним особам в межах ліцензії кредитної установи.Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде здійснюватися за рахунок коштів
Товариства, отриманих від фінансово - господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов’язкових платежів.Власникам облігацій
надаються наступні права:
-купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів;
-отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій;
-пред’являти облігації для їх викупу Товариством;
-здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом.На вторинному ринку цінних
паперів, облігації Товариства обертаються серед необмеженого кола осіб.
Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Право власності на придбані облігації виникає з
моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника і підтверджується випискою з відповідного рахунку.
Обіг облігацій дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується
03.10.2023р. включно.
На вторинному ринку цінних паперів облігації продаються за договірною ціною.
За взаємною згодою власника облігацій і Товариства, Товариство має право викупити у власника належні йому облігації в будь-який строк обігу облігацій за обумовленою
сторонами ціною.Товариство зобов'язується викупити облігації, якщо власником облігацій буде надано відповідне повідомлення про здійснення продажу облігацій в строки подання
повідомлень, визначених в таблиці 1. Для здійснення емітентом викупу у дати викупу, вказані в таблиці 1, власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі –
продавець) надає до Емітента повідомлення про намір здійснити продаж облігацій у строки, вказані в таблиці 1. Подання завірених належних чином повідомлень здійснюється
власниками облігацій (або уповноваженими ними особами) за адресою Емітента 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72 (поверх 9).
Обов’язковий викуп емітентом в дати викупу, вказані в таблиці 1, проходить без застосування принципу «поставка проти оплати».
Повідомлення, подані до або після періоду, вказаного в таблиці 1, вважаються недійсними.
Повідомлення має містити: назву продавця (для фізичної особи – П.І.Б.); П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі
угоди (статут, довіреність тощо); кількість облігацій, запропонована до викупу; платіжні реквізити; поштову та юридичну адресу; контактні телефони, адреси електронної пошти (за
наявністю); номер рахунку продавця в цінних паперах, номер рахунку в депозитарії та назву депозитарної установи, що обслуговує рахунок продавця в цінних паперах; згоду
продавця з умовами продажу облігацій.
Протягом 5 (п’яти) робочих днів, що передують даті початку викупу, відповідно до таблиці 1, Емітент укладає угоди купівлі-продажу облігацій із продавцями, що належним чином
подали повідомлення про намір здійснити продаж облігацій.
Якщо дата викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, викуп здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за
святковим (вихідним) робочим днем.
На дату початку здійснення викупу облігацій продавець перераховує облігації в обумовленій кількості, на рахунок Емітента в депозитарії, після чого Емітент у дати викупу, вказані в
таблиці 1, виплачує продавцю грошові кошти.
Якщо власник облігацій не перерахував протягом терміну викупу належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії, або, якщо наданий
депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються до особистого
письмового звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються.Товариство повідомляє власників облігацій про строки та порядок здійснення викупу
облігацій шляхом оприлюднення цього рішення про емісію на власному веб-сайті www.kreditmarket.ua/ukr/about
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В рішенні зазначені строки, у які облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для здійснення обов’язкового викупу протягом усього строку обігу облігацій.Ціна викупу
облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облігацій, які надають облігації для продажу, також отримують нарахований дохід за
попередній відсотковий період.строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупуДата початку прийому повідомленьДата закінчення прийому
повідомленьДата початку викупуДата закінчення викупу
25.03.201901.04.201910.04.201911.04.2019
23.09.201930.09.201909.10.201910.10.2019
23.03.202030.03.202008.04.202009.04.2020
21.09.202028.09.202007.10.202008.10.2020
22.03.202129.03.202107.04.202108.04.2021
20.09.202127.09.202106.10.202107.10.2021
21.03.202228.03.202206.04.202207.04.2022
19.09.202226.09.202205.10.202206.10.2022
20.03.202327.03.202305.04.202306.04.2023
Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється у строки, вказані в таблиці 2:
Таблиця 2
№Дата початку відсоткового періодуДата закінчення відсоткового періодуДата початку виплати відсоткового доходуДата закінчення виплати відсоткового доходуДнів у періоді
110.10.201808.01.201909.01.201910.01.201991
209.01.201909.04.201910.04.201911.04.201991
310.04.201909.07.201910.07.201911.07.201991
410.07.201908.10.201909.10.201910.10.201991
509.10.201907.01.202008.01.202009.01.202091
608.01.202007.04.202008.04.202009.04.202091
708.04.202007.07.202008.07.202009.07.202091
808.07.202006.10.202007.10.202008.10.202091
907.10.202005.01.202106.01.202107.01.202191
1006.01.202106.04.202107.04.202108.04.202191
1107.04.202106.07.202107.07.202108.07.202191
1207.07.202105.10.202106.10.202107.10.202191
1306.10.202104.01.202205.01.202206.01.202291
1405.01.202205.04.202206.04.202207.04.202291
1506.04.202205.07.202206.07.202207.07.202291
1606.07.202204.10.202205.10.202206.10.202291
1705.10.202203.01.202304.01.202305.01.202391
1804.01.202304.04.202305.04.202306.04.202391
1905.04.202304.07.202305.07.202306.07.202391
2005.07.202303.10.202304.10.202305.10.202391
дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється у строки, вказані в таблиці 2:
Таблиця 2
№Дата початку відсоткового періодуДата закінчення відсоткового періодуДата початку виплати відсоткового доходуДата закінчення виплати відсоткового доходуДнів у періоді
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110.10.201808.01.201909.01.201910.01.201991
209.01.201909.04.201910.04.201911.04.201991
310.04.201909.07.201910.07.201911.07.201991
410.07.201908.10.201909.10.201910.10.201991
509.10.201907.01.202008.01.202009.01.202091
608.01.202007.04.202008.04.202009.04.202091
708.04.202007.07.202008.07.202009.07.202091
808.07.202006.10.202007.10.202008.10.202091
907.10.202005.01.202106.01.202107.01.202191
1006.01.202106.04.202107.04.202108.04.202191
1107.04.202106.07.202107.07.202108.07.202191
1207.07.202105.10.202106.10.202107.10.202191
1306.10.202104.01.202205.01.202206.01.202291
1405.01.202205.04.202206.04.202207.04.202291
1506.04.202205.07.202206.07.202207.07.202291
1606.07.202204.10.202205.10.202206.10.202291
1705.10.202203.01.202304.01.202305.01.202391
1804.01.202304.04.202305.04.202306.04.202391
1905.04.202304.07.202305.07.202306.07.202391
2005.07.202303.10.202304.10.202305.10.202391
кщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на святковий (вихідний) день згідно чинного законодавству України, виплата відсоткового доходу здійснюється у
відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного
дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр).
У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника. На
депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.
Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою:
UAH%i
t
Сі = N * ------------- * --------100%
365
де
Сі - сума відсоткового доходу;
N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
UAH%i - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;
t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді;
365 – кількість днів у році;
Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з
розрахунку на одну облігацію.
Відсоткова ставка на 1-2 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 22% (двадцять два) відсотків річних.
Відсоткові ставки на 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Дирекції Товариства, виходячи з ринкової кон’юнктури, але
0 кв. 2019
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

