
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01

Пiдприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПрімІнвест"  за ЄДРПОУ 32979256
Територiя М.КИЇВ  за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю  за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення),

н. в. і. у.
 за КВЕД 64.99

Середня кількість працівників 1 25
Aдреса, телефон проспект Героїв Сталінграда, буд. 12ж, Оболонський р-н, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 04210 4268443
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
   за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                на 31 грудня 2018  р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001

 Код На початок   На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 83 44
первісна вартість 1001 91 97
накопичена амортизація 1002 8 53

Незавершені капітальні інвестиції 1005  -  -
Основні засоби 1010 19 014 4 668

первісна вартість 1011 21 238 6 873
знос 1012 2 224 2 205

Інвестиційна нерухомість 1015  - 17 826
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016  - 18 864
Знос інвестиційної нерухомості 1017  - 1 038

Довгострокові біологічні активи 1020  -  -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021  -  -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022  -  -

Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі
  інших підприємств 1030 22 645 32 546
  інші фінансові інвестиції 1035  -  -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  -  -
Відстрочені податкові активи 1045  -  -
Гудвіл 1050  -  -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060  -  -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065  -  -
Інші необоротні активи 1090  -  -
Усього за розділом І 1095 41 742 55 084

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 1 1
Виробничі запаси 1101 1 1
Незавершене виробництво 1102  -  -
Готова продукція 1103  -  -
Товари 1104  -  -
Поточні біологічні активи 1110  -  -
Депозити перестрахування 1115  -  -
Векселі одержані 1120  -  -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 13 621 786
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 15 598 8 778
з бюджетом 1135  - 330
у тому числі з податку на прибуток 1136  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 240 540
Поточні фінансові інвестиції 1160  -  -
Гроші та їх еквіваленти 1165 38 746 54 930
Готівка 1166  -  -
Рахунки в банках 1167 38 746 54 930
Витрати майбутніх періодів 1170  -  -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180  -  -
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181  -  -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182  -  -



резервах незароблених премій 1183  -  -
інших страхових резервах 1184  -  -
Інші оборотні активи 1190 669 739
Усього за розділом ІІ 1195 79 875 66 104

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  -
Баланс 1300 121 617 121 188

Пасив  Код На початок   На кiнець
рядка звітного періоду   звiтного періоду

1 2 3   4
   І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 56 000 56 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401  -  -
Капітал у дооцінках 1405 4 326 4 085
Додатковий капітал 1410  -  -
Емісійний дохід 1411  -  -
Накопичені курсові різниці 1412  -  -
Резервний капітал 1415 14 000 14 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 46 408 45 080
Неоплачений капітал 1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал 1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 120 734 119 165

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500  -  -
Пенсійні зобов’язання 1505  -  -
Довгострокові кредити банків 1510  -  -
Інші довгострокові зобов’язання 1515  -  -
Довгострокові забезпечення 1520  -  -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  -  -
Цільове фінансування 1525  -  -
Благодійна допомога 1526  -  -
Страхові резерви 1530  -  -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531  -  -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532  -  -
резерв незароблених премій 1533  -  -
інші страхові резерви 1534  -  -
Інвестиційні контракти 1535  -  -
Призовий фонд 1540  -  -
Резерв на виплату джек-поту 1545  -  -
Усього за розділом ІІ 1595  -  -

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600  -  -
Векселі видані 1605  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610  -  -
товари, роботи, послуги 1615  -  -
розрахунками з бюджетом 1620 216 1 482
у тому числі з податку на прибуток 1621 194 1 482
розрахунками зі страхування 1625  -  -
розрахунками з оплати праці 1630  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640  -  -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650  -  -

Поточні забезпечення 1660 422 407
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання 1690 245 134
Усього за розділом ІІІ 1695 883 2 023

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

1700  -  -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800  -  -
Баланс 1900 121 617 121 188

Керiвник Бородавка Алла Владиславівна

Головний бухгалтер Лубочко Олена Борисівна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01

Пiдприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія
"ПрімІнвест"

 за ЄДРПОУ 32979256

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
                                    за Рік 2018  р.

                                                Форма N2  Код за ДКУД 1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

За аналогічний
Стаття Код За звітний період

рядка період попереднього
року

1 2 3 4
Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 43 113 39 475
Чисті зароблені страхові премії 2010  -  -

премії підписані, валова сума 2011  -  -
премії, передані у перестрахування 2012  -  -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013  -  -
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014  -  -

Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг) 2050 ( 4 184 ) ( 7 106 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070  -  -
Валовий:

прибуток 2090 38 929 32 369
збиток 2095 (  - ) (  - )

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

2105  -  -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110  -  -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111  -  -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112  -  -

Iншi операцiйнi доходи 2120 1 140 867
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121  -  -

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122  -  -

дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування

2123  -  -

Адміністративні витрати 2130 ( 20 141 ) ( 9 971 )
Витрати на збут 2150 (  - ) (  - )
Інші операційні витрати 2180 (  - ) ( 126 )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181  -  -

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182  -  -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
  прибуток 2190 19 928 23 139
  збиток 2195 (  - ) (  - )
Доход від участі в капіталі 2200 891  -
Інші фінансові доходи 2220 2 554 1 750
Інші доходи 2240 311 27 328

у тому числі:
дохід від  благодійної допомоги

2241  -  -

Фінансові витрати 2250 (  - ) (  - )
Втрати від участі в капіталі 2255 (  - ) (  - )
Інші витрати 2270 (  - ) ( 26 430 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -  -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток 2290 23 684 25 787
  збиток 2295 (  - ) (  - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (4 134) (4 646)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350 19 550 21 141
  збиток 2355 (  - ) (  - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 (85)  -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  -  -
Накопичені курсові різниці 2410  -  -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415  -  -

Інший сукупний дохід 2445  -  -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 (85)  -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455  -  -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 (85)  -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 19 465 21 141

