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Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
35725063
4. Місцезнаходження
03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 72
5. Міжміський код, телефон та факс
044-593-73-09 044-593-73-09
6. Електронна поштова адреса
info@fincom-fsc.com.ua

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

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

в мережі
Інтернет

26.04.2018
(дата)
(дата)

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

X

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

X

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

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних
активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

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

звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi у складi квартального звiту вiдсутнiй - протягом
звiтного перiоду емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.

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

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

А01 217441

3. Дата проведення державної реєстрації

04.02.2008

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

145000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

128

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

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

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

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

ПАТ
"ТАСКОМБАНК"
339500

3) поточний рахунок

26509000203001

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

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

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

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання фiнансових
кредитiв за рахунок
залучених коштiв
кредитними установами

АВ580561

11.01.2012

Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг
України

Необмежена

Опис

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

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Генеральний директор
Моложава Оксана Михайлiвна

-

4. Рік народження

1972

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

25
ТОВ "ФК "ЦФР", директор з операцiйної пiдтримки.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа дiє в межах повноважень
визначених Статутом. Посадова особа на iнших пiдприємствах
посад протягом звiтного перiоду не обiймала. Фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.
Директор з продажiв
Раковський Денис Вiкторович

-

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

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

12
ТОВ "ФК "ЦФР", заступник директора з продажiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа працює за сумiсництвом в
АТ "ТАСКОМБАНК". Фiзична особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
Головний бухгалтер
Риженко Лариса Василiвна

-

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

26

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

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

8. Опис

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

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

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

АВ581322

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

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

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

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

678

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

30.06.2016

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма

044-584-38-28 044-584-38-28
Брокерська дiяльнiсть
ТОВ "ВЕЛКО IНВЕСТ" надає емiтенту брокерськi послуги на
фондовому ринку України. Емiтент не є професiйним
учасником фондового ринку.
Приватна аудиторська фiрма "Аудитсервiс"
Приватне підприємство

3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

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

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

411

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.07.2017

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

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

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

6

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

10.04.2012

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

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

2. Інформація про облігації емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування
та форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Процентна
ставка (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума виплаченого
процентного доходу
за звітний період
(грн.)

Дата
погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.10.2013

185/2/2013

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000

50000

Бездокументарні
іменні

50000000

22

91

2742500

19.10.2018

Опис

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

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

Опис

186/2/2013

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000

25000

Бездокументарні
іменні

25000000

22

91

1371250

25.01.2019

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

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

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

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

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

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

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

облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку
виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент
протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять)
календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання
рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї
емiтента здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi
облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12
сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року). Кредитний рейтинг: uaA+.
Прогноз рейтингу: стабiльний.
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному
обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення
статутного капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент
зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд
фiнансово - господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на
вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до
викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом.
Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та
дата закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у
цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають
можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок
встановлення цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також
отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий
(вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються
недiйсними.Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи
надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон
власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ,
вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303.Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки.Емiтент зобов’язаний викупити у
власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй.Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй
повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти
банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового
доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних.Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю
Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше
5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження
незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй
у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по
облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями
розраховується за формулою:
Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365),де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою
нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта):

нацiональна валюта - Гривнi.Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за
облiгацiями забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi
виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (надалi - Реєстр).
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.Виплати вiдсоткового доходу
здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на
фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до
Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв
кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй,
Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України.У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних
щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не
нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про
отримання вiдповiдної суми коштiв.
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз
зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення
облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у
строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом
грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами
Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi
рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У
випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до
виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв
облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються.
Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй
переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент
зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При
погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100%
облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.
Можливiсть дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове
погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про
дострокове погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для
прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок
її встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення
про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому
опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення
забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску
(серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати
одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр
власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку
дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення
облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни
дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено.
Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або
погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового
доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти)
календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати
початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом
вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються
вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та
вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення

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

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

9 05.10.2018 03.01.2019 04.01.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.09.2018
10 04.01.2019 04.04.2019 05.04.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.12.2018
11 05.04.2019 04.07.2019 05.07.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.03.2019
12 05.07.2019 03.10.2019 04.10.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.06.2019
13 04.10.2019 02.01.2020 03.01.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.09.2019
14 03.01.2020 02.04.2020 03.04.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.12.2019
15 03.04.2020 02.07.2020 03.07.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.03.2020
16 03.07.2020 01.10.2020 02.10.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.06.2020
17 02.10.2020 31.12.2020 01.01.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.09.2020
18 01.01.2021 01.04.2021 02.04.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.12.2020
19 02.04.2021 01.07.2021 02.07.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.03.2021
20 02.07.2021 30.09.2021 01.10.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.06.2021
Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї I на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 21,0% рiчних.Вiдсоткова ставка для облiгацiй серiї I на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається
Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї I не може бути
встановленою менше 5% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями серiї I у тому самому офiцiйному друкованому
виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової
вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою
ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, будинок 72. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника
облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий
доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за
облiгацiями серiї I розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у
гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового
доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил
Центрального депозитарiю. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на
24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного
розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр
обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру.
Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних
установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до
виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi
власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку Емiтента. Вiдсотки
на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання
Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй вiдповiдної серiї забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального
депозитарiю.
Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй.
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй вiдповiдної
серiї Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю,
вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру
розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито
рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке
утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити,
за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у Емiтента до особистого звернення
власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена
виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на
святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим
(вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на
власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок.Якщо Товариство викупить 100% облiгацiй до дати погашення, Товариство має право прийняти рiшення
про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю Товариства. Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї за
iнiцiативою Емiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення
власникiв облiгацiй про прийняття Емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок;
дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення

випуску облiгацiй вiдповiдної серiї шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект
емiсiї облiгацiй Емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на
пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску облiгацiй
вiдповiдної серiї. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї не може
перевищувати одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод в межах якого складено
реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом
строку дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї.
Порядок здiйснення дострокового погашення облiгацiй аналогiчний порядку, встановленому для погашення облiгацiй, згiдно пiдпункту 3 роздiлу 14 цього Проспекту. У разi неспроможностi
Товариства виплатити власникам облiгацiй вiдповiдної серiї вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi
емiсiї облiгацiй, Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не
перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення
про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та
строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй,
складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або
визнання його банкрутом».
Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у
черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України Кредитний рейтинг: uaA+. Прогноз рейтингу:
стабiльний.
27.09.2016
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Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення основної дiяльностi Товариства, а саме на надання споживчих
кредитiв фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи. Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Товариства, отриманих вiд
фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.Власникам облiгацiй надаються наступнi права: купувати та продавати
облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати
облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi
емiтентом.Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй розпочався 12.11.2016
року.Облiгацiї серiї J обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiї I починається з наступного дня пiсля реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi
свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй вiдповiдної серiї i закiнчується 30 вересня 2021 року. Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне
повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i Товариства, Товариство має
право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами
розмiщення. Власники облiгацiй Товариства мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй Товариства (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi
до вимог чинного законодавства. Цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.
Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня.
Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати
повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул.
Червоноармiйська, буд. 72. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним
чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: Власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому
облiгацiї на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу
облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
05.01.2018 26.12.2017 31.12.2017
06.04.2018 27.03.2018 01.04.2018
06.07.2018 26.06.2018 01.07.2018
05.10.2018 25.09.2018 30.09.2018
04.01.2019 25.12.2018 30.12.2018
05.04.2019 26.03.2019 31.03.2019

05.07.2019 25.06.2019 30.06.2019
04.10.2019 24.09.2019 29.09.2019
03.01.2020 24.12.2019 29.12.2019
03.04.2020 24.03.2020 29.03.2020
03.07.2020 23.06.2020 28.06.2020
02.10.2020 22.09.2020 27.09.2020
01.01.2021 22.12.2020 27.12.2020
02.04.2021 23.03.2021 28.03.2021
02.07.2021 22.06.2021 27.06.2021
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд, % рiчних
1 10.10.2016 05.01.2017 06.01.2017 88 21%
2 06.01.2017 06.04.2017 07.04.2017 91 21%
3 07.04.2017 06.07.2017 07.07.2017 91 21%
4 07.07.2017 05.10.2017 06.10.2017 91 21%
5 06.10.2017 04.01.2018 05.01.2018 91 21%
6 05.01.2018 05.04.2018 06.04.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.12.2017
7 06.04.2018 05.07.2018 06.07.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 17.03.2018
8 06.07.2018 04.10.2018 05.10.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.06.2018
9 05.10.2018 03.01.2019 04.01.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.09.2018
10 04.01.2019 04.04.2019 05.04.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.12.2018
11 05.04.2019 04.07.2019 05.07.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.03.2019
12 05.07.2019 03.10.2019 04.10.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.06.2019
13 04.10.2019 02.01.2020 03.01.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.09.2019
14 03.01.2020 02.04.2020 03.04.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.12.2019
15 03.04.2020 02.07.2020 03.07.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.03.2020
16 03.07.2020 01.10.2020 02.10.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.06.2020
17 02.10.2020 31.12.2020 01.01.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.09.2020
18 01.01.2021 01.04.2021 02.04.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.12.2020
19 02.04.2021 01.07.2021 02.07.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.03.2021
20 02.07.2021 30.09.2021 01.10.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.06.2021
Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї J на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 21,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй серiї J на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається
Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї J не може бути
встановленою менше 5% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями серiї J у тому самому офiцiйному друкованому
виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової
вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, будинок 72. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника
облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.
Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума
вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями серiї I розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де:Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у
гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому
перiодi.Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi –
«Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй,
складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр складається
Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр
обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру.
Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних
установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до
виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi
власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку Емiтента. Вiдсотки
на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання
Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй вiдповiдної серiї забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального
депозитарiю.