не може бути меншою ніж 1/2 облікової ставки Національного банку України, а також не може бути встановлена більшою трикратної облікової ставоки НБУ.
Емітент зобов’язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті,
по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані в таблиці 3:
Таблиця 3
Відсотковий періодТермін, до якого Емітент зобов’язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки
3-420.03.2019
5-618.09.2019
7-818.03.2020
9-1016.09.2020
11-1217.03.2021
13-1415.09.2021
15-1616.03.2022
17-1814.09.2022
19-2015.03.2023
Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до правил Центрального депозитарію. Виплата
відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку
виплати доходу. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий
центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та надання документів визначених правилами
Центрального депозитарію. Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального
депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам облігацій.У разі неспроможності Товариства
виплатити власникам облігацій відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій у терміни та спосіб, зазначені в цьому проспекті емісії
облігацій, Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облігацій відповідного повідомлення до НКЦПФР у
строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днів з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днів з дати оголошення дефолту здійснює
персональне письмове повідомлення про оголошення дефолту власникам облігацій відповідної серії, але не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати початку виплати
відсоткового доходу та/або погашення облігацій, згідно з термінами та строками, зазначеними в цьому проспекті емісії облігацій, шляхом надсилання рекомендованим листом
відповідних повідомлень на підставі реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на дату оголошення дефолту.
Подальші дії Товариства здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Вимоги власників облігацій (виплата номінальної вартості облігацій та відшкодування збитків) задовольняються за рахунок коштів, одержаних від реалізації активів емітента, у
порядку, строки та у черговості, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Цивільним кодексом України
облiгацiї серiї К знаходяться в списку позалiстингових паперiв бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA+
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Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР
ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
35725063

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартіст
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
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Код за ДКУД 1801004

Код
рядка
2

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

3

4

3000

402609

388251

3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100 (

16288
0
0
0
954020
812487
144501

17629
0
0
0
977801
695133
160810

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

25952
6482
7647
1410
0
6237
0
0
0
0
1898569
20894
81359
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(
(
(
(
(

)(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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(
(
(
(
(
(
(
(

22305
5778
11957
6572
0
5385
0
0
0
0
1799419
3133
75412

3200

25300

0

3205
3215

0
0

0
0

3220
3225
3230
3235

0
0
0
0

0
0
0
0
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0

0

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

1
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

2
3255 (
3260
3270
3275
3280

1001
0
0
0

)
)
)
)

3290 (
3295

0
24299

)(

3300

)

1806
0
0
0

)
)
)
)

0
(1806)

)

0

3305
3310
3340
3345 (

287759
0
0
0

)(

314231
0
0
0

)

3350
3355
3360
3365
3370
3375

245270
0
146012
0
0
0

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

231896
27149
128545
0
0
0

)
)
)
)
)
)

)(

0
(73359)
247
5148
0
5395

)

(
(
(
(
(
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3390 (
3395
3400
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3415

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.
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Примітки: Без приміток

2019

3
0

0
(103523)
2135
5395
0
7530

7.Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)
такого емітента
Прізвище, ім’я, по батькові
Тип цінного папера
Кількість
Від загальної
фізичної особи
цінних
кількості
паперів (шт.)
цінних
паперів (у
відсотках)
1
2
3
4
Не володіють

Облігація підприємства відсоткова
бездокументарна іменна

Усього:

2019 р.
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0

0

0

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному
році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
-

За результатами звітного
періоду

У звітному періоді

за простими
акціями

за
привілейованими акціями

за простими
акціями

за
привілейованими акціями

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-

-

-

Дата (дати) перерахування дивідендів
через депозитарну систему із
зазначенням сум (грн) перерахованих
дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів безпосередньо
акціонерам із зазначенням сум (грн)
перерахованих/ відправлених
дивідендів на відповідну дату
Опис: Протягом звітгного періоду дивіденди за акціями емітентом не виплачувались. Емітент не
здійснював випуски акцій.
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. Орендовані основні засоби
грн)
(тис. грн)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення:
1179
6395
0
0
будівлі та споруди
0
0
0
0
машини та обладнання
транспортні засоби

Основні засоби, усього
(тис. грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
1179
6395
0
0

1179
0

6395
0

0
0

0
0

1179
0

6395
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

машини та обладнання
транспортні засоби

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

земельні ділянки
інвестиційна нерухомість

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1179

0
6395

0
0

0
0

0
1179

0
6395

земельні ділянки
інші
2.Невиробничого призначення:
будівлі та споруди

інші
Усього

Опис: Встановлено такi термiни використання основних засобiв: 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 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 - 3681 тис. грн., на кiнець звiтного
перiоду - 12623 тис. грн. Сума нарахованиго зносу на початок звiтного перiоду - 2502 тис. грн., на кiнець звiтного
перiоду - 6228 тис. грн.

2019 р.