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 542 548
Витрати на оплату праці 2505 4 726 4 930
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 021 808
Амортизація 2515 1 338 949
Інші операційні витрати 2520 12 514 2 862
Разом 2550 20 141 10 097

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
 1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600  -  -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605  -  -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610  -  -
Скоригований чистий прибуток (збиток)  на
одну просту акцію 2615  -  -
Дивіденди на одну просту акцію 2650  -  -

      Керiвник Бородавка Алла Владиславівна

      Головний бухгалтер Лубочко Олена Борисівна



КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01

Пiдприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПрімІнвест"  за ЄДРПОУ 32979256
(найменування)

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

                                                Форма N3  Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 40 191 40 811
Повернення податків і зборів 3005 70 2
у тому числі податку на додану вартість 3006  -  -
Цільового фінансування 3010  -  -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011  -  -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 16 091 30 783
Надходження від повернення авансів 3020 28 796 37
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025  - 13
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035  -  -
Надходження від операційної оренди 3040 1 323  -
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050  -  -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055  -  -
Інші надходження 3095 544  -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 19 015 ) ( 4 )
Праці 3105 ( 3 840 ) ( 3 769 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 021 ) ( 807 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 4 954 ) ( 4 611 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 2 846 ) ( 3 568 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 ( 345 ) ( 10 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1 736 ) ( 1 033 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 28 894 ) ( 13 317 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (  - ) ( 28 055 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150

(
 -

) (
 -

)

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (  - ) (  - )
Інші витрачання 3190 ( 10 011 ) ( 218 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 19 280 20 865

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200  -  -
необоротних активів 3205  -  -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 2 514 1 750
дивідендів 3220  -  -
Надходження від деривативів 3225  -  -
Надходження від погашення позик 3230  -  -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235  -  -
Інші надходження 3250  -  -



Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (  - ) (  - )
необоротних активів 3260 (  - ) (  - )
Виплати за деривативами 3270 (  - ) (  - )
Витрачання на надання позик 3275 (  - ) (  - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3290 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2 514 1 750

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300  -  -
Отримання позик 3305  -  -
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310  -  -
Інші надходження 3340  -  -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (  - ) (  - )
Погашення позик 3350  -  -
Сплату дивідендів 3355 ( 5 610 ) (  - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365 (  - ) (  - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370

(
 -

) (
 -

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3390 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -5 610  -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 16 184 22 615
Залишок коштів на початок року 3405 38 746 16 131
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410  -  -
Залишок коштів на кінець року 3415 54 930 38 746

Керiвник Бородавка Алла Владиславівна

Головний бухгалтер Лубочко Олена Борисівна



КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01

Пiдприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія
"ПрімІнвест"

за ЄДРПОУ 32979256

(найменування)
Звіт про власний капітал

за Рік 2018 р.
Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд-
ка

Зареє-
строва-

ний
(пайовий)

капітал

Капітал у
дооцін-

ках

Додат-
ковий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу-
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Залишок на початок
 року 4000 56 000 4 326  - 14 000 46 408  -  - 120 734

 Коригування:
 Зміна облікової
 політики 4005  -  -  -  -  -  -  -  -

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  -

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 56 000 4 326  - 14 000 46 408  -  - 120 734

 Чистий прибуток
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - 19 550  -  - 19 550

 Інший сукупний
 дохід за звітний
 період 4110  - (85)  -  -  -  -  - (85)

 Дооцінка (уцінка)
необоротних активів 4111  - (85)  -  -  -  -  - (85)

 Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів 4112  -  -  -  -  -  -  -  -

Накопичені курсові
різниці 4113  -  -  -  -  -  -  -  -

Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств 4114  -  -  -  -  -  -  -  -

Інший сукупний дохід 4116  -  -  -  -  -  -  -  -

 Розподіл прибутку:
 Виплати власникам
 (дивіденди) 4200  -  -  -  - (6 000)  -  - (6 000)

 Спрямування прибутку
 до зареєстрованого
 капіталу 4205  -  -  -  -  -  -  -  -

 Відрахування до
 резервного капіталу 4210  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку,
 належна до бюджету
 відповідно до
 законодавства 4215  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку
 на створення
 спеціальних
 (цільових) фондів 4220  -  -  -  -  -  -  -  -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Сума чистого прибутку
 на матеріальне
 заохочення 4225  -  -  -  -  -  -  -  -

 Внески учасників:
 Внески до капіталу 4240  -  -  -  -  -  -  -  -

 Погашення заборго-
 ваності з капіталу 4245  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення капіталу:
 Викуп акцій (часток) 4260  -  -  -  -  -  -  -  -

 Перепродаж викуп-
 лених акцій (часток) 4265  -  -  -  -  -  -  -  -

 Анулювання викупле-
 них акцій (часток) 4270  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення частки в
 капіталі 4275  -  -  -  -  -  -  -  -

 Зменшення номіналь-
 ної вартості акцій 4280  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни в капіталі 4290  - (156)  -  - (14 878)  -  - (15 034)

 Придбання (продаж)
 неконтрольованої
 частки в дочірньому
 підприємстві 4291  -  -  -  -  -  -  -  -

 Разом змін у капіталі 4295  - (241)  -  - (1 328)  -  - (1 569)

 Залишок на кінець
 року 4300 56 000 4 085  - 14 000 45 080  -  - 119 165

Керiвник Бородавка Алла Владиславівна

Головний бухгалтер Лубочко Олена Борисівна



Efl}ACKOP I-APAHT
CniAorlrso AII! npo BHeceHrrrr n Peecrp cy6'errin ayfrropcxoirixrnocri It OZ18 r,La2f-UlZm

Cei,qorlTBo AII] npo eignoeignicrr cr{creMr{ KonTpo.rrrc gxocri I\&0762 e1.r2LALZJl8

3BrT H E3Afl E)t(HOrO AyAI4TOPA

Hauiouantuiil xouicii, tqo 3AirtcHpe AepxeBHe perynrcBaHHtl
y c$epi puHKiB Qiuaucoanx noulyr