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

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

257123

X

X

Кредит банку

19.12.2016

117513

25

18.12.2021

Кредит банку

27.06.2013

34197

16.75

27.08.2019

Кредит банку

02.10.2015

23413

17

02.10.2019

Кредит банку

25.03.2016

82000

20.65

23.04.2018

X

300000

X

X

X

300000

X

X

Облiгацiї, серiя В

18.12.2013

50000

22

19.10.2018

Облiгацiї, серiя С

05.02.2014

25000

22

14.01.2019

Облiгацiї, серiя D

25.04.2014

25000

22

14.01.2019

Облiгацiї, серiя Е

13.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя F

13.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя G

05.11.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя Н

05.11.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя I

10.10.2016

50000

22

01.10.2021

Облiгацiї, серiя J

10.10.2016

50000

22

01.10.2021

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

50198

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

607321

X

X

у тому числі(за кожним кредитом):

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

Опис:

Кредити банкiв складаються з довгострокових кредитiв - 146034 тис.грн та
короткострокових кредитiв - 111089 тис. грн.
Iншi зобов'язання складаються з податкових зобов'язань - 2050 тис. грн. та
iнших зобов'язань - 48148 тис. грн.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 04 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

35725063

за КОАТУУ 8036100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

240

64.92

128

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

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.03.2018 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

1658

1527

2104

первісна вартість

1001

4298

4298

2908

накопичена амортизація

1002

2640

2771

804

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1060

1060

0

Основні засоби:

1010

141

118

553

первісна вартість

1011

2340

2298

1559

знос

1012

2199

2180

1006

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

494532

505461

154232

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

497391

508166

156889

Запаси

1100

10

10

48

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

181744

178575

13433

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

18

18

249

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

249

з нарахованих доходів

1140

15288

17891

6458

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

10783

21234

3797

Поточні фінансові інвестиції

1160

36554

36554

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

5148

3375

379

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

1933

272

379

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

87

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

249545

257657

24451

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

746936

765823

181340

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

145000

145000

22002

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1038

1508

19

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

12347

11994

1652

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

158385

158502

23673

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

126550

146034

52778

Інші довгострокові зобов’язання

1515

250000

20000

87516

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

376550

346034

140294

Короткострокові кредити банків

1600

109139

111089

12037

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

50000

100000

0

за товари, роботи, послуги

1615

5017

5323

52

за розрахунками з бюджетом

1620

2087

2050

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

2087

2050

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

4

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

9

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1500

2114

528

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

44258

40711

4743

Усього за розділом IІІ

1695

212001

261287

17373

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

746936

765823

181340

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

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

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 04 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2018 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

117670

99703

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

117670

99703

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

4378

4739

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 43526 )

( 27316 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 36872 )

( 41745 )

Стаття

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

41650

35381

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 30237 )

( 33370 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

11413

2011

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

2054

362

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

9359

1649

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

9359

1649

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

94

38

Витрати на оплату праці

2505

7894

3441

Відрахування на соціальні заходи

2510

1581

756

Амортизація

2515

193

195

Інші операційні витрати

2520

70636

64631

Разом

2550

80398

69061

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Примiтки вiдсутнi.

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 04 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2018 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 04 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2018 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

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

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з
бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками зі
страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

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

Підприємство

2018 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2018 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

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

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний
директор

Моложава Оксана Михайлiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.07.2018

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
35725063
4. Місцезнаходження
03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 72
5. Міжміський код, телефон та факс
044-593-73-09 044-593-73-09
6. Електронна поштова адреса
info@fincom-fsc.com.ua

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

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

в мережі
Інтернет

26.07.2018
(дата)
(дата)

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

X

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

X

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

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних
активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

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

звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi у складi квартального звiту вiдсутнiй - протягом
звiтного перiоду емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.

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

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

А01 217441

3. Дата проведення державної реєстрації

04.02.2008

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

145000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

135

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

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

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

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

ПАТ
"ТАСКОМБАНК"
339500

3) поточний рахунок

26509000203001

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

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

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

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання фiнансових
кредитiв за рахунок
залучених коштiв
кредитними установами

АВ580561

11.01.2012

Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг
України

Необмежена

Опис

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

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Генеральний директор
Моложава Оксана Михайлiвна

-

4. Рік народження

1972

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

25
ТОВ "ФК "ЦФР", директор з операцiйної пiдтримки.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа дiє в межах повноважень
визначених Статутом. Посадова особа на iнших пiдприємствах
посад протягом звiтного перiоду не обiймала. Фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.
Директор з продажiв
Раковський Денис Вiкторович

-

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

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

12
ТОВ "ФК "ЦФР", заступник директора з продажiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа працює за сумiсництвом в
АТ "ТАСКОМБАНК". Фiзична особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
Головний бухгалтер
Риженко Лариса Василiвна

-

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

26

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

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

8. Опис

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

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

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

АВ581322

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

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

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

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

678

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

30.06.2016

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма

044-584-38-28 044-584-38-28
Брокерська дiяльнiсть
ТОВ "ВЕЛКО IНВЕСТ" надає емiтенту брокерськi послуги на
фондовому ринку України. Емiтент не є професiйним
учасником фондового ринку.
Приватна аудиторська фiрма "Аудитсервiс"
Приватне підприємство

3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

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

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

411

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.07.2017

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

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

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

6

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

10.04.2012

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

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

2. Інформація про облігації емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування
та форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Процентна
ставка (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума виплаченого
процентного доходу
за звітний період
(грн.)

Дата
погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.10.2013

185/2/2013

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000

50000

Бездокументарні
іменні

50000000

22

91

2742500

19.10.2018

Опис

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

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

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

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

вiдсоткового доходу за наступний вiдсотковий перiод. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх
розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями, розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставкаi/100%)х(Т/365),де Pi- сума вiдсоткового
доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i- ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;Т- кiлькiсть днiв
у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Вiдсоткова ставка на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй встановлюються Дирекцiєю емiтента виходячи з ринкової кон’юнктури, i не може бути
меншою нiж облiкова ставка НБУ на дату прийняття рiшення про змiну вiдсоткової ставки. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй повинно бути прийняте Дирекцiєю емiтента не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду. Емiтент публiкує
вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу вiдповiдного вiдсоткового перiоду у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому
опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової
ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою емiтента, 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72.
Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання
запиту. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Дострокове погашення випуску (серiї) не передбачено. Порядок погашення облiгацiй Погашення облiгацiй
буде здiйснюватись в нацiональнiй валютi України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi погашення та наданого на
дату погашення облiгацiй вiдповiдної серiї, за адресою: 01032, м. Київ. вул. Сiмона Петлюри, 30. При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй вiдповiдної серiї та
одночасно виплачує вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.
Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй повиннi переказати належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» в термiн погашення облiгацiй, пiсля цього емiтент перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi даних
щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Перерахування грошових коштiв емiтент здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй, який повинен надати заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв. Якщо емiтент викупив 100%
облiгацiй до дати погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй, Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Порядок
оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента у разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї облiгацiй,
вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки зазначенi у цьому проспектi емiсiї облiгацiй, Емiтент публiкує iнформацiю про таку
неспроможнiсть в офiцiйному виданнi НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днiв до закiнчення термiнiв виплати вiдсоткового доходу або погашення. Вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури Повного або часткового задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України «Про
вiдновлення платоспроможностi боржника та визнання його банкрутом».
Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку
(рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA+. Прогноз рейтингу: стабiльний.
15.09.2015
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному
обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення
статутного капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент
зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд
фiнансово - господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на
вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до
викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом.
Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та
дата закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року.Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у
цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають
можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок
встановлення цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також
отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий
(вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються
недiйсними. Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує

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

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

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

облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку
виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент
протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять)
календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання
рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї
емiтента здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi
облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12
сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року). Кредитний рейтинг: uaA+.
Прогноз рейтингу: стабiльний.
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання): фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному
обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення
статутного капiталу емiтента, а також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi: емiтент
зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд
фiнансово - господарської дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення: купувати та продавати облiгацiї на
вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до
викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом.
Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та
дата закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у
цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент
зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення.
Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною.
Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента мають
можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок
встановлення цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також
отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий
(вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються
недiйсними.Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи
надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон
власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ,
вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303.Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки.Емiтент зобов’язаний викупити у
власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй.Викуп здiйснюється таким чином: власник облiгацiй
повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти
банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати вiдсоткового
доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних.Вiдсоткова ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю
Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути встановленою менше
5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження
незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй
у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по
облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями
розраховується за формулою:
Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365),де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою
нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта):

нацiональна валюта - Гривнi.Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за
облiгацiями забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi
виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (надалi - Реєстр).
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.Виплати вiдсоткового доходу
здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на
фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до
Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв
кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй,
Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України.У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних
щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не
нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про
отримання вiдповiдної суми коштiв.
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз
зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення
облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у
строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом
грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами
Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi
рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У
випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до
виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв
облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються.
Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй
переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент
зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При
погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100%
облiгацiй до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента.
Можливiсть дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове
погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення): рiшення про
дострокове погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для
прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок
її встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення
про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому
опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення
забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску
(серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати
одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр
власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку
дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення
облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни
дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено.
Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або
погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового
доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти)
календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати
початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом
вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються
вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та
вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення

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

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

9 05.10.2018 03.01.2019 04.01.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.09.2018
10 04.01.2019 04.04.2019 05.04.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.12.2018
11 05.04.2019 04.07.2019 05.07.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.03.2019
12 05.07.2019 03.10.2019 04.10.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.06.2019
13 04.10.2019 02.01.2020 03.01.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.09.2019
14 03.01.2020 02.04.2020 03.04.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.12.2019
15 03.04.2020 02.07.2020 03.07.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.03.2020
16 03.07.2020 01.10.2020 02.10.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.06.2020
17 02.10.2020 31.12.2020 01.01.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.09.2020
18 01.01.2021 01.04.2021 02.04.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.12.2020
19 02.04.2021 01.07.2021 02.07.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.03.2021
20 02.07.2021 30.09.2021 01.10.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.06.2021
Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї I на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 21,0% рiчних.Вiдсоткова ставка для облiгацiй серiї I на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається
Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї I не може бути
встановленою менше 5% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями серiї I у тому самому офiцiйному друкованому
виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової
вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою
ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, будинок 72. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника
облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий
доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за
облiгацiями серiї I розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у
гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового
доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил
Центрального депозитарiю. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на
24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного
розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр
обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру.
Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних
установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до
виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi
власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку Емiтента. Вiдсотки
на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання
Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй вiдповiдної серiї забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального
депозитарiю.
Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй.
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй вiдповiдної
серiї Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю,
вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру
розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито
рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке
утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити,
за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у Емiтента до особистого звернення
власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена
виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на
святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим
(вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на
власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок.Якщо Товариство викупить 100% облiгацiй до дати погашення, Товариство має право прийняти рiшення
про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю Товариства. Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї за
iнiцiативою Емiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення
власникiв облiгацiй про прийняття Емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок;
дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення

випуску облiгацiй вiдповiдної серiї шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект
емiсiї облiгацiй Емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на
пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску облiгацiй
вiдповiдної серiї. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї не може
перевищувати одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод в межах якого складено
реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом
строку дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї.
Порядок здiйснення дострокового погашення облiгацiй аналогiчний порядку, встановленому для погашення облiгацiй, згiдно пiдпункту 3 роздiлу 14 цього Проспекту. У разi неспроможностi
Товариства виплатити власникам облiгацiй вiдповiдної серiї вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi
емiсiї облiгацiй, Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не
перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення
про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та
строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй,
складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або
визнання його банкрутом».
Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у
черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України Кредитний рейтинг: uaA+. Прогноз рейтингу:
стабiльний.
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Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення основної дiяльностi Товариства, а саме на надання споживчих
кредитiв фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи. Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Товариства, отриманих вiд
фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.Власникам облiгацiй надаються наступнi права: купувати та продавати
облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати
облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi
емiтентом.Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй розпочався 12.11.2016
року.Облiгацiї серiї J обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй
здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується
випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiї I починається з наступного дня пiсля реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi
свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй вiдповiдної серiї i закiнчується 30 вересня 2021 року. Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне
повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i Товариства, Товариство має
право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами
розмiщення. Власники облiгацiй Товариства мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй Товариства (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi
до вимог чинного законодавства. Цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.
Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня.
Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати
повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника
облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул.
Червоноармiйська, буд. 72. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним
чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: Власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому
облiгацiї на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу
облiгацiй. При здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд власникiв
05.01.2018 26.12.2017 31.12.2017
06.04.2018 27.03.2018 01.04.2018
06.07.2018 26.06.2018 01.07.2018
05.10.2018 25.09.2018 30.09.2018
04.01.2019 25.12.2018 30.12.2018
05.04.2019 26.03.2019 31.03.2019

05.07.2019 25.06.2019 30.06.2019
04.10.2019 24.09.2019 29.09.2019
03.01.2020 24.12.2019 29.12.2019
03.04.2020 24.03.2020 29.03.2020
03.07.2020 23.06.2020 28.06.2020
02.10.2020 22.09.2020 27.09.2020
01.01.2021 22.12.2020 27.12.2020
02.04.2021 23.03.2021 28.03.2021
02.07.2021 22.06.2021 27.06.2021
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд, % рiчних
1 10.10.2016 05.01.2017 06.01.2017 88 21%
2 06.01.2017 06.04.2017 07.04.2017 91 21%
3 07.04.2017 06.07.2017 07.07.2017 91 21%
4 07.07.2017 05.10.2017 06.10.2017 91 21%
5 06.10.2017 04.01.2018 05.01.2018 91 21%
6 05.01.2018 05.04.2018 06.04.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.12.2017
7 06.04.2018 05.07.2018 06.07.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 17.03.2018
8 06.07.2018 04.10.2018 05.10.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.06.2018
9 05.10.2018 03.01.2019 04.01.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.09.2018
10 04.01.2019 04.04.2019 05.04.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.12.2018
11 05.04.2019 04.07.2019 05.07.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.03.2019
12 05.07.2019 03.10.2019 04.10.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.06.2019
13 04.10.2019 02.01.2020 03.01.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.09.2019
14 03.01.2020 02.04.2020 03.04.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.12.2019
15 03.04.2020 02.07.2020 03.07.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.03.2020
16 03.07.2020 01.10.2020 02.10.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.06.2020
17 02.10.2020 31.12.2020 01.01.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.09.2020
18 01.01.2021 01.04.2021 02.04.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.12.2020
19 02.04.2021 01.07.2021 02.07.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.03.2021
20 02.07.2021 30.09.2021 01.10.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.06.2021
Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї J на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 21,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для облiгацiй серiї J на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається
Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї J не може бути
встановленою менше 5% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями серiї J у тому самому офiцiйному друкованому
виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової
вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, будинок 72. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника
облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.
Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума
вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями серiї I розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де:Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у
гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому
перiодi.Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi –
«Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй,
складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр складається
Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр
обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру.
Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних
установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до
виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi
власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку Емiтента. Вiдсотки
на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання
Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй вiдповiдної серiї забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального
депозитарiю.

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

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

281309

X

X

Кредит банку

19.12.2016

151097

25

18.12.2019

Кредит банку

27.06.2013

28378

19

31.01.2021

Кредит банку

02.10.2015

19834

18

31.01.2021

Кредит банку

25.03.2016

82000

20.65

22.03.2019

X

300000

X

X

X

300000

X

X

Облiгацiї, серiя В

18.12.2013

50000

22

19.10.2018

Облiгацiї, серiя С

05.02.2014

25000

22

14.01.2019

Облiгацiї, серiя D

25.04.2014

25000

22

14.01.2019

Облiгацiї, серiя Е

13.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя F

13.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя G

05.11.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя Н

05.11.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя I

10.10.2016

50000

22

01.10.2021

Облiгацiї, серiя J

10.10.2016

50000

22

01.10.2021

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

52805

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

634114

X

X

у тому числі(за кожним кредитом):

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

Опис:

Кредити банкiв складаються з довгострокових кредитiв - 179478 тис.грн та
короткострокових кредитiв - 101831 тис. грн.
Iншi зобов'язання складаються з податкових зобов'язань - 922 тис. грн. та
iнших зобов'язань - 51883 тис. грн.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 07 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

35725063

за КОАТУУ 8036100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

240

64.92

135

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

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2018 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

1658

2795

2104

первісна вартість

1001

4298

5708

2908

накопичена амортизація

1002

2640

2913

804

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1060

0

0

Основні засоби:

1010

141

145

553

первісна вартість

1011

2340

2375

1559

знос

1012

2199

2230

1006

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

494532

517223

154232

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

497391

520163

156889

Запаси

1100

10

30

48

Виробничі запаси

1101

10

30

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

181744

185429

13433

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

18

31

249

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

249

з нарахованих доходів

1140

15288

25324

6458

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

10783

16126

3797

Поточні фінансові інвестиції

1160

36554

36554

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

5148

4603

379

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

1933

232

379

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

87

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

249545

268097

24451

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

746936

788260

181340

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

145000

145000

22002

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1038

1976

19

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

12347

7170

1652

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

158385

154146

23673

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

126550

179478

52778

Інші довгострокові зобов’язання

1515

250000

200000

87516

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

376550

379478

140294

Короткострокові кредити банків

1600

109139

101831

12037

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

50000

100000

0

за товари, роботи, послуги

1615

5017

5369

52

за розрахунками з бюджетом

1620

2087

922

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

2087

922

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

4

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

9

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1500

2286

528

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

44258

44229

4743

Усього за розділом IІІ

1695

212001

254636

17373

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

746936

788260

181340

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

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

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 07 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2018 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

236947

206436

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

236947

206436

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

8514

8584

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 97875 )

( 61784 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 68472 )

( 82176 )

Стаття

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

79114

71060

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

48

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 62599 )

( 63315 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

( 345 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

16563

7400

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

2981

1332

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

13582

6068

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

13582

6068

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

172

74

Витрати на оплату праці

2505

14834

7291

Відрахування на соціальні заходи

2510

3040

1609

Амортизація

2515

386

403

Інші операційні витрати

2520

147915

134583

Разом

2550

166347

143960

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Примiтки вiдсутнi.

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 07 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2018 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 07 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2018 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

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

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з
бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками зі
страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

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

Підприємство

2018 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2018 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

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

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Моложава Оксана Михайлiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

02.08.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
03150, м. Київ, вул.Червоноармiйська, буд. 72
4. Код за ЄДРПОУ
35725063
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)5937309 (044)5937309
6. Електронна поштова адреса
info@fincom-fsc.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

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

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

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

Кількість
цінних паперів,
що
розміщуються
(шт.)

Сума цінних
паперів, що
розміщуються
(тис. грн.)

Частка від
статутного
капіталу (у
відсотках)

2

3

4

5

6

01.08.2018

Облігація
підприємства
відсоткова

100000

100000

69

№ Дата прийняття
з/п
рішення
1
1

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 01.08.2018 року.
Назва органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори учасникiв емiтента - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С.
Петлюри, 30; iдентифiкацiйний код: 32494741, Компанiя ДЕВIСАЛ ЛIМIТЕД (DEVISAL
LIMITED), реєстрацiйний номер НЕ 236201, мiсцезнаходження: Дiагору Стрiт, 4, Будiвля
«Кермiя», офiс 104, 1097, Нiкосiя, Кiпр (Diagoru, 4, KERMIA HOUSE, Flat/Office 104, 1097,
Nicosia, Cyprus). Протокол Загальних зборiв учасникiв №232 вiд 01.08.2018 року.
Вид цiнних паперiв: облiгацiя пiдприємства вiдсоткова.
Тип цiнних паперiв: iменнi, звичайнi (незабезпеченi).
Серiя: К
Кiлькiсть цiнних паперiв: 100 000 (сто тисяч) шт.
Сума цiнних паперiв: 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень.
Спосiб розмiщення: публiчний.
Порядок здiйснення розмiщення: самостiйно, через фондову бiржу ПАТ «Фондова бiржа ПФТС»:
Україна, 01004, м. Київ, вул.Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони
розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу,
до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 276%
Власникам облiгацiй надаються наступнi права:
- купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв;
- отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
- отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;
- подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї;
- здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.
Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом.
Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних
паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй дозволяється з дня наступного за
реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Звiту про результати
розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв.
Спосiб оплати цiнних паперiв: грошовi кошти.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: фiнансовi
ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на
надання споживчих кредитiв в межах лiцензiї кредитної установи.
Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про
розмiщення цiнних паперiв:
- Сидоренко Володимир Петрович, директор ТОВ "Центр Фiнансових Рiшень", цiнними
паперами емiтента не володiє;

№ Дата прийняття
з/п
рішення
1

2

Вид цінних
паперів, що
розміщуються

Кількість
цінних паперів,
що
розміщуються
(шт.)

Сума цінних
паперів, що
розміщуються
(тис. грн.)

Частка від
статутного
капіталу (у
відсотках)

3

4

5

6

- Попенко Сергiй Павлович, представник Компанiї ДЕВIСАЛ ЛIМIТЕД (DEVISAL LIMITED),
дiє на пiдставi довiреностi вiд 28 грудня 2017 року (апостиль вiд 28 грудня 2017 року за
№281199/17, зроблено Мiнiстерством юстицiї та громадського порядку Республiки Кiпр),
цiнними паперами емiтента не володiє.
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: цiннi папери не конвертуються.
Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд
фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати
iнших обов’язкових платежiв.

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний
директор

Моложава Оксана Михайлiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.10.2018

М.П.