© SMA

35725063

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС"

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 –
суб’єкти аудиторської діяльності, 3 – суб’єкти
аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов’язковий аудит фінансової
звітності, 4 – суб’єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити
обов’язковий аудит фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний
інтерес)
3 Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)
4 Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес

5 Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності
6 Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
7 Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності

3915

34764976

04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60

,-

01.01.2019-31.12.2019

8 Думка аудитора
немодифікована
9 Пояснювальний параграф (за наявності)
На нашу думку фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан
ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових Рішень» на 31 грудня 2019 року та його фінансові результати і
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ) та відповідає вимогам законодавства України що регулює питання бухгалтерського обліку та фінансової
звітності.
10 Номер та дата договору на проведення аудиту Б/н, 04.10.2019
11 Дата початку та дата закінчення аудиту
16.12.2019-27.03.2020
12 Дата аудиторського звіту
27.03.2020
13 Розмір винагороди за проведення річного
261408,00
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
Звіт незалежного аудитора
щодо фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «Центр фінансових Рішень»,
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
Звіт незалежного аудитора

щодо фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «Центр фінансових Рішень»,
що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску, або випуску та
проспекту емісії окремих видів цінних паперів, або звіту про результати розміщення акцій, станом на 31 грудня 2019
року.
Адресат
-Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «Комісія»)
-Учасникам та управлінському персоналу ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових Рішень» (далі – «Компанія /
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Товариство»)
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Центр
фінансових Рішень» станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, що складається з:
-Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року
-Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за 2019 рік
-Звіту про рух грошових коштів за 2019 рік
-Звіту про зміни у власному капіталі за 2019 рік
-Приміток до фінансової звітності за 2019 рік та станом на 31 грудня 2019 року, що містять стислий виклад суттєвих
принципів облікової політики та інших приміток
(надалі разом – «фінансова звітність»).
На нашу думку фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан
ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових Рішень» на 31 грудня 2019 року та його фінансові результати і грошові
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)
та відповідає вимогам законодавства України що регулює питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Основа для висловлення думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (видання 2016-2017 року), оприлюднених
державною мовою на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України. Нашу відповідальність згідно з цими
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є
незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) разом з етичними вимогами в Україні, застосовними до нашого
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для
нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого
аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової
звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки
щодо цих питань. Додатково до питань, описаних в розділі «Основа для думки», ми визначили, що описані нижче
питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.
Ефективна процентна ставка
Компанія оцінює фінансові активи (виданий кредитний портфель) за амортизованою собівартістю методом
ефективного відсотка шляхом застосування ефективної ставки відсотка до валової балансової вартості фінансового
активу. Враховуючи те, що плановий потік грошових надходжень, закладений в кредитних договорах не відображає
постійну періодичну норму прибутковості наданих позик методом ефективного відсотка та суттєвість величини
кредитного портфелю, який станом на 31 грудня 2019 року складає 862 622тис. грн. (статті Балансу - довгострокова
дебіторська заборгованість та дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги), в якості ключового
питання аудиту було визначено коректність визнання та оцінки виданого кредитного портфелю.
Наші процедури були спрямовані на аналіз та перерахунок кредитного портфелю для підтвердження його балансової
вартості та відповідного процентного доходу розрахованого методом ефективного відсотка. Ми проаналізували
формування суми справедливої вартості позик, наданих клієнтам та підтвердили використання фактичних графіків
майбутніх платежів згідно затверджених кредитних договорів та відповідний розрахунок ефективної ставки відсотка
на базі вихідних та вхідних грошових потоків, що використана для достовірного відображення суми наданих позик та
незароблених фінансових доходів. Ми також перевірили інформацію щодо позик, наданих клієнтам, що
розкривається в Примітці 6.4 «Позики, надані клієнтам».
Резерв під очікувані кредитні збитки позик, наданих клієнтам
Резерв під очікувані кредитні збитки позик (статті Балансу - довгострокова дебіторська заборгованість та дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги), наданих клієнтам є одним із ключових оціночних суджень
Керівництва ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових рішень». Виявлення об'єктивних ознак знецінення і
визначення очікуваних кредитних збитків є процесами, що включають високий рівень суб'єктивного судження, які
вимагають використання припущень і аналізу різних факторів. Використання різних моделей і припущень може
істотно вплинути на рівень резерву під очікувані кредитні збитки позик, наданих клієнтам. В силу суттєвості
залишків позик, наданих клієнтам, а також з огляду на суб'єктивності судження, оцінка резерву під очікувані кредитні
збитки являє собою одне з ключових питань аудиту.
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Наші процедури були спрямовані на аналіз ознак знецінення, підтвердження фактичного надання позики, оцінку
надходження платежів. Ми проаналізували методологію створення резерву під очікувані кредитні збитки, в тому
числі на індивідуальній і колективній основі, виконали процедури з оцінки чутливості суми резерву до зміни
використовуваних припущень, проаналізували облікові політики та розкриття у фінансовій звітності. Ми також
перевірили інформацію щодо резерву під очікувані кредитні збитки позик, наданих клієнтам, що розкривається в
Примітці 6.4 «Позики, надані клієнтам».
Інші питання
Протягом року, що закінчився 31 грудня 2019 року, керівництво Компанії прийняло рішення щодо внесення певних
змін до облікових підходів та оціночних суджень з метою достовірного подання фінансової звітності. Причини та
наслідки такого рішення розкриті в примітці 5 цієї фінансової звітності. Ми перевірили ефект описаний в примітці 5,
який призвів до перерахунку фінансової звітності Компанії станом на 31 грудня 2017 року, на 31 грудня 2018 року та
за 2018 рік. На нашу думку дані коригування та зміни розкриттів є доцільними та виконані належним чином.
Інша інформація
Управлінський персонал, несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка
міститься в звіті про управління емітента, що не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким
рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та
при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації,
ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», а також за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал
визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового
звітування Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту.
Крім того, відповідальністю аудитора є:
(і) ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки;
розробити й виконати аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримати аудиторські докази, що є
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього
контролю;
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(іі) отримати розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських
процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього
контролю. У випадках, коли аудитор також несе відповідальність за висловлення думки щодо ефективності системи
внутрішнього контролю в сукупності з аудитом фінансової звітності, аудитор повинен опустити етап, в якому
аудитор розглядає внутрішній контроль, не з метою висловлення думки про ефективність системи внутрішнього
контролю компанії;
(ііі) оцінити прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного
розкриття інформації, зробленого управлінським персоналом;
(іv)дійти висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, зробити висновок, чи
існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або,
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Аудиторські висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити
Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
(v)оцінити загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те,
чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного
відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього
контролю, виявлені нами під час аудиту.
Не вносячи до нашого звіту застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову
інформацію.
Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Відповідність п.4 ст.14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
У відповідності до п.4 ст.14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», наводимо
інформацію, яку аудиторський звіт за результатами обов’язкового аудиту ТОВ «Фінансова компанія «Центр
Фінансових рішень», повинен містити додатково.
1)Ми були призначені незалежним аудитором "ТОВ Фінансова Компанія "Центр Фінансових Рішень" Генеральним
директором за результатами конкурсного відбору у якому брала участь ще одна аудиторська компанія: ТОВ АК
«Кроу Україна».
2)Наше призначення незалежним аудитором "ТОВ Фінансова Компанія "Центр Фінансових Рішень" (її попередника,
якщо він був) відбулося 4 жовтня 2019 року. Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з
урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень становить 1,5 роки.
3)Ми перевіряємо фінансову звітність на основі тестування. Рівень тестування, яке ми проводимо, ґрунтується на
нашій оцінці ризику того, чи стаття у фінансовій звітності може бути суттєво викривлена. У зв’язку з цим наш
аудиторський підхід був зосереджений на тих сферах діяльності Компанії, які вважаються нами значними для
результатів діяльності Компанії за 2019 рік та фінансового стану на 31 грудня 2019 року. Наші аудиторські оцінки,
що включають, зокрема:
а)опис та оцінку ризиків щодо суттєвого викривлення інформації в фінансовій звітності, що перевіряється, зокрема
внаслідок шахрайства;
б)посилання на відповідну статтю або інше розкриття інформації у фінансовій звітності для кожного опису та оцінки
ризику суттєвого викривлення інформації у звітності, що перевіряється;
в)стислий опис заходів, вжитих нами для врегулювання таких ризиків;
г)основні застереження щодо таких ризиків,
наведено нами у розділі «Ключові питання аудиту» цього Звіту незалежного аудитора.
4)Нам не відомо про будь-які фактичні або підозрювані події, пов’язані з шахрайством, і жодні інші питання щодо
шахрайства не були виявлені під час проведення нами аудиторських процедур.
5)Ми підтверджуємо, що цей Звіт незалежного аудитора узгоджений з Додатковим звітом для аудиторського
комітету від 27 березня 2020 року.
6)Ми підтверджуємо, що є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом Етики Професійних
Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами,
застосовними в Україні до нашого аудиту консолідованої фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з
етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та
повідомляємо про те, що нами не було ідентифіковано жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської
фірми, так і на рівні ключового партнера з аудиту Олендія Остапа Тарасовича та персоналу, задіяного у виконанні
завдання з аудиту фінансової звітності Компанії. Ми не надавали Компанії жодних послуг, заборонених
законодавством.
7)Ми не надавали Компанії жодних інших послуг, включаючи не аудиторські послуги, окрім аудиту фінансової
звітності.
8) Наші пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту фінансової звітності Компанії обмежень наведено в
розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності».
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Відповідність ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та ст. 12-2 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»
На нашу думку, «Звіт про корпоративне управління» (п. 4 «Звіту керівництва» за рік, що закінчився 31 грудня 2019
року) був підготовлений у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок, ст.
12-2 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» та вимогам
«Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» No2826, затвердженого рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р.
Відповідність рішенню Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.10.2013 р., № 2187
Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на
додаткову інформацію, думка щодо якої вимагається Вимогами до аудиторського висновку, що подається до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та
проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів
інститутів спільного інвестування), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку (далі – Комісія) від 08.10.2013 р., № 2187, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2013 р. за
№ 1827/24359.
Основні відомості про Компанію:
Повне найменуванняТовариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР
ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»
Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України,
зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань35725063
Місцезнаходження03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Дата державної реєстрації04 лютого 2008 року
Свідоцтво про державну реєстрацію (серія А01 № 217441) зареєстровано Голосіївською районною у м. Києві
державною адміністрацією, номер запису до ЄДР 1 068 102 0000 022039
Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів)23 серпня 2019 року
Основні види діяльності
Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування
Отримані ліцензії на здійснення діяльності (за наявності)
Свідоцтво з додатком Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про реєстрацію фінансової
установи І К № 55 від 19 березня 2009 року.
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (Серія АВ № 580561) - діяльність з
надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами. Рішення про видачу від 26
грудня 2011 року № 3952 на строк до 24 квітня 2017 року
26 січня 2017 року здійснено переоформлення діючої ліцензії. Термін дії – безстроковий (розпорядження
Нацкомфінпослуг від 26 січня 2017 року № 163 «Про переоформлення деяким фінансовим установам діючих
ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню».
Керівник (Генеральний директор)Моложава Оксана Михайлівна з 11 жовтня 2016 року, згідно наказу № 123-к/тр від
10 жовтня 2016 року, відповідно до протоколу Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою
відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» (№ 201 від 10 жовтня 2016 року)
БухгалтерРиженко Лариса Василівна з 09 листопада 2009 року, згідно наказу №72 від 09 листопада 2009 року
Кількість працівників125 (сто двадцять п’ять) чоловік
Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам
Величина статутного капіталу, відображена в рядку 1400 «Зареєстрований (пайовий) капітал» Балансу (Звіту про
фінансовий стан) Компанії станом на 31 грудня 2019 року, в сумі 145 000 000 (сто сорок п’ять мільйонів) грн. 00
коп., що відповідає даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань станом на зазначену дату. Внески до статутного фонду сплачені грошовими коштами в повному розмірі.