Bnacu u xa n ra Kepi B H n 1rBy
Toaa pucraa 3 o6MexeHop eiAnoeiAantuicrp
<<O I HAH CO BA KO M N AH I 9 << N P I M I H B ECT>>

3eir uroao avaunr 6ixaHcoeoi EeirHocri

flyrrra

Mn npoBenil ayAvlr $iHancoeol geirHocri TOBAPI/CTBA 3 OEMEXEHOTO BIAflOBIAAIbHICTIO
<OIHAHCOBA KOMflAHIII <<flPIMIHBECT> (roA sa €APnOy 32979256, MicqesHaxoAxeHHq: 04270,
u. KuTe, np-r l-epo-ie CraniHrpaAa, 6y4nHor 72->K, HaAani no reKcry <<KoptnaHic>>), t4o cxlaAa€rbcq 3

SanaHcy (3eiry npo Qinancoerfi cran) na 31 rpy4ns 2OLB pory, 3eiry npo Qinancoei peeynurarn (3eiry
npo cyKynHnit goxi4),3eiry npo sruinr y BnacHoMy ranirani,3eiry npo pyx rpouoBr4x KolltriB ea pir, qo
earciHqhecs 3a3HaqeHoo Aaroo, ra t-lpruiror 4o SinaHcoBoI 3BiTHocri, euovaloqr crrcJtnil enrnag
3Haqyqhx o6niroeilx nonirrr.

Ha nau:y AyMKy, QiuaHcoaa 3eirxicru, ulo AoAaerbcn, ei.4o6paxae AocroBipuo, e ycix cyrreeilx acneKrax
Siuancoerfi cran Koprnanii na 31 rpyAHe 2018 pory, ii SiHaHcoei pesynurarr i rpouoei noroKt4 3a piK/ t4o
gariHqhscc 3a3HaqeHoo Aarop, eiAnoeiAHo 4o MixxapoAHt4x craHAaprie $ixaHcoeol seirHocri (MCO3), ra
ei4nosi4ae BrMoraM 3arony YrcpaTnra <<f1po 6yxranrepcurui o6nir ra QiHaucoay seirHicru e Vrpaiui>> ai4
16.07.1999 N9 996-XIV uloAo cKraAaHHn $iHaucoeoi seirxocri.

OcHoea Anr AyMKr,l

Mr npoBenh ayAttr ei4noei4Ho Ao Mixuapo4urx cran4apria ayAnry BfiAaHHe 2016-2077 porie,
npnilanrux e sxocri naqionanusilx craHAapria ay4rry (gani ea reKcroM - MCA), 3 ypaxyBaHHeM
peKoMeHAaqifi u1o4o iHSopuaqii, nKa crocyerlc+ ayAVry cy6'errie rocnoAappBaHHe, HaileA 3a eRVMvl

sAificHloe Haqiosanuxa rouicir, qo sAificHlo€ AepxaBHe perynoBaHHe y cQepi prnxie Sixancoanx
nocnyr. Hauy ei4noeiAanunicru ari4uo 3 qHMr4 MCA ehrnaAeuo e pos4ini <<BiAnoeiAanusicru ay.qnropa 3a
ay4ur $inancoeoi geiTHocri>> Hauoro aairy. Mr e He3arexHvlvn no ai,qHoueHHlo Ao Kounanii sri4uo s
KoAerccom ernKta npo$ecifiHrax 6yxranrepie PaAr s uixxapo4Hr4x craHAaprie ernru 4rn 6yxralrepie, ra
erilqHhMt4 Bt4MoraMil, 3acrocoBaHhMr/ e Yrcpaixi Ao HauJoro ayAnry @iuancoeoi 3BiTHocri, a raKox
BuKoHanil iHr.r.ri o6oe'c3Kr4 3 ernKr eiAnoeiAHo Ao rl14x B14Mor. Mil aaaxaeMo, u-lo orptuani HaMh

ayAlrropcbKi Aorash e AocrarHiMu i npnilaal'+nur AnA Br4Kopr4craHHc ix sr ocHoBr4 .qnn nauroi AyMKt4.

Knlo.toei nrraHHn ayAnry

Knpqoei nilraHHe ayAtry - qe nilTaHHe, r4o, Ha HauJe npo$ecifiue cyAXeHHt 6ynn sHauyqnur niA qac

Hauoro ay4ury Qiuaucoeol seirFtocri 3a noroqHhfi nepio4. |li nuraHHn po3rne4anvce B KoHreKcri nauloro
ayAwry $ixaxcoaoi seirHocri e qinoruy ra npv QopruyeaHHi 4yurr uloAo nei; npil LtboMy Ml4 He
Br4croBnloeMo orpeuoi AyMKr4 u{oAo qr4x nhraHb.

01042, r,t. Krair, 6y-'mnap Mapii llpzrluaueux o, 1 / 27

re.r./Qaxc: /+380M/ 285-42-25, uo6. /+36 067/ 506-98-48
e-mail: info@bliscorgarant.com www.bliscorgarant.com
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--u:- :uFc (nnu.HnCTi AaHOi KaTefOpit aKTrlBiB, BHBqeHFF 'tOt1;trr,1X :TC--,,x -=:-, _i-=. f -=\:;
: l-:=.-err.t Bt4XlAHhX AaHhX/ BHKOpHCTaHVX np4 OUlHql 3 ;IOCTnHOiO pHtiKCBCTO -O3lrla- €13 :3C
3lt- t-: c5',€KTrB iHeecrhuiiHoi Hepyxor'4ocfi ra 3 iHLU14Mh AaHhFlh, cr'rocrepexyBaFillhli,l ra prHKY. 3a
^::- ---2-2LrL, nn^acleHHX npoLleAyp N4t4 He BVFBVI\V 03HaKH ynepeAxeHocTi KepiBHHl-.{TBa KcNlnauii npr' tvvevf

= 
-:::axerHi Baprocri iHeecrhLiifiHoi HepyxoMocri y OiHaHcoBif 3BirHocri Ha 3BirHy Aary,

