


Зміст

1. Основні відомості про емітента. X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. X

3. Інформація про посадових осіб емітента. X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента; X

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції.

5. Відомості про цінні папери емітента:

    1) інформація про випуски акцій емітента;

    2) інформація про облігації емітента; X

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

    4) інформація про похідні цінні папери емітента.

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах. X

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.

8. Інформація про вчинення значних правочинів.

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у 

вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює 

заінтересованість.

10. 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 та 

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.

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.

13. Інформація про заміну управителя.

14. Інформація про керуючого іпотекою.

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим 

іпотечним боргом. 

17. Інформація про іпотечне покриття:

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі 

іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 

активів до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 

боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 

якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності. X
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23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою). X

24. Проміжний звіт керівництва. X

25. Твердження щодо проміжної інформації. X

26. Примітки. X

Емітент не здійснював випуск акцій та не є акціонерним товариством. Інформація про випуски акцій емітента у 

складі проміжної інформації відсутня.

Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуски інших цінних паперів. Інформація про інші цінні папери, 

випущені емітентом у складі проміжної інформації відсутня.

Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуски похідних цінних паперів. Інформація про похідні цінні 

папери емітента у складі проміжноїрічної інформації відсутня.

Протягом звітного періоду корпоративний секретар не призначався, не обирався та не був звiльнений. Iнформацiя 

щодо посади корпоративного секретаря у складi проміжної iнформацiї емiтента вiдсутня.

Протягом звітного періоду емітент на вчиняв значних правочинів. Інформація про вчинення значних правочинів у 

складі проміжної 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 проміжної інформації емітента відсутня.

Протягом звітного періоду будь-які обмеження щодо обігу облігацій емітента відсутні.

Випуски боргових цінних паперів емітента проводились без залучення поручителя. Фінансова звітність поручителя у 

складі проміжної інформації емітента відсутня.

Протягом звітного періоду емітент не здійснював конвертацію цінних паперів. Iнформацiя про конвертацію цінних 

паперів у складi проміжної iнформацiї емiтента вiдсутня.

Протягом звітного періоду емітентом не залучав/не змінював управителя. Інформація про заміну управителя у складі 

проміжної інформації відсутня.

Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні. Керуючий 

іпотекою не залучався. Iнформацiя про керуючого іпотекою у складi проміжної iнформацiї емiтента вiдсутня.

Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні. Iнформацiя 

про трансформацію іпотечних активів у складi проміжної iнформацiї емiтента вiдсутня.

Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні. Iнформацiя 

про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів у складi проміжної iнформацiї емiтента вiдсутня.

Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні. Iнформацiя 

про іпотечне покриття у складi проміжної iнформацiї емiтента вiдсутня.

Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні.

 Iнформацiя про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття у складi проміжної 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 проміжної 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 циміпотечним 

покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 

періоду у складi проміжної 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 проміжної iнформацiї емiтента вiдсутня.

Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні. Iнформацiя 

про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів у складi проміжної iнформацiї 

емiтента вiдсутня.

Випуски боргових цінних паперів емітента проводились без залучення поручителя. Проміжна фінансова звітність 

поручителя у складі проміжної інформації емітента відсутня.

Протягом звітного періоду емітент не здійснював емісій цільових облігацій.  Звіт про стан об'єкта нерухомості у 

складi проміжної iнформацiї емiтента вiдсутня.

Проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою). Висновок про огляд проміжної 

фінансової звітності, підготовлений аудитором у складі проміжної інформації емітента відсутній.

Протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів 

ФОН, основні відомості про ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН у складi проміжної 

iнформацiї емiтента відсутня.
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ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

64.92

64.92

64.92

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Інші види кредитування

Інші види кредитування

Інші види кредитування

3. Територія (область) м. Київ

04.02.2008

175000000,00

2. Дата проведення державної реєстрації

4. Статутний капітал (грн)

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

05. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 

належать державі

06. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 

капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової компанії

  1227. Середня кількість працівників (осіб)

9. Органи управління підприємства:   - Загальнi збори учасникiв;- Дирекцiя Товариства (на чолi з 

Генеральним директором), яка є виконавчим директором Товариства;Загальнi збори учасникiв 

емiтента протягом звiтного періоду проводились регулярно, на яких розглядались питання 

вiднесенi Статутом Товариства до їх компетенцiї. Поточне управлiння фiнансово-господарською 

дiяльнiстю емiтента протягом звiтного року здiйснював Генеральний директор в межах 

повноважень, якi встановлено Статутом Товариства. В Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю 

„ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ» дiє служба внутрiшнього 

контролю створена вiдповiдно до Положення «Про внутрiшнiй аудит», затвердженого 

загальними зборами учасникiв (протокол No 150 вiд 23 сiчня 2014 р.). Внутрiшнiй аудитор 

органiзацiйно не залежить вiд iнших пiдроздiлiв Товариства. Ревізор або голова та члени 

ревізійної комісії не передбачені Статутом. Посада корпоративного секретаря не передбачена 

штатним розписом.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник 

– фізична особа; найменування, якщо 

засновник – юридична особа

Ідентифікаційний код 

юридичної особи, 

якщо засновник – 

юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник – 

юридична особа

Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS 

INVESTMENTS LIMITED)

НЕ 239493Дiагору 4, Керміа Хаус, офiс 502, 

1097, Нiкосiя, Кiпр

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ»

3249474101032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30
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11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті

2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

АТ "ТАСКОМБАНК"

339500

-

-

3) IBAN

6) IBAN

UA483395000000026509000203001

д/н

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - 

засновників емітента перевищує двадцять, 

зазначається загальна кількість фізичних осіб:
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IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії Дата 

видачі

Орган державної влади, що 

видав ліцензію

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності)

1 2 3 4 5

Надання коштів у 

позику, в тому числі і на 

умовах фінансового 

кредиту

б/н 24.04.2012 НАЦКОМФІНПОСЛУГ

Опис:  Ліцензія безстрокова
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V. Інформація про посадових осіб емітента

Генеральний директор

Моложава Оксана Михайлівна

1972

Вища

27

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

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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.

Директор з продажів

Раковський Денис Вікторович

1983

Вища

14

ТОВ "ФК "ЦФР", 35725063, Заступник директора з продажів

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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. Протягом звітного періоду посадова особа на iнших 

пiдприємствах посад не обiймала.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Головний бухгалтер

Риженко Лариса Василівна

1966

Вища

28

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

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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.

Директор фінансовий

Барська Ірина Яківна

1977

Вища

22

ТОВ "КФ.ЮА", 41940643, Фінансовий директор

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Директор з юридичних питань

Романюк Тетяна Іванівна

1974

Вища

30

ТОВ "ФК "ЦФР", 35725063, Начальник юридичної служби

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Генерального директора 

ТОВ «ФК «ЦФР» №255-к/тр. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строк не 

визначений. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ Юридично-

консалтингова фірма «Де Візу», директор департаменту судового представництва; ПАТ КБ 

«Преміум», директор юридичного департаменту;  ТОВ «ФК «ЦФР», начальник юридичної 

служби. 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.
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Види зобов‘язань Дата 

виникнення

Непогашена 

частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за корис-

тування коштами 

(відсоток річних)

Дата 

погашення

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

455746

455746

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним 

випуском):

X

X

X

X

X

X

186999Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

Кредит банку 17.01.2019 49999 24 16.01.2022

Кредит банку 19.12.2016 137000 25 18.12.2021

Облiгацiї, серiя I 10.10.2016 50000 15,5 01.10.2021

Облiгацiї, серiя J 10.10.2016 50000 15,5 01.10.2021

Облігації, серія К 02.10.2018 92681 15,5 04.10.2023

Облігації, серія L 20.06.2019 25000 15,5 10.07.2024

Облігації, серія М 20.06.2019 49900 15,5 10.07.2024

Облігації, серія N 22.09.2020 45664 18 11.08.2025

Облігації, серія О 22.09.2020 50000 18 11.08.2025

Облігації, серія Р 22.09.2020 42112 18 11.08.2025

Облігації, серія Q 23.12.2020 34901 15,5 25.11.2025
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0

0

за векселями (усього):

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

315

0

66850

709910

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами) (за 

кожним видом):

X X X

Опис: Станом на 30 вересня 2021 року кредити та позики отримані представлені наступним чином:

  Довгострокові банківські кредити 49 999 тис. грн.