Статутний капітал створено за рахунок внесків Засновників Товариства (далі - «Учасники»). Станом на 31 грудня
2019 року учасниками Товариства є:
-Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
3494741; місцезнаходження: м. Київ, вул.. Симона Петлюри, 30); розмір внеску до статутного фонду (грн.): становить
144 999 800 (сто сорок чотири мільйони дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок, що складає
частку у розмірі 99,999862 % статутного капіталу Товариства;
-частка КОМПАНІЇ Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, яка створена та зареєстрована у Республіці Кіпр
під реєстраційним номером НЕ239493, має зареєстрований офіс за адресою: Діагору 4, КЕРМІА ХАУС, 5й поверх,
Квартира/Офіс 502, 1097, Нікосія, КІПР – 200 (двісті) грн. 00 коп., що складає – 0,000138 % розміру статутного
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капіталу Товариства.
Cклад учасників Товариства відповідає статті 5 Статуту (нова редакція) Товариства з обмеженою відповідальністю
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ», затвердженого загальними зборами учасників
(протокол від 23 серпня 2019 року) і зареєстрованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального
округу 23 серпня 2019 року. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи проведена в
Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - 23 серпня 2019 року.
Кінцевий Бенефіціарний Власник - Тігіпко Сергій Леонідович, паспорт серії АЕ № 395478, Україна, місто Київ,
вулиця Городецького, буд. 12, кв. 69.
Порядок формування та сплати статутного капіталу
На підтвердження факту внесення учасниками своїх часток до Статутного капіталу Товариства були надані до
перевірки наступні первинні документи (банківські виписки, платіжні доручення і протоколи зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»):
Дата платіжного доручення№ платіжного дорученняУчасникСума
(грн.)Опис
01.02.2008 р.51ТОВ «Центр Фінансових Рішень» (надалі ТОВ «ЦФР»)
1 100 000,00Внески в статутний капітал згідно рішення загальних зборів учасників Товариства про створення
статутного капіталу (Протокол № 1 від 28.01.2008 р.)
26.05.2009 р.1120ТОВ «ЦФР»
3 900 000,00Внески в статутний капітал згідно рішення загальних зборів учасників Товариства про збільшення
статутного капіталу (Протокол № 3 від 24.11.2008 р.)
21.09.2009 р.2451ТОВ «ЦФР»5 000 000,00Внески в статутний капітал згідно рішення загальних зборів учасників
Товариства про збільшення статутного капіталу (Протокол № 13 від 04.08.2009 р.)
23.09.2009 р.2454ТОВ «ЦФР»
2 500 000,00Внески в статутний капітал згідно рішення загальних зборів учасників Товариства про збільшення
статутного капіталу (Протокол №15 від 07.09.2009 р.)
04.05.2012 р.32ТОВ «ЦФР»
2 502 000,00Внески в статутний капітал згідно рішення загальних зборів учасників Товариства про збільшення
статутного капіталу (Протокол №119 від 28.03.2012 р.)
16.05.2012 р.508ТОВ «ЦФР»7 000 000,00
25.05.2012 р.720ТОВ «ЦФР»200,22
29.05.2013 р.3894ТОВ «ЦФР»
24 999 999,78Внески в статутний каптал згідно рішення загальних зборів учасників Товариства про збільшення
статутного капіталу (Протокол №132 від 09.04.2013 р.)
03.11.2014 р.6830ТОВ «ЦФР»500 000,00Внески в статутний каптал згідно рішення загальних зборів учасників
Товариства про збільшення статутного капіталу (Протокол №162 від 22.10.2014 р.)
04.11.2014 р.6837ТОВ «ЦФР»1 000 000,00
04.11.2014 р.6913ТОВ «ЦФР»1 200 000,00
06.11.2014 р.6951ТОВ «ЦФР»300 000,00
13.11.2014 р.7103ТОВ «ЦФР»500 000,00
13.11.2014 р.7104ТОВ «ЦФР»500 000,00
14.11.2014 р.7154ТОВ «ЦФР»600 000,00
14.11.2014 р.7153ТОВ «ЦФР»400 000,00
18.11.2014 р.7213ТОВ «ЦФР»1 000 000,00
01.12.2014 р.7413ТОВ «ЦФР»200 000,00
04.12.2014 р.7529ТОВ «ЦФР»200 000,00
08.12.2014 р.7550ТОВ «ЦФР»500 000,00
09.12.2014 р.7554ТОВ «ЦФР»550 000,00
11.12.2014 р.7617ТОВ «ЦФР»250 000,00
11.12.2014 р.7605ТОВ «ЦФР»300 000,00
15.12.2014 р.7675ТОВ «ЦФР»250 000,00
18.12.2014 р.7798ТОВ «ЦФР»500 000,00
18.12.2014 р.7773ТОВ «ЦФР»200 000,00
23.12.2014 р.7852ТОВ «ЦФР»1 000 000,00
25.12.2014 р.7932ТОВ «ЦФР»50 000,00
11.02.2015 р.8814ТОВ «ЦФР»2 000 000,00Внески в статутний капітал згідно рішення загальних зборів учасників
Товариства про збільшення статутного капіталу (Протокол №170 від 20.01.2015 р.)
11.02.2015 р.8815ТОВ «ЦФР»2 000 000,00
11.02.2015 р.8816ТОВ «ЦФР»2 000 000,00
11.02.2015 р.8818ТОВ «ЦФР»2 000 000,00
11.02.2015 р.8817ТОВ «ЦФР»2 000 000,00
11.02.2015 р.8819ТОВ «ЦФР»600 000,00
30.03.2015 р.9838ТОВ «ЦФР»2 000 000,00Внески в статутний капітал згідно рішення загальних зборів учасників
Товариства про збільшення статутного капіталу (Протокол №175 від 19.03.2015 р.)
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30.03.2015 р.9839ТОВ «ЦФР»3 000 000,00
28.07.2015 р.12756ТОВ «ЦФР»10 000 000,00Внески в статутний капітал згідно рішення загальних зборів учасників
Товариства про збільшення статутного капіталу (Протокол №182 від 22.06.2015 р.)
28.07.2015 р.12757ТОВ «ЦФР»10 000 000,00
28.07.2015 р.12758ТОВ «ЦФР»10 000 000,00
28.07.2015 р.12759ТОВ «ЦФР»10 000 000,00
28.07.2015 р.12760ТОВ «ЦФР»10 000 000,00
30.12.2015 р.17072ТОВ «ЦФР»8 200 000,00Внески в статутний капітал згідно рішення загальних зборів учасників
Товариства про збільшення статутного капіталу (Протокол №187 від 23.12.2015 р.)
22.01.2016 р.388ТОВ «ЦФР»3 000 000,00
22.01.2016 р.389ТОВ «ЦФР»3 000 000,00
25.01.2016 р.449ТОВ «ЦФР»1 500 000,00
25.01.2016 р.450ТОВ «ЦФР»1 500 000,00
25.01.2016 р.451ТОВ «ЦФР»197 800,00
25.01.2016 р.452ТОВ «ЦФР»1 000 000,00
25.01.2016 р.453ТОВ «ЦФР»2 000 000,00
25.01.2016 р.454ТОВ «ЦФР»2 000 000,00
Всього:145 000 00,00
Таким чином, станом на 31 грудня 2019 року, внески до статутного капіталу Товариства сплачені грошовими
коштами учасників на банківський рахунок Товариства в повному розмірі, тобто в сумі 145 000 000 (сто сорок п’ять
мільйонів) грн. 00 копійок.
Забезпечення випуску облігацій
Інформація щодо забезпечення випуску облігацій відсутня.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте
можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії, зокрема щодо розміру власного капіталу емітента на дату
прийняття рішення про розміщення облігацій
Наявність інших подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати
суттєвий вплив на фінансовий стан ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» за 2019 рік
аудиторами не встановлено.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Компанії у
майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій
Ми не виявили фактів та обставин які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства з обмеженою
відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» у майбутньому.
Товариство в 2019 році не здійснювало фінансових інвестицій (довгострокових та поточних).
Інформація про склад і структуру фінансових інвестицій
Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31 грудня 2019 року складаються з акцій ПАТ «ДЕЗ № 20 ЦА»,
ідентифікаційний код юридичної особи 01128498, в сумі 14 114 тис. грн.
Інформація про стан та структуру запозичень
Запозичення від фінансових установ, станом на 31 грудня 2019 року, складаються із довгострокових кредитів банків
в сумі 225 520 тис. грн. і короткострокових кредитів банків в сумі 58 772 тис. грн. на загальну суму 284 292 тис. грн.
(див. Примітку 6.10), що складає 31,1 % активів Товариства.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Центр Фінансових Рішень» є емітентом цінних
паперів.
• Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії А, видане Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. Реєстраційний номер 25/2/10, дата реєстрації 23.04.2010 р., дата видачі: 09.06.2010 р. Облігації
відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) в кількості 37 500 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн. кожна,
загальна сума випуску 37 500 000,00 грн. Форма існування: бездокументарна. Випуск облігацій серії А скасовано
згідно розпорядження НКЦПФР №34-КФ-С-О від 12.03.2015 р.
• Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії В, видане Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. Реєстраційний номер 185/2/2013, дата реєстрації 11.10.2013 р., дата видачі: 18.12.2013 р.
Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) в кількості 50 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн.
кожна, загальна сума випуску 50 000 000,00 грн. Форма існування: бездокументарна.
• Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії С, видане Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. Реєстраційний номер 186/2/2013, дата реєстрації 11.10.2013 р., дата видачі: 05.02.2014 р.
Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) в кількості 25 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн.
кожна, загальна сума випуску 25 000 000,00 грн. Форма існування: бездокументарна.
• Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії D, видане Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. Реєстраційний номер 187/2/2013, дата реєстрації 11.10.2013 р., дата видачі: 25.04.2014 р.
Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) в кількості 25 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн.
кожна, загальна сума випуску 25 000 000,00 грн. Форма існування: бездокументарна.
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• Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії Е, видане Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. Реєстраційний номер 99/2/2015, дата реєстрації 15.09.2015 р., дата видачі: 13.10.2015 р.
Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) в кількості 25 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн.
кожна, загальна сума випуску 25 000 000,00 грн. Форма існування: бездокументарна.
• Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії F, видане Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. Реєстраційний номер 100/2/2015, дата реєстрації 15.09.2015 р., дата видачі: 13.10.2015 р. Облігації
відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) в кількості 25 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн. кожна,
загальна сума випуску 25 000 000,00 грн. Форма існування: бездокументарна.
• Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії G, видане Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. Реєстраційний номер 101/2/2015, дата реєстрації 15.09.2015 р., дата видачі: 05.11.2015 р.
Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) в кількості 25 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн.
кожна, загальна сума випуску 25 000 000,00 грн. Форма існування: бездокументарна.
• Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії H, видане Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. Реєстраційний номер 102/2/2015, дата реєстрації 15.09.2015 р., дата видачі: 05.11.2015 р.
Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) в кількості 25 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн.
кожна, загальна сума випуску 25 000 000,00 грн. Форма існування: бездокументарна.
• Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії I, видане Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. Реєстраційний номер 106/2/2016, дата реєстрації 27.09.2016 р., дата видачі: 11.11.2016 р. Облігації
відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) в кількості 50 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн. кожна,
загальна сума випуску 50 000 000,00 грн. Форма існування: бездокументарна.
• Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії J, видане Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. Реєстраційний номер 107/2/2016, дата реєстрації 27.09.2016 р., дата видачі: 11.11.2016 р. Облігації
відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) в кількості 50 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн. кожна,
загальна сума випуску 50 000 000,00 грн. Форма існування: бездокументарна.
• Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії К, видане Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. Реєстраційний номер 85/2/2018, дата реєстрації 02.10.2018 р., дата видачі: 06.11.2018 р.
Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) в кількості 100 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн.
кожна, загальна сума випуску 100 000 000,00 грн. Форма існування: бездокументарна.
• Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії M, видане Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. Реєстраційний номер 28/2/2019, дата реєстрації 20.06.2019 р., дата видачі 01.08.2019 р. Облігації
відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) в кількості 50 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн. кожна,
загальна сума випуску 50 000 000,00 грн. Форма існування: бездокументарна.
• Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії L, видане Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. Реєстраційний номер 29/2/2019, дата реєстрації 20.06.2019 р., дата видачі 01.08.2019 р. Облігації
відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) в кількості 25 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн. кожна,
загальна сума випуску 25 000 000,00 грн. Форма існування: бездокументарна.
Інших цінних паперів Товариство не випускало.
Станом на 31.12.2019 року облiгацiї випуску D, Е, F, G, H, I, J, K, L та M не погашенi, а зобов’язання по викупу
Товариством облігацій у власників за їх вимогою в бухгалтерському обліку не обліковуються, оскільки відсутні
повідомлення з вимогою викупити оплачені власником облігації.
Станом на 31 грудня 2019 року Товариство є емітентом іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій
за номінальною вартістю в сумі 375 000 тис. грн. (серії D, Е, F, G, H, I, J, K, L, M), випуски яких не скасовано
Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до законів України та нормативно-правових актів Комісії
Під час виконання завдання (згідно з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що
містять фінансову звітність, яка підлягала аудиту») ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається
емітентом та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.
Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю Товариства з обмеженою відповідальністю
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ», що підлягала огляду, та іншою інформацією, що
розкривається та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.
Основні відомості про аудиторську фірму
Аудиторську перевірку здійснено незалежною аудиторською компанією Товариством з обмеженою відповідальністю
«ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (далі – ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС»).
Юридична адреса ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» – 01004, Україна м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А. Фактична
адреса – 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60.
Телефон / (факс) - +380 (44) 484 3364 / +380 (44) 484 3211
Свідоцтво про внесення ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №3915 від
21.12.2006 року., чинне до 29.09.2021 року.
Свідоцтво НКЦПФР про внесення ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» до Реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів зі строком дії до 29.09.2021 року,
серія та номер П №000170, реєстраційний номер 391.
Перевірка проведена наступними аудиторами:
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-Чосова Клавдія Павлівна (Сертифікат аудитора Серія А № 000998, виданий за рішенням Аудиторської палати
України від 16 травня 1996 року № 45).
-Олендій Остап Тарасович (Сертифікат аудитора Серія А № 006550, виданий за рішенням Аудиторської палати
України від 23 квітня 2009 року № 201/2).
Основні відомості про умови договору та проведення аудиту
Перевірка фінансової звітності ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» за 2019 рік
здійснена згідно Договору б/н про надання послуг від 04 жовтня 2019 року.
Період проведення аудиту: 16 грудня 2019 року - 27 березня 2020 року.
Ці фінансові звіти ухвалені управлінським персоналом та затверджені до випуску 27 березня 2020 року.
Додатки
-Форма 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31 грудня 2019 року
-Форма 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2019 рік
-Форма 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2019 рік
-Форма 4 «Звіт про власний капітал» за 2019 рік
-«Примітки до фінансової звітності» за 2019 рік