(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЦЕНТР
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
35725063
4. Місцезнаходження
03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 72
5. Міжміський код, телефон та факс
044-593-73-09 044-593-73-09
6. Адреса електронної пошти
info@fincom-fsc.com.ua

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

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

29.10.2018
(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
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
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
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 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

X

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 передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї у складi промiжної
звiтностi емiтента вiдсутня - емiтент не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї у складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутня
- емiтент протягом звiтного перiоду випуск продукцiї не здiйснював. Iнформацiя про випуски
акцiй емiтента у складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду
випуск акцiй не здiйснював. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом у складi
промiжної звiтностi емiтента вiдсутня - випуск iнших цiнних паперiв протягом звiтного перiоду
емiтентом не здiйснювався. Iнформацiя про похiднi цiннi папери у складi промiжної звiтностi
емiтента вiдсутня - похiднi цiннi папери емiтента вiдсутнi. Вiдомостi щодо участi емiтента у
створеннi юридичних осiб у складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутня - емiтент протягом
звiтного перiоду участi у створеннi юридичних осiб не приймав. Iнформацiя щодо посади
корпоративного секретаря у складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутня - корпоративний
секретар протягом звiтного перiоду не призначався, не обирався та не був звiльнений. Iнформацiя
про здiйснення значних правочинiв у складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутня – емiтент не
здiйснював значних правочинiв протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про вчинення правочинiв,
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв
iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть у складi промiжної
звiтностi вiдсутня – протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть. Iнформацiя про
загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими
обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано iншiй особi у складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутня – емiтент не є
акцiонерним товариством. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв у складi
квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював випуску боргових
цiнних паперiв iз забезпеченням. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв у складi
квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював конвертацiю
цiнних паперiв. Iнформацiя про замiну управителя у складi квартального звiту вiдсутня - протягом
звiтного перiоду управитель вiдсутнiй i замiна не вiдбувалась. Iнформацiя про керуючого
iпотекою у складi квартального звiту вiдсутня - керуючий епотекою вiдсутнiй. Iнформацiя про
трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв у складi квартального звiту вiдсутня - протягом
звiтного перiоду емiтент не мав iпотечних активiв. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення
iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом у складi квартального звiту
вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не випускав iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя про
iпотечне покриття у складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не

здiйснював випуск iпотечних облiгацiй, iпотечнi активи вiдсутнi, iпотечне покриття вiдсутнє.
Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття у складi квартального звiту
вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, iпотечнi
активи вiдсутнi. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям у складi промiжної
звiтностi емiтента вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не випускав iпотечних цiнних
паперiв, iпотечнi активи вiдсутнi. Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну
дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного
перiоду у складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не
випускав iпотечних цiнних паперiв, iпотечнi активи вiдсутнi. Iнформацiя про замiни iпотечних
активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного
покриття у складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не
випускав iпотечних цiнних паперiв, iпотечнi активи вiдсутнi. Iнформацiя про замiну фiнансової
установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв у складi промiжної звiтностi емiтента
вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, iпотечнi
активи вiдсутнi. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) у
складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутня – борговi цiннi папери випущенi без участi
поручителя. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва) у складi квартального звiту вiдсутнiй - протягом звiтного перiоду емiтент
не здiйснював випуск цiльових облiгацiй. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдсутня - фiнансова звiтнiсть емiтента
складена i розкрита за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Висновок про огляд
промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською фiрмою) у складi
промiжної звiтностi емiтента вiдсутнiй – огляд не здiйснювався.

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

1. Повне найменування
2. Дата проведення державної реєстрації

04.02.2008

3. Територія (область)

м. Київ

4. Статутний капітал (грн)

145000000

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

0

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

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

127

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

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

9. Органи управління підприємства

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ" м. Київ,
вул. Симона Петлюри, буд. 30 32494741
ДЕВIСАЛ ЛIМIТЕД Дiагору, 4, КЕРМIА
ХАУС, офiс 104, 1097, Нiкосiя, Кiпр НЕ
236201

10. Засновники

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ
"ТАСКОМБАНК"

2) МФО банку

339500

3) поточний рахунок

26509000203001

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

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії

1

2

3

4

5

Надання фiнансових
кредитiв за рахунок
залучених коштiв
кредитними установами

АВ580561

11.01.2012

Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

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

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Генеральний директор
Моложава Оксана Михайлiвна

-

4. Рік народження

1972

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

25
ТОВ "ФК "ЦФР", директор з операцiйної пiдтримки.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа дiє в межах повноважень
визначених Статутом. Посадова особа на iнших пiдприємствах
посад протягом звiтного перiоду не обiймала. Фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.
Директор з продажiв
Раковський Денис Вiкторович

-

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

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

12
ТОВ "ФК "ЦФР", заступник директора з продажiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа працює за сумiсництвом в
АТ "ТАСКОМБАНК". Фiзична особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
Головний бухгалтер
Риженко Лариса Василiвна

-

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Вища

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

26
ТОВ "ФК "Центр Фiнансових Рiшень", заступник головного
бухгалтера.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Посадова особа на iнших пiдприємствах
посад протягом звiтного перiоду не обiймала. Фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

309942

X

X

Кредит банку

19.12.2016

187851

25

18.12.2019

Кредит банку

27.06.2013

23836

22

31.01.2021

Кредит банку

02.10.2015

16255

22

31.01.2021

Кредит банку

25.03.2016

82000

20.65

22.03.2019

X

300000

X

X

X

300000

X

X

Облiгацiї, серiя В

18.12.2013

50000

22

19.10.2018

Облiгацiї, серiя С

05.02.2014

25000

22

14.01.2019

Облiгацiї, серiя D

25.04.2014

25000

22

14.01.2019

Облiгацiї, серiя Е

13.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя F

13.10.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя G

05.11.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя Н

05.11.2015

25000

22

24.09.2020

Облiгацiї, серiя I

10.10.2016

50000

22

01.10.2021

Облiгацiї, серiя J

10.10.2016

50000

22

01.10.2021

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (усього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1296

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

57610

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

668848

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

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

Опис:

Кредити банкiв складаються з довгострокових кредитiв - 209533 тис.грн та
короткострокових кредитiв - 100409 тис. грн.

2. Інформація про облігації емітента
Сума
Номер
виплачено
Процентн
Найменуван Облігації
Термін
Загальна
Форма
Номіналь Кількіст
го
Дата
свідоцтва
Дата
а ставка
ня органу, (відсотков
виплати процентно погашенн
існування та номінальн
ьу
на
реєстрац
про
(у
що
і, цільові,
проценті го доходу
а вартість
форма
вартість випуску
ії
я
реєстраці
відсотках
зареєстрував дисконтні
в
(грн.)
випуску
(штук)
(грн.)
за звітний облігацій
випуску
ю
)
)
випуск
період
випуску
(грн.)
1

2

3

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
11.10.201
185/2/2013
паперiв та
3
фондового
ринку

Опис

4

5

6

відсоткові

1000

50000

7

8

Бездокументар
50000000
ні іменні

9

10

11

12

22

91

2742500

19.10.2018

Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї України. Мета емiсiї облiгацiй: використання фiнансових ресурсiв,
залучених вiд продажу облiгацiй буде спрямовано на фiнансування операцiйної дiяльностi компанiї, а саме: надання фiнансових кредитiв
в межах отриманної лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: Погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Емiтента, отриманi вiд операцiйної дiяльностi, що залишаються пiсля
розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв. Зобов'язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд
розмiщення облiгацiй, для покриття збиткiв пiдприємства: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення
облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття збиткiв вiд його господарської дiяльностi.
Права, що надаються власникам облiгацiй: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну
вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати
облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.
Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх
зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у зберiгача цiнних паперiв. Обiг облiгацiй дозволяється з дня наступного
за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України за реєстрацiєю Звiту про результати розмiщення
облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних паперiв. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй
Облiгацiї серiї B обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi
особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi
облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника у зберiгача та пiдтверджується випискою з цього
рахунку, яку надає зберiгач. Порядок викупу облiгацiй Емiтентом: За бажанням, власник облiгацiй має право в термiн обiгу, надати
облiгацiї емiтента для їх викупу, а емiтент має право здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному ринку протягом термiну обiгу облiгацiй
за договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у цiнних паперах до
погашення випуску та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству
України. Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй вiдповiдної серiї до початку погашення, то Емiтент має право прийняти рiшення про
анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Емiтент
зобов'язується викупити облiгацiй якщо власником облiгацiй буде надане повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки
подання повiдомлень, а саме: термiни викупу та строки надання повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй серiї B:
Дата викупу Дата початку прийому повiдомлень Кiнцева дата прийому повiдомлень
24.01.2014 14.01.2014 19.01.2014
25.04.2014 15.04.2014 20.04.2014
25.07.2014 15.07.2014 20.07.2014
24.10.2014 14.10.2014 19.10.2014
23.01.2015 13.01.2015 18.01.2015
24.04.2015 14.04.2015 19.04.2015
24.07.2015 14.07.2015 19.07.2015
23.10.2015 13.10.2015 18.10.2015
22.01.2016 12.01.2016 17.01.2016
22.04.2016 12.04.2016 17.04.2016
22.07.2016 12.07.2016 17.07.2016
21.10.2016 11.10.2016 16.10.2016
20.01.2017 10.01.2017 15.01.2017
21.04.2017 11.04.2017 16.04.2017
21.07.2017 11.07.2017 16.07.2017
20.10.2017 10.10.2017 15.10.2017
19.01.2018 09.01.2018 14.01.2018
20.04.2018 10.04.2018 15.04.2018
Порядок встановлення цiни викупу:
Цiна викупу облiгацiй в термiни, якi вказанi вище, дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй, 1000 (одна тисяча) гривень. Також власники
облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. На дату здiйснення
викупу емiтентом облiгацiй, власник на пiдставi укладеного договору купiвлi – продажу облiгацiй з емiтентом переказує облiгацiї, в
кiлькостi, що вказана в вiдповiдному договорi на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», пiсля чого
емiтент протягом одного операцiйного дня виплачує власнику грошовi кошти в порядку встановленому у вiдповiдному договорi.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється емiтентом самостiйно на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв
облiгацiй, який складається депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на кiнець операцiйного дня, що передує датi
виплати вiдсоткового доходу та який надається емiтенту на початок дня дати виплати вiдсоткового доходу. Виплата вiдсоткового доходу
за облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з урахування дiючого законодавства України. Якщо строк виплати вiдсоткового доходу
за облiгацiями припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший
операцiйний день наступний за святковим (вихiдним) днем. При цьому вiдсотки по облiгацiях за вказанi святковi (вихiднi) днi у
вiдповiдному вiдсотковому перiодi не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку вiдсоткового доходу за
наступний вiдсотковий перiод. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до
вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає
виплатi за облiгацiями, розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставкаi/100%)х(Т/365),де Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що
пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i- ставка за i-й перiод, за якою нараховується