Короткострокові банківські кредити 137 000 тис. грн.

Облігації, серія R 10.01.2021 15488 15,5 04.01.2026
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Дата 

реєстрації 

випуску

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск

Облігації 

(відсоткові, 

цільові, 

дисконтні)

Номінальна 

вартість (грн)

Кількість у 

випуску 

(шт.)

Форма 

існування та 

форма випуску

Загальна 

номінальна 

вартість (грн)

Процентна 

ставка (у 

відсотках)

Строк 

виплати 

процентів

2. Інформація про облігації емітента

Дата 

погашення 

облігацій

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному періоді 

(грн)

Міжна-

родний 

ідентифі-

каційний 

номер

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13124

25.11.2020 86/2/2020 Державна 

комісія з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку

1000,00 50000 50000000,00 15,5 91 04.01.2026

Опис: Рішення про емісію облігацій серії  R розміщено на сайті емітента за посиланням: https://kreditmarket.ua/files/rish_R.pdf. Рiвень кредитногорейтингу: uaA+. Прогноз кредитного 

рейтингу: стабільний.

відсоткові Бездокументарні 

іменні

1932000,00UA50000

04813

25.11.2020 85/2/2020 Державна 

комісія з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку

1000,00 50000 50000000,00 15,5 91 25.11.2025

Опис: Рішення про емісію облігацій серії Q розміщено на сайті емітента за посиланням: https://kreditmarket.ua/upload/rishenya_q.pdf

Рiвенькредитногорейтингу: uaA+. Прогноз кредитного рейтингу: стабільний.

відсоткові Бездокументарні 

іменні

1920794,40UA50000

04243

07.08.2020 60/2/2020 Державна 

комісія з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку

1000,00 50000 50000000,00 18 91 11.08.2025

Опис: Рішення про емісію облігацій серії Р розміщено на сайті емітента за посиланням: https://kreditmarket.ua/ukr/about.htmlРiвенькредитногорейтингу: uaA+. Прогноз кредитного 

рейтингу: стабільний.

відсоткові Бездокументарні 

іменні

2244000,00UA50000

03302

07.08.2020 59/2/2020 Державна 

комісія з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку

1000,00 50000 50000000,00 18 91 11.08.2025

Опис: Рішення про емісію облігацій серії О розміщено на сайті емітента за посиланням: https://kreditmarket.ua/ukr/about.html

Рiвенькредитногорейтингу: uaA+. Прогноз кредитного рейтингу: стабільний.

відсоткові Бездокументарні 

іменні

2244000,00UA50000

03294
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13124

07.08.2020 58/2/2020 Державна 

комісія з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку

1000,00 50000 50000000,00 18 91 11.08.2025

Опис: Рішення про емісію облігацій серії  N розміщено на сайті емітента за посиланням: https://kreditmarket.ua/ukr/about.html

Рiвенькредитногорейтингу: uaA+. Прогноз кредитного рейтингу: стабільний.

відсоткові Бездокументарні 

іменні

2244000,00UA50000

03286

20.06.2019 28/2/2019 Державна 

комісія з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку

1000,00 50000 50000000,00 15,5 91 10.07.2024

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

Рiвень кредитного рейтингу: uaA+. Прогноз кредитного рейтингу: стабільний.

відсоткові Бездокументарні 

іменні

1932000,00UA40002

04267

20.06.2019 29/2/2019 Державна 

комісія з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку

1000,00 25000 25000000,00 15,5 91 10.07.2024

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.htm

Рiвень кредитного рейтингу: uaA+. Прогноз кредитного рейтингу: стабільний.