---::'-- r u]oAo iHeecrhqiiHoi HepyxoMocri KoMnaHii posrpnra B l-lphMirqi 3.5 ra npHMirqi 6.6 qo
- -:-::=3 3BirHocri 3a 2018 DiK.

cDinaxcoai ixeectnqil, tqo odniKoByrorbcq za cnpaBeAnuBo Bapricrro
- -:---= -=a-t^trii (6vnsxil Ha 3aranbHy cyMy 32 546 tnc. rpH. craHoM Ha 3BiTHy Aary - qe LlacrKl4 yJsg 

'rq'l

-=-.--:\,. ianirari rocno4apcbKr4x roBaphcrB, a caMe: TOB <<flaHxepou C>> y poevipi 21 655 rilc, rpH,"
-:- -: :-a-oBHru L00o/o craryrHoro Kanirany, ra TOB <PEHTCOEPA> y cyt'li 11 891 rN. rpH., tl.lo

i-3-1i,'-= ll3:: crarfrHoro Kanirany. ynpaBn.iucuxnft nepcoHan KolanaHii y BiAnoBiAHocri Ao noJloxeHb
'.'-:: ; 3 -arcoei ixcrpyvexrr>> o6niKoBy€ 3a3HarreHi iHeecrilqii 3a cnpaBeArnBohc Bapricrto. B paurax
:. -..-:tt:<.",X npoqe4yp Mil npoaHani3yBanH cyaxeHHe KepiBH14qrBa uloAo oqiHKt4 unx SlHaHcoBtlx
-=: t-,.- ,; -:DeBrphl14 KopeKTHicrb Bt43HaqeHHff cnpaBeanrBoi Baprocri iHeecrilqift, npoaHani3yBanr
-::-:-. -^:i.:.r-i-:r y SiHaucoeift seirnocri.
----u: : ^r^,.1,.liHaHcoenx iHeecrnqii; Komnauii po3Kphra e flpruirqi 3.3.4 ra flpruirqi 6.7 ao_vrv g

: -:-::il 33 -:3CTt Sa 2018 pir"

BiAnoeiAanbHicrb ynpaBriHcbKoro nepcoHafly ra rnx, Koro HagifleHo HafiBnqHMH
noBHoBax(eH Hq H H, 3a oiHaHCOBy 3BiTHiCTb

- 1=.:,. ,' -epcoHafl Hece BiAnoBiAanbHicrb 3a cKnaAaHHq ra AocroBipHe noAaHHe $iHaucosoi

=:-:3 ^tHo Ao 3acrocoBaHoi KoHuenryanbHoT ocHoB14 SiHaucoeoi 38iTHocri - Mixnapo4xi
,. - -=-:oBol :eiruocri (MCO3) ra 3a raKy cr,rcreMy BHyrpir.xHboro KoHrpono, sKy ynpaBniHcbKnfi

:..3-=-3€ norpi6uorrc !ns roro, uo6 3a6e3neqHTr4 cKnaAaHHH 6iHaHcoeoi 3BiTHocri, tro He

-::,'i: 3l,rKphBneHb BHacniAoK lxaxpaftcrBa a6o noMhnKil.

-:,' :.-->-=-- - HaHCoBoi 3BiTHocri ynpaBniHcbKHil nepcoHan Hece BiAnoBiAanbHicrb 3a outHKy 3,qarHocrl
-':--:- -::::=xvBarr4 cBoro AifinbHicrb Ha 6esnepepeuirz ocHoei, po3KprBa}oqr, Ae ue 3acrocoBHo,
-.,-:--: -- :Tccyrorbcq 6esnepepaHocri AiFnbHocri, ra BhKopt4croByott14 npilnyuleHHf, npo
i^--:-:-- - -.bHocri Anq 6yxranrepcbKoro o6nixy, KpiM Bilna.qKiB, sKUlo ynpaBniHcbKt4il nepcoHan-:i :-:-=- - : 

-;:/ 
I

=:: --=-,a ,- .i= I'i Barh KorqnaHito \ln npvnv+Vrr 4innuuicrb, a6o He Ma€ iHlurx peanbHnx arbrepHaruB

-=1".
- .:-: ->- .-:-: NaitBVuJnMu noBHoBaxeHHflM!4, Hecyrb siAnoeiaaruHicrb 3a HarnqA 3a npoqecoM
: -=-::=:-: := -,'tsaHHC KOUnaUii.

BiAnoEiganbHicrb ayArlTopa sa ayAhr Qinaxcoeoi gairxocri

->-.,u1. - -:,.,,, : crpHMaHHF o6lpyHroBaHoi BneBHeHocri, ulo OiHaHcoBa 3BirHicrb y qinoMy He Micrtlrb
-.-:::-: =.,-::..=.-eHHr BHaCn|AOK luaxpailcrBa a60 noMnnKV!'ra BVnycK 3BiTy ayAvtropa, u]o Micrl4Tb

-i-. -.u.. li-:vHroeaHa BneBHeHicru e ehcorhM piBHeM BneBHeHocri, npore He rapaHry€, u-lo ayAtlr,
-::=:-:-".; : --:BiaHo Ao MCA,3aBXA14 BvlABtA-r' cyrr€Be BuKpilBneHHq/ fiKUlo BoHo icHye. BnrpuaneHHR
ut-,-: i.-,. :::'v,ruraroM uaxpailcrBa a6o noMhnKV; BoHtA BBaxanrbcg cyrr€Br4Mil, qKulo oKpeMo a6o B

:,..--:- :i :5-pyHToBaHo oL{iKy€Tbcg, BoHt4 Moxyrb BnflHBarn Ha eKoHoMit{Hi piueuHn Kopt4cryBaqiB/

-: 
-:/.'-:-r-:3. ra ocHoBi Ui€i OiHaHcoBoi 3BiTHocTi"