вiдсотковий дохiд за облiгацiями;Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Вiдсоткова ставка на кожен з 2 по 20
вiдсотковий перiод для облiгацiй встановлюються Дирекцiєю емiтента виходячи з ринкової кон’юнктури, i не може бути меншою нiж
облiкова ставка НБУ на дату прийняття рiшення про змiну вiдсоткової ставки. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки або
пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй повинно бути прийняте
Дирекцiєю емiтента не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр
вiдсоткового доходу вiдповiдного вiдсоткового перiоду у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про
встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий
перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою емiтента, 03150, Україна, м. Київ, вул.
Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi
Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Виплата вiдсоткового доходу
здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Дострокове погашення випуску (серiї) не передбачено. Порядок погашення
облiгацiй. Погашення облiгацiй буде здiйснюватись в нацiональнiй валютi України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру,
складеного депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi погашення та наданого на дату погашення облiгацiй вiдповiдної
серiї, за адресою: 01032, м. Київ. вул. Сiмона Петлюри, 30. При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй
вiдповiдної серiї та одночасно виплачує вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.
Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй повиннi переказати належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних
паперах на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» в термiн погашення облiгацiй, пiсля цього емiтент
перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi даних щодо
реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на
депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв емiтент здiйснює пiсля особистого звернення
власника облiгацiй, який повинен надати заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв. Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй до дати
погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй, Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй
приймається Дирекцiєю емiтента. Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента у разi оголошення ним дефолту: у разi
неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї облiгацiй, вiдсотковий дохiд за
облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки зазначенi у цьому проспектi емiсiї облiгацiй,
Емiтент публiкує iнформацiю про таку неспроможнiсть в офiцiйному виданнi НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних
днiв до закiнчення термiнiв виплати вiдсоткового доходу або погашення. Вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його
банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури Повного або часткового задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiдповiдно до
вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника та визнання його банкрутом».
Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi
до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA+. Прогноз рейтингу: стабiльний.
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Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї України.Мета емiсiї облiгацiй: використання фiнансових ресурсiв,
залучених вiд продажу облiгацiй буде спрямовано на фiнансування операцiйної дiяльностi компанiї, а саме: надання фiнансових кредитiв
в межах отриманної лiцензiї кредитної установи.Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями:Погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Емiтента, отриманi вiд операцiйної дiяльностi, що залишаються пiсля
розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв. Зобов'язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд
розмiщення облiгацiй, для покриття збиткiв пiдприємства: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення
облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття збиткiв вiд його господарської
дiяльностi.Права, що надаються власникам облiгацiй: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв;
- отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового
перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному
законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї
виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у зберiгача цiнних паперiв. Обiг облiгацiй
дозволяється з дня наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України за реєстрацiєю Звiту
про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних паперiв. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй
Облiгацiї серiї С обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi
особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi
облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника у зберiгача та пiдтверджується випискою з цього
рахунку, яку надає зберiгач. Порядок викупу облiгацiй Емiтентом: За бажанням, власник облiгацiй має право в термiн обiгу, надати
облiгацiї емiтента для їх викупу, а емiтент має право здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному ринку протягом термiну обiгу облiгацiй
за договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у цiнних паперах до
погашення випуску та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству
України. Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй вiдповiдної серiї до початку погашення, то Емiтент має право прийняти рiшення про
анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Емiтент
зобов'язується викупити облiгацiй якщо власником облiгацiй буде надане повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки
подання повiдомлень, а саме: Термiни викупу та строки надання повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй серiї С:
Дата викупу Дата початку прийому повiдомлень Кiнцева дата прийомуповiдомлень
21.04.2014 11.04.2014 16.04.2014
21.07.2014 11.07.2014 16.07.2014
20.10.2014 10.10.2014 15.10.2014
19.01.2015 09.01.2015 14.01.2015
20.04.2015 10.04.2015 15.04.2015
20.07.2015 10.07.2015 15.07.2015
19.10.2015 09.10.2015 14.10.2015
18.01.2016 08.01.2016 13.01.2016
18.04.2016 08.04.2016 13.04.2016
18.07.2016 08.07.2016 13.07.2016
17.10.2016 07.10.2016 12.10.2016
16.01.2017 06.01.2017 11.01.2017
17.04.2017 07.04.2017 12.04.2017
17.07.2017 07.07.2017 12.07.2017

16.10.2017 06.10.2017 11.10.2017
15.01.2018 05.01.2018 10.01.2018
16.04.2018 06.04.2018 11.04.2018
16.07.2018 06.07.2018 11.07.2018
Порядок встановлення цiни викупу:
Цiна викупу облiгацiй в термiни, якi вказанi вище, дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй, 1000 (одна тисяча) гривень. Також власники
облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. На дату здiйснення
викупу емiтентом облiгацiй, власник на пiдставi укладеного договору купiвлi – продажу облiгацiй з емiтентом переказує облiгацiї, в
кiлькостi, що вказана в вiдповiдному договорi на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», пiсля чого
емiтент протягом одного операцiйного дня виплачує власнику грошовi кошти в порядку встановленому у вiдповiдному договорi.Виплата
вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється емiтентом самостiйно на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй,
який складається депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на кiнець операцiйного дня, що передує датi виплати
вiдсоткового доходу та який надається емiтенту на початок дня дати виплати вiдсоткового доходу. Виплата вiдсоткового доходу за
облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з урахування дiючого законодавства України. Якщо строк виплати вiдсоткового доходу за
облiгацiями припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший
операцiйний день наступний за святковим (вихiдним) днем. При цьому вiдсотки по облiгацiях за вказанi святковi (вихiднi) днi у
вiдповiдному вiдсотковому перiодi не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку вiдсоткового доходу за
наступний вiдсотковий перiод. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до
вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає
виплатi за облiгацiями, розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставкаi/100%)х(Т/365),де Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що
пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях;% Ставка i- ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий
дохiд за облiгацiями;Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Вiдсоткова ставка на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для
облiгацiй встановлюються Дирекцiєю емiтента виходячи з ринкової кон’юнктури, i не може бути меншою нiж облiкова ставка НБУ на
дату прийняття рiшення про змiну вiдсоткової ставки. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi
попередньої вiдсоткової ставки на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй повинно бути прийняте Дирекцiєю емiтента не
пiзнiше нiж за 30 днiв до дати початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу
вiдповiдного вiдсоткового перiоду у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової
вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит
Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою емiтента, 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72.
Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi емiтента факсом або
електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в
нацiональнiй валютi України – гривнi. Дострокове погашення випуску (серiї) не передбачено. Порядок погашення облiгацiй. Погашення
облiгацiй буде здiйснюватись в нацiональнiй валютi України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм
на кiнець операцiйного дня, що передує датi погашення та наданого на дату погашення облiгацiй вiдповiдної серiї, за адресою: 01032, м.
Київ. вул. Сiмона Петлюри, 30. При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй вiдповiдної серiї та одночасно
виплачує вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.
Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй повиннi переказати належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних
паперах на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» в термiн погашення облiгацiй, пiсля цього емiтент
перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi даних щодо
реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на
депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв емiтент здiйснює пiсля особистого звернення
власника облiгацiй, який повинен надати заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв. Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй до дати
погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй, Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй
приймається Дирекцiєю емiтента. Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента у разi оголошення ним дефолту: у разi
неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї облiгацiй, вiдсотковий дохiд за
облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки зазначенi у цьому проспектi емiсiї облiгацiй,
Емiтент публiкує iнформацiю про таку неспроможнiсть в офiцiйному виданнi НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних
днiв до закiнчення термiнiв виплати вiдсоткового доходу або погашення. Вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його
банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури Повного або часткового задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiдповiдно до
вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника та визнання його банкрутом».
Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi
до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA+. Прогноз рейтингу: стабiльний.
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Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї України. Мета емiсiї облiгацiй: використання фiнансових ресурсiв,
залучених вiд продажу облiгацiй буде спрямовано на фiнансування операцiйної дiяльностi компанiї, а саме: надання фiнансових кредитiв
в межах отриманної лiцензiї кредитної установи.Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: Погашення облiгацiй i виплата
вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Емiтента, отриманi вiд операцiйної дiяльностi, що залишаються пiсля
розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв. Зобов'язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд
розмiщення облiгацiй, для покриття збиткiв пiдприємства: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення
облiгацiй для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття збиткiв вiд його господарської дiяльностi.
Права, що надаються власникам облiгацiй: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв;
- отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового
перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному
законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї
виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у зберiгача цiнних паперiв. Обiг облiгацiй
дозволяється з дня наступного за реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України за реєстрацiєю Звiту
про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю цiнних паперiв. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй
Облiгацiї серiї D обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi
особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi
облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника у зберiгача та пiдтверджується випискою з цього
рахунку, яку надає зберiгач. Порядок викупу облiгацiй Емiтентом: За бажанням, власник облiгацiй має право в термiн обiгу, надати
облiгацiї емiтента для їх викупу, а емiтент має право здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному ринку протягом термiну обiгу облiгацiй

за договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у цiнних паперах до
погашення випуску та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству
України. Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй вiдповiдної серiї до початку погашення, то Емiтент має право прийняти рiшення про
анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Емiтент
зобов'язується викупити облiгацiй якщо власником облiгацiй буде надане повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки
подання повiдомлень, а саме:Термiни викупу та строки надання повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй серiї D:
Дата викупу Дата початку прийому повiдомлень Кiнцева дата прийому повiдомлень
01.07.2014 21.06.2014 26.06.2014
30.09.2014 20.09.2014 25.09.2014
30.12.2014 20.12.2014 25.12.2014
31.03.2015 21.03.2015 26.03.2015
30.06.2015 20.06.2015 25.06.2015
29.09.2015 19.09.2015 24.09.2015
29.12.2015 19.12.2015 24.12.2015
29.03.2016 19.03.2016 24.03.2016
28.06.2016 18.06.2016 23.06.2016
27.09.2016 17.09.2016 22.09.2016
27.12.2016 17.12.2016 22.12.2016
28.03.2017 18.03.2017 23.03.2017
27.06.2017 17.06.2017 22.06.2017
26.09.2017 16.09.2017 21.09.2017
26.12.2017 16.12.2017 21.12.2017
27.03.2018 17.03.2018 22.03.2018
26.06.2018 16.06.2018 21.06.2018
25.09.2018 15.09.2018 20.09.2018
Порядок встановлення цiни викупу:
Цiна викупу облiгацiй в термiни, якi вказанi вище, дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй, 1000 (одна тисяча) гривень. Також власники
облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, отримують нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. На дату здiйснення
викупу емiтентом облiгацiй, власник на пiдставi укладеного договору купiвлi – продажу облiгацiй з емiтентом переказує облiгацiї, в
кiлькостi, що вказана в вiдповiдному договорi на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», пiсля чого
емiтент протягом одного операцiйного дня виплачує власнику грошовi кошти в порядку встановленому у вiдповiдному договорi.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється емiтентом самостiйно на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв
облiгацiй, який складається депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» на кiнець операцiйного дня, що передує датi
виплати вiдсоткового доходу та який надається емiтенту на початок дня дати виплати вiдсоткового доходу. Виплата вiдсоткового доходу
за облiгацiями здiйснюється власнику облiгацiй з урахування дiючого законодавства України. Якщо строк виплати вiдсоткового доходу
за облiгацiями припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший
операцiйний день наступний за святковим (вихiдним) днем. При цьому вiдсотки по облiгацiях за вказанi святковi (вихiднi) днi у
вiдповiдному вiдсотковому перiодi не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку вiдсоткового доходу за
наступний вiдсотковий перiод. Метод обчислення вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до
вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає
виплатi за облiгацiями, розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставкаi/100%)х(Т/365),де Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що
пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i- ставка за i-й перiод, за якою нараховується
вiдсотковий дохiд за облiгацiями;Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Вiдсоткова ставка на кожен з 2 по 20
вiдсотковий перiод для облiгацiй встановлюються Дирекцiєю емiтента виходячи з ринкової кон’юнктури, i не може бути меншою нiж
облiкова ставка НБУ на дату прийняття рiшення про змiну вiдсоткової ставки. Рiшення про встановлення нової вiдсоткової ставки або
пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки на кожен з 2 по 20 вiдсотковий перiод для облiгацiй повинно бути прийняте
Дирекцiєю емiтента не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр
вiдсоткового доходу вiдповiдного вiдсоткового перiоду у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про
встановлення нової вiдсоткової ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий
перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою емiтента, 03150, Україна, м. Київ, вул.
Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi
емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Виплата вiдсоткового доходу
здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Дострокове погашення випуску (серiї) не передбачено. Порядок погашення
облiгацiй Погашення облiгацiй буде здiйснюватись в нацiональнiй валютi України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру,
складеного депозитарiєм на кiнець операцiйного дня, що передує датi погашення та наданого на дату погашення облiгацiй вiдповiдної
серiї, за адресою: 01032, м. Київ. вул. Сiмона Петлюри, 30. При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй
вiдповiдної серiї та одночасно виплачує вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.
Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй повиннi переказати належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних
паперах на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» в термiн погашення облiгацiй, пiсля цього емiтент
перераховує грошовi кошти на поточнi рахунки власникiв облiгацiй. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi даних щодо
реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на
депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв емiтент здiйснює пiсля особистого звернення
власника облiгацiй, який повинен надати заяву про отримання вiдповiдної суми коштiв. Якщо емiтент викупив 100% облiгацiй до дати
погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй, Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй
приймається Дирекцiєю емiтента. Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента у разi оголошення ним дефолту: у разi
неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строк, встановлений умовами емiсiї облiгацiй, вiдсотковий дохiд за
облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй в термiни та строки зазначенi у цьому проспектi емiсiї облiгацiй,
Емiтент публiкує iнформацiю про таку неспроможнiсть в офiцiйному виданнi НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних
днiв до закiнчення термiнiв виплати вiдсоткового доходу або погашення. Вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його
банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури Повного або часткового задоволення вимог кредиторiв здiйснюється вiдповiдно до
вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника та визнання його банкрутом».
Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi
до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA+. Прогноз рейтингу: стабiльний.
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання):
фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в
межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового
доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються
пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв. Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих
при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а
також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної
господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i
поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово - господарської
дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення:
купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї;
здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати
участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах,
вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї
обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти
України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх
зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає
депозитарна установа.Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року.Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй
має вiдкрити рахунок у цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною
цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником
облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами
розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому
облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення
викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента
мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах
у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює
номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод. Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо
дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за
святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними. Повiдомлення
має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ,
що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй,
запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника облiгацiй,
реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за
адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303. Подання повiдомлень може здiйснюватись з
використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином
надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином:
власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу
облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При
здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати
вiдсоткового доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних. Вiдсоткова
ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не
пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути
встановленою менше 5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за
облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому
опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової
ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по
факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м.
Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа
вiд iменi емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення
вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх
розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за
формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Рi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна
вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;
Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або
iноземна валюта): нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати
вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил
Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй,
складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за
облiгацiями (надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки
визначенi законодавством про депозитарну систему. Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових
коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на
фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами
Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення
виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для
виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що
належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до
чинного податкового законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими
повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента.
Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює
пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв. Дати
початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р. Дата закiнчення погашення облiгацiй:
24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або
iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення
облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на

пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує
датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у
строки визначенi законодавством про депозитарну систему.При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть
облiгацiй.Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального
депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами
Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з
рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких
вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум,
що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного
податкового законодавства України.У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за
якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на
вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях
за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної
вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються. Якщо дата початку або
закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України, вiдповiдна дата початку
або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем.
Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї
для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi
України (гривнi). При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi
дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100% облiгацiй до дати погашення, емiтент має право
прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю
емiтента. Можливiсть дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною iнiцiативою (порядок
повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок
встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення):
рiшення про дострокове погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про
дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв
облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй,
порядок її встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового
погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй шляхом
опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому
опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати
початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй,
складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку дострокового погашення випуску
(серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового
погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати одного мiсяця. При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй
виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр власникiв
облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi
власником для дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години
дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй.Можливiсть дострокового погашення облiгацiй за
вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску
(серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для
дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй не передбачено.Порядок оголошення
емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi емiтента виплатити власникам
облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому
проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або
погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту
оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове
повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку
виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї
облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв
облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту.Подальшi дiї емiтента здiйснюються вiдповiдно до вимог
Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом».Вимоги власникiв облiгацiй (виплата
номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента,
у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його
банкрутом» та Цивiльним кодексом України.Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного
перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення ПАТ "Фондова бiржа
ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року). Кредитний рейтинг: uaA+. Прогноз рейтингу: стабiльний.
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання):
фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в
межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового
доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються
пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих
при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а
також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної
господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i
поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово - господарської
дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення:
купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї;
здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати
участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах,
вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї
обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти

України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх
зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає
депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй
має вiдкрити рахунок у цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною
цiною.Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником
облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами
розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому
облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення
викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента
мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах
у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює
номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо
дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за
святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними. Повiдомлення
має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ,
що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй,
запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника облiгацiй,
реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за
адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303. Подання повiдомлень може здiйснюватись з
використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином
надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином:
власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу
облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При
здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати
вiдсоткового доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних. Вiдсоткова
ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не
пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути
встановленою менше 5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за
облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому
опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової
ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по
факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м.
Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа
вiд iменi емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення
вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх
розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за
формулою:
Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365),де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть
облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у
вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта):
нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за
облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним акцiонерним товариством
«Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (надалi - Реєстр).
Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки визначенi законодавством про
депозитарну систему.Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових
коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi –
«Розрахунковий центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру.
Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку
Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам
облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати
власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового
законодавства України. У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена
виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти
не нараховуються i не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення
власника облiгацiй до Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв.
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р.Дата закiнчення погашення облiгацiй:
24.10.2020р. Порядок виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або
iноземна валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення
облiгацiй забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на
пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує
датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у
строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.
Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального
депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами
Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з
рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких
вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй.У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум,
що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного
податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про реквiзити, за
якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума депонується на
вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює розрахунки по облiгацiях
за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної
вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України,
вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим
(вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються. Емiтент
зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за

номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100% облiгацiй
до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених
облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною
iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї)
облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для
дострокового погашення): рiшення про дострокове погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається
Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок
повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну
дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають
бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення
випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється
не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних
реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку
дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються
рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати одного мiсяця. При достроковому
погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод, в межах
якого складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй.
Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску (серiї)
облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть
дострокового погашення облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом
рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у
який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй
не передбачено. Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi
емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни
та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати
вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти)
календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює
персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв
до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому
проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового
реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються
вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв
облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд
реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi
торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку
(рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року). Кредитний рейтинг: uaA+. Прогноз рейтингу: стабiльний.
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання):
фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в
межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового
доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються
пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв. Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих
при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а
також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної
господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i
поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово - господарської
дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення:
купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї;
здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати
участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах,
вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї
обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти
України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх
зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає
депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй
має вiдкрити рахунок у цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною
цiною. Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником
облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами
розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому
облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення
викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента
мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах
у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює
номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо
дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за
святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.Повiдомлення
має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ,
що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй,
запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника облiгацiй,

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

якого складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй.
Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску (серiї)
облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Можливiсть
дострокового погашення облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом
рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у
який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою власникiв облiгацiй
не передбачено. Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у разi неспроможностi
емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни
та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати
вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти)
календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює
персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв
до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому
проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового
реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента здiйснюються
вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв
облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд
реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України. Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi
торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi до списку позалiстингових паперiв бiржового списку
(рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року). Кредитний рейтинг: uaA+. Прогноз рейтингу: стабiльний.
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Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання):
фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на надання споживчих кредитiв в
межах лiцензiї кредитної установи. Джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями: погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового
доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв емiтента, отриманих вiд фiнансово - господарської дiяльностi, що залишаються
пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв. Зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, отриманих
при публiчному/приватному розмiщеннi облiгацiй в рахунок їх оплати, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а
також покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної
господарської дiяльностi: емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i
поповнення статутного капiталу, для фiнансування будiвництва житла, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово - господарської
дiяльностi. Iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про публiчне/приватне розмiщення:
купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї;
здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не мають права приймати
участi в управлiннi емiтентом.Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах,
вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй починається з 13 жовтня 2015 року.Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй: облiгацiї
обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти
України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх
зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає
депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiй закiнчується 23 вересня 2020 року. Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй
має вiдкрити рахунок у цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною
цiною.Випадки, у яких емiтент здiйснює обов'язковий викуп облiгацiй: емiтент зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником
облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами
розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i емiтента, емiтент має право викупити у власника належнi йому
облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою сторонами цiною. Порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про здiйснення
викупу облiгацiй: обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй емiтента
мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй емiтента (в якому зазначенi строки та умови викупу) у вiдкритих джерелах
у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Порядок встановлення цiни викупу облiгацiй: цiна викупу облiгацiй дорiвнює
номiнальнiй вартостi облiгацiй – 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують
нарахований дохiд за попереднiй вiдсотковий перiод.Строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для викупу: якщо
дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за
святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними. Повiдомлення
має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ,
що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй,
запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника облiгацiй,
реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за
адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул.Червоноармiйська, 72, тел./факс 044 5937309/5937303. Подання повiдомлень може здiйснюватись з
використанням засобiв поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином
надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином:
власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу
облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При
здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу». Вiдсотки, метод розрахунку та порядок виплати
вiдсоткового доходу: вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 24,0% рiчних. Вiдсоткова
ставка для облiгацiй на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не
пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями не може бути
встановленою менше 5% рiчних. Емiтент публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за
облiгацiями у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому
опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової
ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит емiтенту по
факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м.
Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 72. Вiдповiдь надається емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа
вiд iменi емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення
вiдсоткового доходу: вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх

розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями розраховується за
формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна
вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями;
Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або
iноземна валюта): нацiональна валюта - Гривнi. Порядок переказу коштiв власникам облiгацiй з метою забезпечення виплати
вiдсоткового доходу за облiгацiями: здiйснення емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Публiчним
акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил
Центрального депозитарiю. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй,
складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за
облiгацiями (надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження емiтента у строки
визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального
депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий
центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй
надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на
вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо
законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй,
Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України.
У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового
доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i
не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до
Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв.
Дати початку i закiнчення погашення облiгацiй:
Дата початку погашення облiгацiй: 24.09.2020р.
Дата закiнчення погашення облiгацiй: 24.10.2020р.
Порядок виплати номiнальної вартостi облiгацiї iз зазначенням валюти, у якiй здiйснюється погашення (нацiональна або iноземна
валюта) (у разi прийняття рiшення про розмiщення вiдсоткових/дисконтних облiгацiй): здiйснення емiтентом погашення облiгацiй
забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних
реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку
погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки
визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.
Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального
депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами
Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з
рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких
вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з
сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до
чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить даних про
реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до виплати сума
депонується на вiдповiдному рахунку у емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа здiйснює
розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна бути
проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не виплачуються.
Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України,
вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим
(вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за
номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо емiтент викупить 100% облiгацiй
до дати погашення, емiтент має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених
облiгацiй приймається Дирекцiєю емiтента. Можливiсть дострокового погашення емiтентом всього випуску (серiї) облiгацiй за власною
iнiцiативою (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї)
облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення облiгацiй; строк, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для
дострокового погашення): рiшення про дострокове погашення випуску (або окремої серiї) облiгацiй за iнiцiативоюеЕмiтента приймається
Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок
повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; цiну
дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають
бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення
випуску (серiї) облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку в якому опублiковано проспект емiсiї облiгацiй емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється
не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних
реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку
дострокового погашення випуску (серiї) облiгацiй. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються
рiшенням Дирекцiї. Строк дострокового погашення випуску(серiї) облiгацiй не може перевищувати одного мiсяця.
При достроковому погашеннi облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за
вiдсотковий перiод, в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення
випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового
погашення випуску (серiї) облiгацiй, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску
(серiї) облiгацiй. Можливiсть дострокового погашення облiгацiй за вимогою їх власникiв (порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про
прийняття емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй; порядок встановлення цiни дострокового погашення
облiгацiй; строк, у який облiгацiї можуть бути пред'явленi для дострокового погашення): дострокове погашення облiгацiй за вимогою
власникiв облiгацiй не передбачено. Порядок оголошення емiтентом дефолту та порядок дiй емiтента в разi оголошення ним дефолту: у
разi неспроможностi емiтента виплатити власникам облiгацiй вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну
вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, емiтент оголошує про дефолт шляхом надсилання до
дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує
10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Емiтент протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту
здiйснює персональне письмове повiдомлення про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять)
календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними
в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного
облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї емiтента
здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом».

Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв,
одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України.
Iнформацiя про факти лiстингу цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду: 12 сiчня 2016 року облiгацiї переведенi
до списку позалiстингових паперiв бiржового списку (рiшення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №160111/00002 вiд 11.01.2016 року).
Кредитний рейтинг: uaA+. Прогноз рейтингу: стабiльний.
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Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення
основної дiяльностi Товариства, а саме на надання споживчих кредитiв фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи.
Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Товариства, отриманих вiд фiнансово
- господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.Власникам облiгацiй
надаються наступнi права: - купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; - отримати номiнальну вартiсть
облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до
викупу вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники
облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi емiтентом. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на
рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй розпочався 12.11.2016р. Облiгацiї серiї I
обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти
та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з
моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку,
яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiї I починається з наступного дня пiсля реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати
розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй вiдповiдної серiї i закiнчується 30 вересня 2021 року.
Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу
облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i
Товариства, Товариство має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою
сторонами цiною. Обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй
Товариства мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй Товариства (в якому зазначенi строки та умови викупу) у
вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй –
1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують нарахований дохiд за попереднiй
вiдсотковий перiод.
Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з
наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку
на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй,
запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника облiгацiй,
реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за
адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 72. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв
поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому
повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: Власник
облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу
облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При
здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд
власникiв
05.01.2018 26.12.2017 31.12.2017
06.04.2018 27.03.2018 01.04.2018
06.07.2018 26.06.2018 01.07.2018
05.10.2018 25.09.2018 30.09.2018
04.01.2019 25.12.2018 30.12.2018
05.04.2019 26.03.2019 31.03.2019
05.07.2019 25.06.2019 30.06.2019
04.10.2019 24.09.2019 29.09.2019
03.01.2020 24.12.2019 29.12.2019
03.04.2020 24.03.2020 29.03.2020
03.07.2020 23.06.2020 28.06.2020
02.10.2020 22.09.2020 27.09.2020
01.01.2021 22.12.2020 27.12.2020
02.04.2021 23.03.2021 28.03.2021
02.07.2021 22.06.2021 27.06.2021
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть
вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд, % рiчних
1 10.10.2016 05.01.2017 06.01.2017 88 21%
2 06.01.2017 06.04.2017 07.04.2017 91 21%
3 07.04.2017 06.07.2017 07.07.2017 91 21%
4 07.07.2017 05.10.2017 06.10.2017 91 21%
5 06.10.2017 04.01.2018 05.01.2018 91 21%
6 05.01.2018 05.04.2018 06.04.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.12.2017
7 06.04.2018 05.07.2018 06.07.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 17.03.2018
8 06.07.2018 04.10.2018 05.10.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.06.2018
9 05.10.2018 03.01.2019 04.01.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.09.2018
10 04.01.2019 04.04.2019 05.04.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.12.2018
11 05.04.2019 04.07.2019 05.07.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.03.2019
12 05.07.2019 03.10.2019 04.10.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.06.2019
13 04.10.2019 02.01.2020 03.01.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.09.2019
14 03.01.2020 02.04.2020 03.04.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.12.2019

15 03.04.2020 02.07.2020 03.07.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.03.2020
16 03.07.2020 01.10.2020 02.10.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.06.2020
17 02.10.2020 31.12.2020 01.01.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.09.2020
18 01.01.2021 01.04.2021 02.04.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.12.2020
19 02.04.2021 01.07.2021 02.07.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.03.2021
20 02.07.2021 30.09.2021 01.10.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.06.2021
Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї I на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 21,0% рiчних.Вiдсоткова ставка для облiгацiй
серiї I на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше нiж за 30
календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї I не може бути встановленою
менше 5% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за облiгацiями серiї
I у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому опублiкований
проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки або
пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по факсу
(044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м. Київ,
вул. Велика Василькiвська, будинок 72. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа
вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення
вiдсоткового доходу: Вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх
розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями серiї I розраховується за
формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна
вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у
вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї забезпечується
Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний депозитарiй») вiдповiдно до правил
Центрального депозитарiю. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї здiйснюється на пiдставi даних реєстру
власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового
доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного
розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального
депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий
центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй
надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на
вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо
законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй,
Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України.
У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового
доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку Емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i
не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до
Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй вiдповiдної серiї
забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину
операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного
розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй вiдповiдної серiї Емiтент
виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в
грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв,
визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити
переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiївкореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на
користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй
проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не
мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до
виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у Емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа
здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна
бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за
законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує
за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за
номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок.Якщо Товариство викупить 100%
облiгацiй до дати погашення, Товариство має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання
викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю Товариства. Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї за
iнiцiативою Емiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї має мiстити таку
iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття Емiтентом рiшення про
дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та
розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент
повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї шляхом
опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому
опублiковано проспект емiсiї облiгацiй Емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати
початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй,
складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску
облiгацiй вiдповiдної серiї. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк
дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї не може перевищувати одного мiсяця. При достроковому погашеннi
облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод в межах якого
складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї
повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску облiгацiй
вiдповiдної серiї, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної
серiї. Порядок здiйснення дострокового погашення облiгацiй аналогiчний порядку, встановленому для погашення облiгацiй, згiдно
пiдпункту 3 роздiлу 14 цього Проспекту. У разi неспроможностi Товариства виплатити власникам облiгацiй вiдповiдної серiї вiдсотковий
дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї
облiгацiй, Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення
облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення

дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення
про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового
доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання
рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про
вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом».
Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв,
одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним кодексом України Кредитний рейтинг: uaA+. Прогноз
рейтингу: стабiльний.
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Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй в повному обсязi (100%) планується спрямувати на забезпечення здiйснення
основної дiяльностi Товариства, а саме на надання споживчих кредитiв фiзичним особам в межах лiцензiї кредитної установи.
Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв Товариства, отриманих вiд фiнансово
- господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов’язкових платежiв.Власникам облiгацiй
надаються наступнi права: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй
при настаннi строку їх погашення; отримати вiдсотковий дохiд в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; подавати облiгацiї до викупу
вiдповiдно умов емiсiї; здiйснювати будь-якi iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.Власники облiгацiй не
мають права приймати участi в управлiннi емiтентом.Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок
власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Обiг облiгацiй розпочався 12.11.2016 року.Облiгацiї серiї J обертаються
вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - «Власники») можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та
нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з
моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку,
яку надає депозитарна установа. Обiг облiгацiй серiї I починається з наступного дня пiсля реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати
розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй вiдповiдної серiї i закiнчується 30 вересня 2021 року.
Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу
облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i
Товариства, Товариство має право викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк обiгу облiгацiй за обумовленою
сторонами цiною. Обов’язковий викуп облiгацiй здiйснюється в строки встановленi умовами розмiщення. Власники облiгацiй
Товариства мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй Товариства (в якому зазначенi строки та умови викупу) у
вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй –
1000 (одна тисяча) гривень. Власники облiгацiй, якi надають облiгацiї для продажу, також отримують нарахований дохiд за попереднiй
вiдсотковий перiод.
Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день за законодавством України, викуп здiйснюється починаючи з
наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного перiоду, вважаються недiйсними.
Повiдомлення має бути пiдписане уповноваженою особою та мiстити: назву власника облiгацiй; П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку
на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть тощо), кiлькiсть облiгацiй,
запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон власника облiгацiй,
реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання повiдомлень про викуп здiйснюється за
адресою Емiтента: 03150, м.Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 72. Подання повiдомлень може здiйснюватись з використанням засобiв
поштової або кур’єрської доставки. Емiтент зобов’язаний викупити у власникiв облiгацiї, якi належним чином надали йому
повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким чином: Власник
облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ «НДУ» до 12 години дати викупу
облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п’яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При
здiйсненнi викупу облiгацiй не застосовується принцип «поставка проти платежу».
Дата здiйснення обов’язкового викупу Дата початку прийому повiдомлень вiд власникiв Дата закiнчення прийому повiдомлень вiд
власникiв
05.01.2018 26.12.2017 31.12.2017
06.04.2018 27.03.2018 01.04.2018
06.07.2018 26.06.2018 01.07.2018
05.10.2018 25.09.2018 30.09.2018
04.01.2019 25.12.2018 30.12.2018
05.04.2019 26.03.2019 31.03.2019
05.07.2019 25.06.2019 30.06.2019
04.10.2019 24.09.2019 29.09.2019
03.01.2020 24.12.2019 29.12.2019
03.04.2020 24.03.2020 29.03.2020
03.07.2020 23.06.2020 28.06.2020
02.10.2020 22.09.2020 27.09.2020
01.01.2021 22.12.2020 27.12.2020
02.04.2021 23.03.2021 28.03.2021
02.07.2021 22.06.2021 27.06.2021
Вiдсо-тковий перiод Початок вiдсотково¬го перiоду Кiнець вiдсоткового перiоду Дата виплати вiдсоткового доходу Тривалiсть
вiдсоткового перiоду, днiв Вiдсотковий дохiд, % рiчних
1 10.10.2016 05.01.2017 06.01.2017 88 21%
2 06.01.2017 06.04.2017 07.04.2017 91 21%
3 07.04.2017 06.07.2017 07.07.2017 91 21%
4 07.07.2017 05.10.2017 06.10.2017 91 21%
5 06.10.2017 04.01.2018 05.01.2018 91 21%
6 05.01.2018 05.04.2018 06.04.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.12.2017
7 06.04.2018 05.07.2018 06.07.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 17.03.2018
8 06.07.2018 04.10.2018 05.10.2018 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.06.2018
9 05.10.2018 03.01.2019 04.01.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.09.2018
10 04.01.2019 04.04.2019 05.04.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.12.2018

11 05.04.2019 04.07.2019 05.07.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 16.03.2019
12 05.07.2019 03.10.2019 04.10.2019 91 Буде опублiковано не пiзнiше 15.06.2019
13 04.10.2019 02.01.2020 03.01.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.09.2019
14 03.01.2020 02.04.2020 03.04.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.12.2019
15 03.04.2020 02.07.2020 03.07.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 14.03.2020
16 03.07.2020 01.10.2020 02.10.2020 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.06.2020
17 02.10.2020 31.12.2020 01.01.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.09.2020
18 01.01.2021 01.04.2021 02.04.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.12.2020
19 02.04.2021 01.07.2021 02.07.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 13.03.2021
20 02.07.2021 30.09.2021 01.10.2021 91 Буде опублiковано не пiзнiше 12.06.2021
Вiдсотковий дохiд за облiгацiями серiї J на 1-5 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 21,0% рiчних. Вiдсоткова ставка для
облiгацiй серiї J на кожен з 6-20 вiдсоткових перiоди визначається Дирекцiєю Товариства виходячи з ринкової кон’юнктури не пiзнiше
нiж за 30 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї J не може бути
встановленою менше 5% рiчних. Товариство публiкує вiдомостi про розмiр вiдсоткового доходу на вiдповiдний вiдсотковий перiод за
облiгацiями серiї J у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в якому
опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової
ставки або пiдтвердження незмiнностi попередньої вiдсоткової ставки, на вiдповiдний вiдсотковий перiод, надiславши запит Емiтенту по
факсу (044) 593 73 03, або поштою за адресою ТОВ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ», 03150, Україна, м.
Київ, вул. Велика Василькiвська, будинок 72. Вiдповiдь надається Емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї
листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту.
Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий доход по облiгацiям нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При
проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає виплатi за облiгацiями серiї I
розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де:Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у
гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за
облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi.Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями
вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (надалi – «Центральний
депозитарiй») вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї
здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного
дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi - Реєстр). Реєстр складається Центральним
депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему.
Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах Центрального
депозитарiю, вiдкритий в ПАТ «Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (надалi – «Розрахунковий
центр»), для здiйснення певної виплати та надання документiв, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй
надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на
вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо
законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй,
Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України.
У разi вiдсутностi в реєстрi власникiв цiнних паперiв даних щодо реквiзитiв, за якими повинна бути проведена виплата вiдсоткового
доходу за облiгацiями, належна сума депонується на вiдповiдному рахунку Емiтента. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i
не виплачуються. Перерахування грошових коштiв депозитарна установа здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до
Емiтента та надання Емiтенту заяви про отримання вiдповiдної суми коштiв. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй вiдповiдної серiї
забезпечується Центральним депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю.
Погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину
операцiйного дня, що передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного
розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. При погашеннi облiгацiй вiдповiдної серiї Емiтент
виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в
грошових коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв,
визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити
переказ грошових коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiївкореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на
користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй
проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства України. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не
мiстить даних про реквiзити, за якими повинна бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi, належна до
виплати сума депонується на вiдповiдному рахунку у Емiтента до особистого звернення власника облiгацiй. Депозитарна установа
здiйснює розрахунки по облiгацiях за особистим зверненням власникiв облiгацiй i пiсля надання даних про реквiзити, за якими повинна
бути проведена виплата номiнальної вартостi облiгацiй при їх погашеннi. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються i не
виплачуються. Якщо дата початку або закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за
законодавством України, вiдповiдна дата початку або закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує
за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Погашення облiгацiй здiйснюється за
номiнальною вартiстю в нацiональнiй валютi України (гривнi). При погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй.
Емiтент зобов’язується вчинити всi необхiднi дiї для зарахування облiгацiй на власний рахунок. Якщо Товариство викупить 100%
облiгацiй до дати погашення, Товариство має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання
викуплених облiгацiй приймається Дирекцiєю Товариства. Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї за
iнiцiативою Емiтента приймається Дирекцiєю. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї має мiстити таку
iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв облiгацiй про прийняття Емiтентом рiшення про
дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її встановлення та
розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред’явленi для дострокового погашення. Емiтент
повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї шляхом
опублiкування повiдомлення в тому ж самому офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в якому
опублiковано проспект емiсiї облiгацiй Емiтента. Опублiкування такого повiдомлення здiйснюється не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати
початку дострокового погашення облiгацiй. Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй,
складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску
облiгацiй вiдповiдної серiї. Дати початку i закiнчення дострокового погашення облiгацiй встановлюються рiшенням Дирекцiї. Строк
дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї не може перевищувати одного мiсяця. При достроковому погашеннi
облiгацiй, власнику облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй та вiдсотковий дохiд за вiдсотковий перiод в межах якого
складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй. Облiгацiї
повиннi бути пред’явленi власником для дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску облiгацiй
вiдповiдної серiї, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної
серiї. Порядок здiйснення дострокового погашення облiгацiй аналогiчний порядку, встановленому для погашення облiгацiй, згiдно

пiдпункту 3 роздiлу 14 цього Проспекту. У разi неспроможностi Товариства виплатити власникам облiгацiй вiдповiдної серiї вiдсотковий
дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в цьому проспектi емiсiї
облiгацiй, Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення
облiгацiй вiдповiдного повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днiв з моменту оголошення
дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днiв з дати оголошення дефолту здiйснює персональне письмове повiдомлення
про оголошення дефолту власникiв облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20(двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового
доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання
рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним
депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України «Про
вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi
облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних вiд реалiзацiї активiв емiтента, у порядку, строки та
у черговостi, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» та Цивiльним
кодексом України. Кредитний рейтинг: uaA+. Прогноз рейтингу: стабiльний.

XV. Проміжний звіт керівництва
31.07.2018 року прийнято рiшення про випуск облiгацiй, Протокол ЗЗУ №232. Кiлькiсть цiнних
паперiв випуску: 100 000. Номiнальна вартiсть випуску: 100 000 000 гривень. Дата початку
розмiщення: 10 жовтня 2018 року.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Керiвництво емiтента пiдтверджує, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть,
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть», мiстить достовiрне та об’єктивне подання
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i що
промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до
частини четвертої статтi 401 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».

КОДИ
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

35725063

за КОАТУУ 8036100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

240

64.92

127

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

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2018 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

1658

2666

2104

первісна вартість

1001

4298

5747

2908

накопичена амортизація

1002

2640

3081

804

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1060

0

0

Основні засоби:

1010

141

735

553

первісна вартість

1011

2340

3047

1559

знос

1012

2199

2312

1006

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

494532

559810

154232

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

497391

563211

156889

Запаси

1100

10

10

48

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

181744

188766

13433

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

18

24

249

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

249

з нарахованих доходів

1140

15288

20651

6458

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

10783

15738

3797

Поточні фінансові інвестиції

1160

36554

36554

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

5148

3966

379

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

1933

248

379

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

87

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

249545

265709

24451

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

746936

828920

181340

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

145000

145000

22002

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1038

1976

19

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

12347

13096

1652

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

158385

160072

23673

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

126550

209533

52778

Інші довгострокові зобов’язання

1515

250000

200000

87516

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

376550

409533

140294

Короткострокові кредити банків

1600

109139

100409

12037

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

50000

100000

0

за товари, роботи, послуги

1615

5017

7922

52

за розрахунками з бюджетом

1620

2087

1296

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

2087

1296

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

4

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

9

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1500

1825

528

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

44258

47863

4743

Усього за розділом IІІ

1695

212001

259315

17373

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

746936

828920

181340

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

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

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 10 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2018 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

354804

320768

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

354804

320768

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

155966

116298

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 143309 )

( 100138 )

Витрати на збут

2150

( 246691 )

(0)

Інші операційні витрати

2180

(0)

( 228094 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за

2181

(0)

(0)

Стаття

справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

120770

108834

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 96980 )

( 93792 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

( 345 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

23790

14697

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

4282

2646

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

19508

12051

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

19508

12051

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

267

131

Витрати на оплату праці

2505

21170

11877

Відрахування на соціальні заходи

2510

4361

2617

Амортизація

2515

644

589

Інші операційні витрати

2520

363558

313018

Разом

2550

390000

328232

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Примiтки вiдсутнi.

Керівник

Моложава О.М.

Головний бухгалтер

Риженко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 10 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2018 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 10 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ
РIШЕНЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2018 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3552

0

0

0

0

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

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

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

Підприємство

2018 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

35725063

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2018 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітки

Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

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