відсоткові Бездокументарні 

іменні

966000,00UA40002

04259
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13124

02.10.2018 85/2/2018 Державна 

комісія з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку

1000,00 100000 100000000,00 15,5 91 04.10.2023

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

відсоткові Бездокументарні 

іменні

3864000,00UA40002

02527
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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 

© SMA 357250633 кв. 2021



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13124

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+. Прогноз кредитного рейтингу: 

стабільний.
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27.09.2016 107/2/2016 Державна 

комісія з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку

1000,00 50000 50000000,00 15,5 91 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

відсоткові Бездокументарні 

іменні

1932000,00UA40001

95531
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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+. 

Прогноз кредитного рейтингу: стабільний.
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27.09.2016 106/2/2016 Державна 

комісія з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку

1000,00 50000 50000000,00 15,5 91 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

відсоткові Бездокументарні 

іменні

1932000,00UA40001

95523
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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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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13124

дню закiнчення дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Порядок здiйснення дострокового погашення облiгацiй аналогiчний порядку, встановленому для 

погашення облiгацiй, згiдно пiдпункту 3 роздiлу 14 цього Проспекту. У разi неспроможностi Товариства виплатити власникам облiгацiй вiдповiдної серiї вiдсотковий дохiд за 

облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Товариство оголошує про дефолт шляхом 

надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних 

днiв з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення 

дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та 

строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв 

облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення 

платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за 

рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або 

визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах: облiгацiї серiї I знаходяться в списку 

позалiстингових паперiв бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA+. Прогноз кредитного рейтингу: стабільний.
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VIIІ. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

-1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

-3. Ідентифікаційний код юридичної особи

-4. Місцезнаходження

5. Опис: Протягом звітного періоду емітент не приймав участі в інших юридичних особах. 

Інформація у складi проміжної iнформацiї емiтента вiдсутня.

100
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.30.09.2021 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2021.10.01

35725063

8036100000

64.92

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

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)

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ 
РІШЕНЬ"

Інші види кредитування

Адреса, 
телефон

вул. Сім'ї Прахових, буд. 50Б, м. Київ, 01033, (044)5937304

КОДИ

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240

Середня кількість працівників 122

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

4470 4983

0 388

12987 9116

22412 23407

9425 14291

0 0

0 0

734745 578874

0 0

0 0

749601 589734

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

1869 1356

6339 6339

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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56 218

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

231484 179321

0 0

12 17

0 0

10250 3149

0 0

4323 2522

18901 46374

12816 44040

0 0

265026 231601

0 0

1014627 821335

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    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

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

0 01190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

145000 175000

0 0

0 0

0 0

0 0

2483 2483

36039 39650

0 0

0 0

0 0

0 0

423057 408241

239000 137000

0 0

104735 5289

7271 9907

408048 195961

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 183522 217133Усього за розділом I

1510

1515

47620 49999

375437 358242

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 655 458    розрахунками з бюджетом

1621 655 458        у тому числі з податку на прибуток

1625 10 0    розрахунками зі страхування

1630 55 1    розрахунками з оплати праці

1635 0 0Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 3284 3480Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 53038 39826Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0

© SMA 357250633 кв. 2021



Моложава О.М.

Риженко Л.В.

Керівник

Головний бухгалтер

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

1700

1800

1900

0 0

0 0

1014627 821335

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2021.10.01

КОДИ

35725063

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР 

ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

за 9 місяців 2021 року

2220

Дохід від участі в капіталі

376546 379821

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

136127 171678

240419 208143

0 0

0 0

0 0

0 0

388470 176829

0 0

98408 73799

0 0

525400 298021

0 0

0 0

5081 13152

0 0

0 11467

862 1247

0 0

0 10106

0 0

4460 13285

За 

аналогічний

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:

     прибуток
2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток
2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю

2121

0 02200

241 19Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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3611 10893

0 0

333 376

37653 27832

7528 5144

5379 6177

572915 332291

623808 371820

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток
2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Примітки відсутні.

(849) (2392)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Моложава О.М.

Риженко Л.В.