-r,..:- .-:-,, =,:,rr ei4noeiAuo Ao B14Mor MCA, mr BilKop14croByervo npoQecifiHe cyAxeHHq ra npoSecifrHrfr
-.:-..-..:! -:3:eroM ycboro 3aBAaHHg 3 ayAilry. KpiN roro, vr:

' _:--.,:t Ky€r'4o ra oqiHtoeMo pu3t Ktt cyrreBoro B[Kpr4BreHHn $iHaHcosoi 3BiTHocri eHacriAox

-='=.]:-rBa Ltr noMHnKil, poapo6nreMo fi BhKoHy€Mo ayAilTopcsxi npoueAypt4 y eiAnoeiAu Ha ui
:,,:,,i,,, a raKox oTp14My€Mo ayAhTopcbKi 4oraar, ulo e AocTaTHiMr ra npt/1ilHflrHvluv1 ArA
:,..:::,.craHHs ix ffK ocHoBt4 Anfl HauoT AyMKh. Pngrr He BuFBreHHg cyfi€Boro Bt4Kp14BreHHs

: -: - - -loK uaxpaficrBa e BilulhM, r-rix AnA BLlKphBreHHs BHacniAoK noMrnKfi, ocKitlbKr4

-:'::rigreo Moxe BK/lroL{arh 3MoBy, ni4po6ry, HaBMhcHi nponycKt4, HenpaBilttbHi reep4xeHHr

=- : -erryeaHHs 3axoAaMr eHyrpir-uuuoro KoHTponto;
. :-:,,\ry€r.ro posyuinHfi 3axoAiB BHyrpir.uHboro KoHTpono, ulo crocyorbcq ayAnrYt 4ln pospo6xr

:. -,,-opcbKHX npoqeAyp, FKi 6 eiAnoeiAanil o6craBilHaM/ a He Ane BilcfloBfleHHc AyMKt4 uloAo
: - : <Tr4 BHocri ctlcreM H eHyrpi ut H uoro KoHTpon rc ;

. -- -€€Mo nprilunrnicrb 3acrocoBaHhx o6fiiKoBilx noriTr4K Ta o6fpyHToBaHicrb o6niKoBt4x oqiHoK

= 
- -cBi.aHxx posrprrrie iuSopuaqii, 3po6neHrx ynpaeliucurrM nepcoHanoM;

TOB <Aydumopcr,tts fiipna <BJII4CKOP CAPAIIT> (Kod CLPnOy fi465626)
totu w. b lis e or g ar rrnt. c o m
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. :- !c€fl0 3ararbHe noAaHHq/ crpy|Crypy Ta 3Flicr QIHaH:cts3 33 --3- 3r-:]-:l 3 3::<:,'-:v
-:aD\rauil, a raKOX re/ qh noKa3y€ Qiuarcoaa 3BirHiCrb oFepaUil ra roAlt, dc ncKra,led, ts

::-:av ll' cuaAarnAr adK, ulo6 Aocarrh AocroBipHoro noAaHHg.

-:: -:r,.-=€r*ro rhM, Koro HaAineHo HalzBhlutlM14 noBHoBaxeHHflM14f pa30M 3 iHLU14M14 nhraHHgMh
--::u:--: -30 3annaHoBaHVi:1 06car i vac npoeeAeHHe ayAury ra cyrr€Bi ayarropcbKi pesynurarn,
a.---:-=-:-,,5,:"-cxi cyrr€Bi HeAoniKil saxo.qiB BHyrpiruHboro KoHrporlof Br/flBreHi HaMLI niA.lac ay.4rlry.

=., - -.-.i\|u THN,l, KOrO HaAineHO HarBilUlr4MH nOBHOBaXeHHgMt4/ TBepAXeHHgr rrlQ M14 Bl4KOHa.nh

=:-:=:- :-,,-- B,il.1OFH UIOAO He3aneXHOCTi, Ta nOBiAOMngeMO IM npO BCi CTOCyHKh N iHUli nilTaHHe, eKi
*:--,. : ::-:,--caaHo BBaxaThcb raKrMn,. u10 BnnklBaoTb Ha Hauy He3anexHlcrb, a TaKox, Ae ue
: =:-: :: = 

3 - : -::3 3 .f nOBiAH14X 3aCTepexHrX 3aXOAiB.

j -::=-- r. 3: x ritraHb/ ix$opuaqis uloAo cKr4x HaAaBanacb rt Mt Koro HaAineHo HailBttuJVMV
-:=-:=:r:--=v,, \", B143HaqilnH ri, ulo Manh Hail6inbue 3HaqeHHfi niA Lrac ayArry Qiuarcoeoi 3BiTHocri
-:-:--:-: -::::!. rc6To Ti,gKi € KnloqoBilMil nr4TaHHgMVt aYAVTY. Mr OnnCyeUo qi n/TaHHtl B cBoeMy
:= - -, -,,-:== i: \, BrnaAKiB/ 9KU-IO 3aKOHOAaBqUM 1il4 perynCTopH14M aKTOM 3a60pOHeHO ny6niqHe
:::.:.'-= -:.::-: -.,r3HHF, a60 flKUIO 3a BKpafi BTH9TKOBT4X O6CTaBilH M14 B143HaL{aeMO, tqo raKe nilTaHHg

-:
: - . . ==-: -::===''',,;r' raoro Kop14cHicTb Ant rHTepeclB rpoMaAcbKocTi.