Директор
ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» ________________________________________ Чосова К. П.
Сертифікат аудитора Серія А № 000998, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 16 травня 1996 року
№ 45
Ключовий партнер із завдання
ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» _______________________________________ Олендій О.Т.
Сертифікат аудитора Серія А № 006550, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 23 квітня 2009 року
№ 201/2.

Київ, Україна
27 березня 2020 року
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
За звітний період
За попередній період
показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
177642
169907
Статутний капітал (тис. грн)
145000
145000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
0
0
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та
звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного
періоду становить 32642 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 177642 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становить 24907 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 169907
тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю не менша від
статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.4 ст.144 Цивільного кодексу України
дотримуються.
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3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Кредити банку
у тому числі:
Кредит банку

X

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)
284292

Відсоток за
користування
коштами (% річних)
X

Дата
погашення

25.03.2016

57000

21

20.03.2020

Кредит банку

19.12.2016

188772

25

18.12.2021

Кредит банку

17.01.2019

38520

24

16.01.2022

X

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Облiгацiї, серiя H

X
X

375000
375000

X
X

X
X

01.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя G

01.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя F

01.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя E

01.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя J

10.10.2016

50000

22

01.10.2021

Облiгацiї, серiя I

10.10.2016

50000

22

01.10.2021

Облігації, серія К

02.10.2018

100000

22

04.10.2023

Облігації, серія М

20.06.2019

50000

22

10.07.2024
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Облігації, серія L

20.06.2019

25000

22

за іпотечними цінними паперами (за
X
0
X
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
X
власним випуском):
за векселями (всього)
X
0
X
за іншими цінними паперами (у тому
X
0
X
числі за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
X
0
X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
X
399
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
75363
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
735054
X
Опис: До заборгованостi по кредитам банкiв входять: довгостроковi кредити банків - 225 520 тис. грн. та
короткостроковi кредити банкiв - 58 772 тис. грн.

2019 р.
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10.07.2024

X
X
X
X

X
X
X
X
X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЕЛКО IНВЕСТ"
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 40055139
особи
Місцезнаходження
вул. С.Петлюри, буд. 30, м. Київ, Шевченківський, 01032,
УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

678
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

30.06.2016
445843828
445843828
Торговець цiнними паперами

Опис: Вид послуг, які надає особа: брокерські послуги з торгівлі цінними паперами.
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНТ
ТОРНТОН ЛЕГІС"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 34764976
особи
Місцезнаходження
вул. Січових Стрільців, 60, м. Київ, Шевченківський, 04050,
УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

3915
Аудиторська палата України

21.12.2006

0444843364
0444843211
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги.
2019 р.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 31752402
особи
Місцезнаходження
вул. Межигiрська, буд. 1, м. Київ, Подільський, 04070,
УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

6

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

10.04.2012

0444902550
0444902554
Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову
оцінку емітента та/або його цінних паперів
Опис: Вид послуг, які надає особа: рейтингова оцінка цінних паперів.

Ідентифікаційний код юридичної 21672206
особи
Місцезнаходження
вул. Шовковична, буд. 42-44, м. Київ, Шевченківський,
01004, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

АД 034421
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

05.03.2009

(044) 277-50-00
(044) 277-50-01
Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
(фондова біржа)
Опис: Вид послуг, які надає особа: організація біржової торгівлі.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 30370711
особи
Місцезнаходження
вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, Подільський, 04107, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

АВ581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

19.09.2006
0445910404
0445910400
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: Вид послуг, які надає особа: обслуговування випусків цінних паперів.
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної 21676262
особи
Місцезнаходження
Антоновича, буд. 51, Київ, Голосіївський, Київська область,
03150, Україна
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

DR/00002/ARM
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

18.02.2019

0444983815
0442875673
Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому
ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: оприлюднення регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку .
2019 р.
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Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2020.01.01

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ
РІШЕНЬ"
Територія
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ

за ЄДРПОУ

35725063

за КОАТУУ

8036100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Товариство з обмеженою відповідальністю

240

64.92
Вид економічної Інші види кредитування
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників
133
Адреса,
вул. Червоноармійська, буд. 72, м. Київ, Голосіївський, 03150, УКРАЇНА, (044)5937309
телефон
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

2019
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Форма № 1
Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

Код за ДКУД 1801001
На кінець
звітного
періоду
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

2500
5747
3247
0
1179
3681
2502
0
0
0
0
0
0

2228
5990
3762
0
6395
12623
6228
0
0
0
0
0
0

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

0
0
558876
0
0
0
0
0
562555

0
0
601883
0
0
0
0
0
610506

1
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунк
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