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0

0 0

0 0

3611 10893

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 

аналогічний

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

За 

аналогічний

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 

аналогічний

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2021.10.01

КОДИ

35725063

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР 

ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 місяців 2021 року

305518 297173

0

0 0

0 0

0 0

1190

0 0

0 0

437106 555619

30545 22115

8362 6089

0

5408

0 0

0 0

 Стаття Код

рядка

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

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

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартіст

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

6569

0

7316

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

0 03020Надходження від повернення авансів

890643 6472303055Надходження фінансових установ від повернення позик

76166 946553100Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

7538 50793110Відрахувань на соціальні заходи

1046 6813116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

0 0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

1187486 13117533155Витрачання фінансових установ на надання позик

168 18723190Інші витрачання

324192 650283195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 60903200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:

    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: Примітки відсутні.

Моложава О.М.

Риженко Л.В.

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 03290Інші платежі

(1013) 47323295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

1013 13583260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:

    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

137803 2248743305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

30000 03300Надходження від:

Власного капіталу

355634 1766813350Погашення позик

0 03345Витрачання на:

Викуп власних акцій

107875 1092523360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах

0 03390Інші платежі

(295706) (61059)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

27473 87013400Чистий рух грошових коштів за звітний період

18901 75303405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

46374 162313415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2021.10.01

КОДИ

35725063

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР 

ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

Звіт про власний капітал

за 9 місяців 2021 року

145000 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код

рядка

Зареєстро-

ваний 

(пайовий) 

капітал

Капітал у 

дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 

капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 

бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:

Зміна облікової політики

145000 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-

вий капітал

Резервний 

капітал

Нерозпо-

ділений 

прибуток 

(непокри-

тий збиток)

Неопла-

чений 

капітал

Вилу-

чений 

капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

0 2483

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 2483

0 0

0 0

36039 0

0

0 0

3611 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

36039 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

183522

0

3611

0

0

0

0

0

183522

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0

© SMA 357250633 кв. 2021



Примітки: Без приміток

Моложава О.М.

Риженко Л.В.

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

30000 0

0 0

0 0

0

0

30000 0

175000 0

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 

спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:

Внески до капіталу

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 

заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 

частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 2483

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

3611 0

39650 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30000

0

0

0

0

33611

217133

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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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» станом на 30 вересня 

2021 року

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 емітента;

 •Здійснення оцінки щодо здатності емітента продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі.

-

-

-

© SMA 357250632021 р. 



ХV. Проміжний звіт керівництва

Основна діяльність ТОВ «ФК «ЦФР» зосереджена на споживчому роздрібному кредитуванні. 
Надання кредитів проводиться за рахунок як власних, так і залучених коштів. Послуги з 

кредитування фізичних осіб передбачають, зокрема, надання кредитів готівкою через мережу 

відділень та пунктів продажів ТОВ «ЦФР», які працюють під маркою «КредитМаркет»ТМ, 

надання споживчих кредитів у мережі магазинів-партнерів, впровадження програм лояльності 
для існуючих клієнтів. ТОВ «ФК «ЦФР» співпрацює з кредитними бюро, зокрема: з Українським 

бюро кредитних історій, Українським кредитним бюро, Міжнародним бюро кредитних історій 

та Першим бюро кредитних історій. Це дещо стримує ризики, що несе емітент під час надання 

послуг з кредитування. Партнерами ТОВ «ФК «ЦФР» є такі банківські та небанківські фінансові 
установи, як: ТОВ «ЦФР», АТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ОТП Банк», 

АТ «ПУМБ», ТОВ «СМАРТ-ФІНАНС», ТОВ «ВФ РИТЕЙЛ», ДП «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ 
РІШЕННЯ», АТ «БАНК ФОРВАРД» тощо. Основним клієнтським сегментом ТОВ «ФК «ЦФР»  є 

фізичні особи з середнім рівнем доходу, а також із рівнем доходу нижчим за середній. Сума 

кредиту, що видається, залежить від конкретних потреб і платоспроможності клієнта та 

розраховується за допомогою спеціальної програми. Загальні умови отримання кредитів та 

інших послуг та необхідна правова інформація розміщені на сайті ТОВ «ФК «ЦФР»  

www.kreditmarket.ua, тобто стандарти діяльності компанії відповідають вимогам Закону України 