Ixua ixOoplraLlif,

3eir uroao xaaaxxs eneexeHocri utolo piqHlrx geirHttx aarhx

-.-:-=- -t=..,i -=::ltsal KomnaHii Hece BiAnoBiAaruHicru:a iH$opuaqirrc y piqnifi 3BirHocri :a 2018 pit<,
:. i -t_i-t-:t= :: iaqioHalsuoi KoMicii, ulo 3AificHro€ AepxaBHe perynnBaHHq y coepi pl4HKiB

- -=-::=.': -::-. - 3riAHo l-lopn4xy HaAaHHs 3BirHocri Siuaucoefiu!4 KoMnaHitlM14, QiHaucoenun
.- :-::=*,, - -::.,:,,*iHr'il4 0co6aMh ny6nivHoro npaBa, AoeipqhMil ToBapncrBaMh/ a TaKo)K topvlAnv.HVMV

:::::*.'- :.::.:-:v,: -3cnoAapoBaHHq/ qKi 3a cBoiM npaBoB14M crarycoM He € OiHaHcoBt4Mtl ycraHoBaMh,
1-= wi-t-: :,.3-:'eHy 3aKoHaMn ra HopMarilBHo-npaBoBr4Mr,l aKTaMil nlepxoinnoclyr a60
-:-. : g - --r t-. - \,:xJlHBicrb HaAaBarh nocnyril 3 0iHaHcoBoro ni3vHrY, 3arBepAXeHOMy
---:---:-.:--: -: :-a|bHoi KoMicii, ulo 3AificHlo€AepxaBHe perynloBaHHq y csepi phHKiB Qiuaucoaux
-,.-:- 

= := ::-j ',1 3840. ra eKa BKroL{a€:

-.-,,;' :3<yul (gogaroK 6)
-^l o6carh ra KinbKicrb yKnaAeHilx ra BnKoHaHnx AoroBopia s HaAauss SiHaHcoBt4x_ 

--= -' | --:--.- -:-=-:< 7)
-:=-=- -=- uo4o MailHa, nepeAaHoro ycraHoBHr,iKaMu B ynpaeniHHn,:a Qopuolc N9 1 Sananc
: : - -:: : ,iaHcoefifi cTaH), Br3HaueHoto y AoAarKy 1 Ao Haqiosansuoro nonoxeHHff
:-=- -=:-. 6yxranrepcuroro o6niry 1 "3araruui BVMITA .qo $iHaucoeoi 3BiTHocri",

: -==: -'-.-l-3 HaKa3oM MiHicrepcrea QiHaHcie Yrpaiun aia O7 nproro 2013 pory N9 73,
::::-::-::=3i3To y MiHicrepcrei rocrfiqii YrpaiHra 28 rtororo 2013 pory 3a Ng 336/22868
-=---=':= -SlCTbl

=: ;; ---:"0 qiuaHcoei peaynurarr
- : I l= - :Do pyx rpouroBr4x KoturiB (sa nprvru vero4oN)
- :-: := - -po BnacHVi4 raniran
- : r'u -i,, -fo SiHaHcoaol seirHocri

---a -. -.: -:-: OiHaHcoBoi :sirHocri He noLU14pro€rbcq Ha pivui :eirni 4aHi i rur ue po6ruo BhcHoBoK 3

i,:=-=.,,r - =-=\' 3neBHeHocri uloAo qhx pi,.lHr4x geirHHx AaHilx.

' ::::.'" : -:-,.r'r ayArlroM SiHaHcosol sairHocri Haluoro eiAnoeiAanuuicrto e o3HafroMt4Tt4cq 3 piqHilMh
:---/x,,::-,,v,, ra nph qboMy po3rnqHyrt4, 1il4 icHy€ cyrr€Ba Heai,qnoaiAHicru uix pivHrvr 3BITHHM14

::-,.h,, : -3-:3Boro 3BiTHicrp a6o HaufiMr4 3HaHHqMil, orpl,lMaHr4Mh ni4 uac ayAlATY, a6o qr qi piLtHi

:=-- ::- =,.---nJaorb raKnMr, u-lo Micrl,irb cyrr€Be BilKpklBreHHn. lxulo Ha ocHoBi npoBeAeHoi HaMil
::1:-u --:::=-: SiLrHHX 3BiTHl4x Aalvlxt orpilMaHilx Ao Aaril 3BiTy ayAhropa, Mr4 AoxoAt4Mo BtlcHoBKy/ Lqo

:-,: :.-::: =,.<pHBneHHq LlLix pivurx 3B|THr4x AaHvrx, M14 3o6oB'q3ani noeiAouvlTn npo ueil OaKT. Mvt ue
:,.::,,- | -;t ' :aKTiB/ qri 6 Heo6xiAHo 6ylo BKlloril4Tr4 40 esiry.

TOB <Aydutnopcr,xa $ip.l.zc <NIIICKOP IAPAI{T> (Kod eIPnOY fiA6S6Z6)
wuu.bliscorggt an t eelU



3EiT ulo[o axHor ixuJrx 3axoxolagqrr i xoDr.a-tc-rr Gr*:-

Y3roA)KEHrcrb 3Brrv nrc vnPABmHHg- g,Kn* d,-*3,8s ,G.auEE'€ -E srffi}clErm' :
@IHAHCOBOTO 3BTTHICT|O 3A 3BrTHHn 1EPIOA,' nFO HA.![&FJE*b ror Ir-?tirE 'b t .c rE
YNPABNIHHg TA IX XAPAKTEP
I --:=:-3 jfc ,a.7 cr. 11 3aroHy yKpar-r <-:: :. t-1-:::=r.'r :i-. -= I -f-Ili' ::-- l-: ! 'rr?*'

= 
- -a :- 1999 N9996-XIV Kot-{naxic 3Bitlbie-ia =: -:-3--= -3'l-l l!-.

CYTT€BA HEBH3HALIEHICTb, flKA MOXG CTABHTH NIA CYI4HIB 3,Q/-7Il675 NNA@XEHTT' IIIE b'tiffi
topHAHLlHOi OCOSU, OIHAHCOBA 3BITHICT; nKOI nEPEBTPg€Tbcs, HA EBIEPEPBHTE oc'ITOtrI v PLTI
HA' 8 H OCTI TAKOI H E B H3 H A'T E H OCTI
i.,,,!-:31:3€\,a ,.rBary na l-lprvirxv 2.4., nra 3a3HaLrae, u-lo 0iHaHcoBa 3B|THicrb KoMnaHil cK,'id.l8€-=Ci -i
::-:= -=r-. *eHHF, ulo KounaHis 6yae npoAoBxyBarr cBoo AignbHicrb cK AiFcqe niAnpreMcrBo

3-t-t='-' -:;:--.txqHX 12 l,1iccuie, ulo nepe,q6aqa€ peani3auilo aKThBiB Ta noraueHHff 3060B'c3aHb y xoAi

a=-,,-=]-t l:.-=-33:i. AyArropoM He BhnBfleHo no4ifi a6o yMoB, 9Ki BKa3yorb Ha icuyeauHn cyrr€Boi

-:=.,:-=-:-::- -c \roxe nocraBfiTt4 niA 3HaqHilfi cyMHiB 3AarHicrb Kounanii npoAoBXyBaru AienbHicrb

-: :;j-::::=- ;' l:.ro3i.