2019
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2

3

4

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

9
0
0
0
0
0
0
0
221861

30
0
0
0
0
0
0
0
260739

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181

0
36
0
7667
0
19963
36554
5395
0
21
0
0
0

0
19
0
12869
0
6889
14114
7530
0
42
0
0
0

1182
1183
1184
1190
1195
1200

0
0
0
0
291485
0

0
0
0
0
302190
0

1300

854040

912696

Пасив

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом III
2019
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Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
145000
145000
1401
0
0
1405
0
0
1410
0
0
1411
0
0
1412
0
0
1415
2483
2483
1420
22424
30159
1425 (
0
0
) (
)
1430 (
0
0
) (
)
1435
0
0
1495
169907
177642
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

0
0
206500
281281
0
0
0
0
0
0

0
0
225520
277455
0
0
0
0
0
0

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
487781

0
0
0
0
0
0
502975

1600
1605
1610

105461
0
25148

58772
0
103309

1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

9572
114
114
25
117
0
0
0
0
2145
0
0
53770
196352

6458
399
399
0
0
0
0
0
0
2346
0
0
60795
232079

1
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

2
1700

3
0

4
0

1800
1900

0
854040

0
912696

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.
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Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР
ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

КОДИ
2020.01.01

Дата (рік, місяць, число)

35725063

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Стаття

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За
аналогічний
рядка
період
період
попереднього
року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи

2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070
2090

Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі

2241
2250
2255

Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток

2270
2275
2290

(

23514
0
9430

) (

1050
0
19032

)

2295

(

0

) (

0

)
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2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

(
(

(

3
489623
0
0
0
0
0
238498
0
251125
0
0
0
0
0
169296
0

) (
) (

) (

4
462145
0
0
0
0
0
225193
0
236952
0
0
0
0
0
160694
0

)
)

)

2122

0

0

2123
2130
2150
2180
2181

(
(
(
(

0
100536
0
311341
0

0
100886
0
276678
0

)
)
)
)

2182

(

0

0

)

2190
2195
2200
2220
2240

)
)
)
)

(
(
(
(

)(

8544
(

(
(

0
0
250
25487
0
1337
0

20082
)(

) (
) (

0
0
0
0
0
0
0

)

)
)

Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2300
2305
2350
2355

(1695)
0
7735
(

0

(4401)
0
14631
) (

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

3
0
0
0
0
0
0
0
0
7735

4
0
0
0
0
0
0
0
0
14631

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

3
353
32152
6490
4651
458579
502225

4
368
28044
5886
999
435083
470380

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
Код
рядка

1

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код
За звітний
рядка
період

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2
2600
2605
2610
2615
2650

Примітки: Без приміток
Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

2019
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3
0
0
0
0
0

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0
0
0

)

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР
ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
35725063

Звіт про власний капітал
за 2019 рік
Форма № 4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
2019

© SMA

35725063

Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

2
4000
4005

3
145000
0

4
0
0

5
0
0

4010
4090
4095
4100

0
0
145000
0

0
0
0
0

4110
4111
4112
4113
4114

0
0
0
0
0

4116
4200

Код за ДКУД 1801005

Капітал у
Додатко- Резервний
дооцінках вий капітал капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

6
2483
0

7
3510
18914

8
0
0

9
0
0

10
150993
18914

0
0
0
0

0
0
2483
0

0
0
22424
7735

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
169907
7735

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210
4215

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4220

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245
4260

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4265
4270
4275
4280
4290
4291

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4295
4300

0
145000

0
0

0
0

0
2483

7735
30159

0
0

0
0

7735
177642

Примітки: Без приміток
Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

2019
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає
фінансовий стан ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» (далі – Компанія)
станом на 31 грудня 2019 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та
зміни у капіталі за 2019 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(«МСФЗ»).
Під час підготовки фінансової звітності керівництво відповідає за:
•Належний вибір та застосування облікової політики;
•Представлення інформації, включно з обліковою політикою, у спосіб, який забезпечує її
доцільність, достовірність, співставність та зрозумілість;
•Додаткове розкриття інформації у випадках, коли дотримання спеціальних вимог МСФЗ є
недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій та умов на
фінансовий стан та фінансові показники діяльності Компанії;
•Здійснення оцінки щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній
основі.
Керівництво також відповідає за:
•Створення, впровадження та підтримку ефективної та надійної системи внутрішнього контролю;
•Ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та
пояснити операції Компанії та розкрити інформацію з достатньою точністю щодо її фінансового
стану і яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності
Компанії вимогам МСФЗ;
•Ведення облікової документації у відповідності до законодавства та Міжнародних стандартів
фінансової звітності;
•Застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Компанії; та
•Виявлення і запобігання випадкам фінансових зловживань та інших порушень.
Без приміток
Без приміток
Без приміток

2019 р.
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XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
Дата
Дата оприлюднення
виникнення Повідомлення (Повідомлення
події
про інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
або через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення регульованої
інформації від імені
учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

26.03.2019

28.03.2019

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

04.09.2019

06.09.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.09.2019

30.09.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.10.2019

21.10.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2019 р.
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XVI. Твердження щодо річної інформації
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає
фінансовий стан ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» (далі – Компанія)
станом на 31 грудня 2019 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та
зміни у капіталі за 2019 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(«МСФЗ»).
Під час підготовки фінансової звітності керівництво відповідає за:
•Належний вибір та застосування облікової політики;
•Представлення інформації, включно з обліковою політикою, у спосіб, який забезпечує її
доцільність, достовірність, співставність та зрозумілість;
•Додаткове розкриття інформації у випадках, коли дотримання спеціальних вимог МСФЗ є
недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій та умов на
фінансовий стан та фінансові показники діяльності Компанії;
•Здійснення оцінки щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній
основі.
Керівництво також відповідає за:
•Створення, впровадження та підтримку ефективної та надійної системи внутрішнього контролю;
•Ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та
пояснити операції Компанії та розкрити інформацію з достатньою точністю щодо її фінансового
стану і яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності
Компанії вимогам МСФЗ;
•Ведення облікової документації у відповідності до законодавства та Міжнародних стандартів
фінансової звітності;
•Застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Компанії; та
•Виявлення і запобігання випадкам фінансових зловживань та інших порушень.
Фінансову звітність станом на 31 грудня 2019 року та за 2019 рік затверджено до випуску
Керівництвом ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» 27 березня 2020 року
наступними особами:
Моложава О.М.
Риженко Л.В.
Генеральний директор Головний бухгалтер

0 кв. 2019 р.
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