«Про споживче кредитування», спрямованого на створення прозорого ринку, захист 

позичальників і зміцнення довіри до фінансової системи. ТОВ «ФК «ЦФР» пропонує такі 
продукти:

 1.Кредити готівкою:

 •«Готівковий» – ліміт кредиту від 1 000 грн. до 500 000 грн., строк кредитування – від 12 до 60 

місяців, без застави, реальна річна процентна ставка – від 61,9% до 96,7% річних;

 •«Сімейний» – ліміт кредиту від 1 000 грн. до 300 000 грн., строк кредитування – від 12 до 48 

місяців, без застави, реальна річна процентна ставка: від 72,2% до 85,9% річних, обов’язкові 
вимоги – наявність поручителя (чоловік/дружина клієнта, батьки клієнта, діти клієнта);

 •«На власну справу, фермерам» – ліміт кредиту від 1 000 грн. до 1 000 000 грн., строк 

кредитування – від 12 до 48 місяців, без застави, реальна річна процентна ставка: від 67,2% до 

75,7% річних;

 •«Під заставу авто» – ліміт кредиту від 75 000 грн. до 300 000 грн., строк кредитування – від 6 до 

48 місяців, реальна річна процентна ставка: від 56% до 68,2% річних;

 •«На Б/У авто» – ліміт кредиту від 20 000 грн. до 200 000 грн., строк кредитування – від 6 до 48 

місяців, реальна річна процентна ставка: від від 102,7% до 128,6% річних.

 2.Кредити на онлайн покупки:

 •«Споживчий кредит в 1 клік» – ліміт кредиту від 500 грн. до 150 000 грн., строк кредитування – 

від 3 до 36 місяців, без застави, реальна річна процентна ставка: від 59,7% до 65,3% річних.

 3.Кредити для постійних клієнтів:

 •«Онлайн кредит» – ліміт кредиту від 1 000 грн. до 29 999 грн., строк кредитування – від 12 до 36 

місяців, без застави, гроші зараховуються на будь-яку картку, що є у клієнта, реальна річна 

процентна ставка: від 100,2% до 122,9% річних.

Оскільки переважний обсяг кредитних коштів, що видаються ТОВ «ФК «ЦФР» не 

забезпечується заставою, оцінка потенційних клієнтів має бути ретельною та поєднувати 

декілька рівнів перевірки: перевірку в бюро кредитних історій та в інших доступних Емітенту 

джерелах, а також розрахунок за скоринговою моделлю. Заходи обачливості мають позитивний 

вплив на якість кредитного портфеля. У ТОВ «ФК «ЦФР»  функціонує сервіс з онлайн-обробки 

заявок потенційних клієнтів (за допомогою веб-сторінки www.kreditmarket.ua, де громадяни 

можуть заповнити заявку на отримання кредиту та одержати відповідне попереднє рішення). 

Спеціалістами емітента розраховується оптимальний для кожної особи кредитний продукт із 

урахуванням профілю клієнта, складеного за допомогою системи оцінки надійності 
позичальників. Загалом, вартість фінансових послуг, що пропонує ТОВ «ФК «ЦФР», 

залишається вищою, в порівнянні з послугами банківських установ. Це пояснюється 

підвищеними ризиками в сегменті споживчого кредитування. Відсоткові ставки за позиками, що 
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пропонує ТОВ «ФК «ЦФР»  своїм клієнтам, відповідають за своїм рівнем вартості аналогічним 

послугам, які надаються установами, що працюють у тому ж сегменті, що і емітент. Якість 

ресурсної бази ТОВ «ФК «ЦФР»  незмінно підтримується відсутністю валютної складової у 

зобов’язаннях, що знижує залежність від валютно-курсової політики в країні. Рівень боргового 

навантаження, як і в попередніх періодах, суттєвий. Отримані позикові кошти вчасно 

погашаються разом із нарахованими відсотками завдяки успішному розвитку основного бізнесу, 

який забезпечує ТОВ «ФК «ЦФР» постійні надходження платежів за споживчими кредитами, що 

видаються фізичним особам. Емітент має можливість зниження ризиків потенційних втрат у разі 
невиконання позичальниками умов відповідних договорів. З метою нівелювання кредитних 

ризиків Емітент постійно, з огляду на чинну нормативно-правову базу та згідно з власно 

розробленими критеріями оцінки фінансового стану позичальників (визначені внутрішніми 

нормативними документами ТОВ «ФК «ЦФР»), проводить розрахунок та формування резервів. 