Branoar4nrcrb rc3rtrpy cTATyTHoro TA BnAcHoro KAIITTNIv BuMorAM SAKOHOAABCTBA vKPAiHn

1--.--u,,.1--:--.-tv-?1 r :r-iAroCraryryBpeAaKqii.3aTBepAXeHifinpororonoMN923aransnrx36opiB
.-=:-... : :::- :l:::4 3.,3ape€crpoBaHiil PeecrparliilHoo cnyx6oo l-onoeHoro ynpaBniHHe tocrtlqii y
v .".,-tr :: -:::-: : 3a Nq 1028 105 0021 001217, crna4ae 56 000 000 rpH' (n'qrAecgr ulicru

:t-=-::,-e,io. ulo craryrHhft Kaniran TOB <OIHAHCOBA KOMnAHIf; <nPIMIHBECT>

- *: : S 5\'e cnriaqeHfift noBHicT|o rpouroBr4M14 KouraMH B Bl43HaqeHifr ycranoevrun

:: {-. r:--;r., :. ' ii I I I 3C0 rpH,

:::,: l-= .--t-t .:3--:.",,, KoMfldHii BiAnoBiAae Br4MoraM 3arcoHy YrpaiHn <<flpo $iHaHcoBo-KpeAilTHi
r:!=-:!r/ ,-::=.- --= v:irioFt npn 6y4ieHraurBi xilTna ra onepauiqx 3 HepyxoMicrto>> siA 19'06'2003 p'
,,j :-:--. : :r -:v,, -::c-oBHeHHFM14, Ta rliqeH3iilH14M yMoBaM npoBaAxeHHF rocnoAapcbKoiAiffnbHocri
: -:-:--= : -=-:::,,i -::iyr (xpiu npo0ecifiHoi AienbHocri Ha pilHKy 4iHHl4x nanepiB), 3arBepAxeHfix
-:,:-:-:l'l+- ''r'r-.'r. 113 =: C7.12.2016p'

---r= --::*: :-,-:-a-:-j noBHtcrto rpoutoBuMu KoutraMh Cratyruoro KaniranY TOB <<OIHAHCOBA

.' jtt-:--5 1-----r,/--- j1J-" ::aHoM Ha 31.12.2018 aiAnOaiAae ycraHoBquM AOKYMeHTaM Ta BhMoraM

:.a.:---:::-z ,; - --iir-'-i,€Tbc7 B CyMi 56 000 rnc. rpn.

- -:-:,;-,,r. iqcB npoBa,qxeHHq rocnoAapcbKoi AiflnbHocri 3 HaAaHHq Siuancoenx nocnyr
.;-- -t:--:-tt- Ha pilHKy qiHHt4x nanepiB), 3arBepAXeHilx nocraHoBoo KMy N9 913 eia

. -:==,,-a-> 3o6oB'caaH14il nporcroM crpoKy nii niqensii ni4rpnNyaa-rn BnacHAh Kaniran y

--V r - i: v JiFtarbHnil posuip craryrHoro KaniTany.

:.::*: --::-:-- ":=--3.-,,, KounaHii sriAHo $inaucoeoi 3BirHocri craHoM Ha 31.72'2OIB craHoBl4rb

--l -:: -,'- -- -: :i-=JeETbcq3 :

- :-:-,--:-: .=--1-. 
= :;r.ri 56 000 rrc. rpu.

- .7--=-. . :::- -.13!. : 185 irC. rpH.
- :;i:::-: -1 . =- -1-. 3 :?'\!i 14 000 rrC' rPH'
- -::::--.-:-.,2 -.-,'i.-i 3 ts cyMi 45 080 rrc. rpH'

--t: :,::i: -.-=---:-: <atirany TOB <OIHAHCOBA KOM1AHI1 <<nPIMIHBECT>> crauou Ha 31.12.2018
t ----:-:- :rtv:=v 3a.:aai.AaBCTBa yKpaiHn Ta e 6inbunM BCTaHOBryeHOTO MiHiManbHOrO po3Mlpy'

ircP' lr ,'HT19 TA CNNATA CTATWHOTO KANITANY
-=- -:,: 

=,:: 
w . : 

=- - = crarfrHoro KaniTany niATBepAXeHi Ay4rropcsrrm BilcHoBKoM He3anexHoi

t. jr-tl,t:. I I l-,. -OB .MixperioHa.rtbHa ayALlropcbKa KoMnaHitt <<lenrAygnr>> B AyAilTopcbKoMy

=r':-:=.. :=- =z 2a:,1 pir ei4 19.03.2012 p., B eKoMy 3a3HaL{eHo, ulo craryrHl4il Kaniran Kovnauii
:-.::*:=.=-,,) -:=- 3-O B14KJllOIlHO 3a paxyHoK rpouloBl4x KoturiB.
l-=-:. -= :: '-;7ai.g Ai€ peAaKqin Craryry, ulo 3arBepAxeHa nporoKonoM Ng 2 3aranbHrx 36opiB

.-::-r'. = = 
- l-.:3.20!4 p.f 3apeecrpoBaHa Peecrpaqifiuolo cnyx6orc l-onoenoro ynpaBniHHF ocrrqii y

r ."rii :: :j l:14 p. 3a N9 1028 105 0021 OO1277. Craryruril Kaniran KomnaHii 3riAHo 3a3HaLleHoI

r;-i. -" l-=-.-. a-aHoBr4Tb 56 000 Tilc. rpH.