ТОВ «ФК «ЦФР»  здійснює системні кроки, спрямовані на зниження уразливості до 

індивідуальних ризиків, включаючи кредитний, ліквідності та операційний. Внутрішніми 

нормативними документами регламентовані повноваження та обов’язки відповідальних осіб (або 

органів), що знижує вплив внутрішніх чинників операційного ризику. Разом з тим, операційне 

середовище (у тому числі регуляторна база) на фінансовому ринку залишається складним, що 

може наражати емітента на певні ризики у процесі взаємодії з основними контрагентами та 

контролюючими органами. Валютою кредитування впродовж аналізованого періоду є виключно 

гривня. Відповідно, чутливість доходів від основної діяльності до впливу коливань валютного 

курсу відсутня. Портфель споживчих кредитів, наданих клієнтам, значно диверсифікований за 

окремими позичальниками, що суттєво знижує залежність платоспроможності Емітента від 

діяльності та/або платіжної дисципліни окремих клієнтів. Кредитний ризик певним чином 

збалансовується достатнім покриттям нестандартної заборгованості сформованими резервами 

для відшкодування можливих втрат від активних операцій. Рівень капіталізації фінансової 
установи знизився, проте залишається помірним, що частково пом’якшує чутливість Емітента до 

кредитного ризику. За результатами 9 міс. 2021 року ризик ліквідності для ФК «ЦФР» залишався 

суттєвим, оскільки частина власних боргових зобов’язань компанії перейшла до категорії 
короткострокового боргу. Крім того, мало місце зниження питомої ваги високоліквідних активів 

у валюті балансу Емітента. У подальшому на динаміку ліквідності Емітента можуть впливати:

 •ризики нестабільності грошових надходжень від позичальників через погіршення їх 

платоспроможності;
 •посилення дисбалансу у структурі фінансових активів і пасивів за строками до погашення;
 •нестабільна питома вага високоліквідних активів у валюті балансу;
 •погіршення ситуації в економіці країни (спільний чинник для фінансового сектору), що може 

надалі негативно впливати на фінансовий стан клієнтів Емітента, а відтак також негативно 

впливати на якість і стабільність ресурсної бази та активів ТОВ «ФК «ЦФР», що, у свою чергу, 

здатне спричинити зростання незабезпечених розривів ліквідності Емітента.

У рамках реалізації стратегії розвитку протягом звітного періоду ТОВ «ФК «ЦФР»:

 •створювало мережу точок зі споживчого кредитування в малих містах України;
 •здійснювало постійний моніторинг та перегляд правил та політики управління кредитними 

ризиками;  

 •здійснювало пошук нових та розширення альтернативних каналів продажів, у т.ч. on-line 

каналів продажів;

 •здійснювало розширення каналів погашень: on-line погашення та підключення нових банків-

партнерів;

 •здійснювало подальшу оптимізацію/автоматизацію процесів супроводження основної діяльності 
з метою підвищення лояльності клієнтів та скорочення витрат на супроводження;

 •вживало заходів щодо нарощування клієнтської бази.

У подальшому ключовими стратегічними цілями діяльності емітента є:

 •підвищення продажів з фокусом на кеш продукти;
 •інвестиції в розвиток онлайн і digital напрямків;
 •забезпечення належного рівня прибутковості;
 •утримання першої позиції серед фінансових компаній в сегменті офлайн-кредитування та 
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позиції в ТОП-3 серед усіх мікрофінансових організацій (МФО) України;

 •надання сервісу кредитування через нові канали;
 •забезпечення захисту від ризиків власного капіталу та залучених коштів.
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ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації

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 емітента продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 

застосовано, 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 емітента.

Проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою)
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