TOn "eyAumopctxa Qip.ua <EJIIICKOP TAPAIIT> (Ibd GIPIIOY t6465626)
wwu, b lis cor g ar ant. c orn



l--: l-i:3\'1 ra 31.12.2018 qa3-i,' ' *-:-"'i :
-z]-,--,.'.' u',lHoFt:

3:l
l.L5' Y'lacr.'<:

AHroxoe Bacrnu IeaHce"-
Cvxoeeocurlti Mrxan.rc -s:-
KaqKan.aa €ereHir IeaHi s-:
AHroHos O.nercaHAP Iea Hosrlq
SopoAaara Arna Blaarc

l::::-::=-::-; yvacuurie nepeA KOunaHierc no BHecKax AO Crarfrnc:3 .:- -:--' -: =:-=-:=.-:-:
l--=-,--.,.i .:a- -an Kovnanil craHoM Ha 31.12.2Ot8 cn/laqeHhi noeFlicrtc y BC-a-:=.-3- :='::-:::=:-=:"
-::* -,' : :.-:.-bHii cYvi 56 000 rt1c. rPH.

i- -.c5.i.qH lcrb PE3EPBHO\O OOHAY YCTAHOB'InM 4OKYMEHTAM
: - - -: l-=-,-, e KoMnagij crBopto€rbce pe3epBH14il SonA B po3Mipi 25o/o c-tarfiHoro (cKna4ercr:
.:--:-. :-:,.,,F u.lopil1Ht4x ei4paxyeanu AA pe3epBHoro SoH4y cTaHoBr4rb 5o/o c\Mv| LlvlcToro npu6yrry'
-:. ,- -.,-.!, iot,rnaHts noBilHHa crBopr4Tr4 pe3epBHhil Qona e cyui ue MeHLue 14 000 Tt4c' rpH'
-:= -z-. *,. :,i-a,,.rrepcbKoro ooniKy craHoM Ha 31.12.2018 peaepaHnfi Kaniran c$opr'loaaHufi KovnaHien

-::- :--: -: = 
-:6paxeHrail y $iHaucoaifi sairHocri a cyMi 14 000 rhc' rpH'

-"3i: ':a,19 AATH aAJIAHCy
-:. :. :::,:aprucg eiA Aarn 6alagcy Ao AaTr4 3aTBepAXeHHfl $iHaHcoerx seirie, sa npnfiHrrcrc
. : --:- t-=-t-l OCHOBOIO, Bl,4HOCcTbcfl 40 nOAifr niCnq AaTt 6anaHCy' O6nirOaOO ng'niThKC':

::-:-::-:-: -: Kovnauig KopHrye cyM14! B143HaveHi y QiHancoaouy:airi Ars ei,qo6paxeHHF noAifi, qx :
.:: -,
- -- :. -: : {opilryor.{ilM14, sKulo He po3Kpr4fis ir-r$oprqarlii Moxe BnnhHyril Ha eroHot\4iqHi piuer-=

-:vtilnsti Ha ocHoei $inaHcoerx seirie.- = 
-aral4HqTl Ha ocHoBl (plH(lHcoErlx Jt llru.

.= --icTb KorunaHii ne 6yna cKophroBaHa qepe3 ai4cyrHicru ropnrynvnx no4ii
-:3HnBIeHO HtcKr4X nOAifi nicns Aarlt 6alaHcy, nri € CyTT€B14M'I inri uOXyrb BnIrBarH -=

: _a.Hg Kgpl4cryBaqie ulo4o Kovnauii (Hanprxna4, oTonoueHHtl nnaHy npo nphnrHeH-:

-3rri npra.q6auHn aKrHBiB, oronoueHHc npo 3HaqHy pecrpyKrypn3aLliHS, npfihHF-:

: _ -:repeA6aqeH!4x 3o6oB',R3atu, noltaToK Be;1rKoro cyAoBoro npouecy).
,,--apoAHt4M craHAaproM ayAhrv 560 <.iloAanbui noAii>> ayAHTop He Hece BlAnoBlAanbHo:-

--: :pot-l€Ayp a6o ianrarie crocoBHo QixaHcoenx seiria nicnq .4arr AyAnrOp6bKoro 3Bi-'

-:: ::y, noL{rHa1gqil 3 AaTh HaAaHHg Seiry He:anexHilx ay4rropie AO AaTX OnpilnoaHeHF:

, :: -,8, eiAnoeiAaruHicru sa iHSopr'ryaaHHq ayALlTopa npo Sarrr, nxi r"toxyru BnrHHyrl'1 F:

:: -., rece ynpaeniHcurrfi nepconar KovnaHii.

-sr3i-.-:.:T:b O\TAHI3A+II TA npoBEAEHHs ATHAHCOBOIO KOMnAHre,o BHWPIUtHboro Av4uw
(:F >'--o

-= 
--:: --: -: :rMor 3aKoHoAaBcrBa B KoMnarli crsopena clyx6a BHyrpiLuHboro_ ayALlry (ronrpo'nrc)'

^:,,..,. ^F^ Itrnurnnnn\ knunaui-:: : - :. j:::rHF ra opraHisaqic po6orN cnyx6ta BHyrpitxHboro ayArlry (ronrponn) Kounauil

: :-i-:- = 
-:--oxeHHq npo cnyx6y BHrfpiLllHboro ayAilry (ronrporto),3arBepAxeHoro nporoKonoM

-^......r- ^ro ? -;^ ?1 .^\,F,,d ln1? nnurr Cnrrv6orn nuvrnitttHhofo aVIhTV (fOnfpOnO)

. : * -: - : -::aaoBa oco6a, ulo npoBon14rb exyrpiLuHiil aYNAI (roHrponu) - eHyrpir-unifr ay4rrop'

:- --. _- :' -,.Top niAnopqAKoBy€Tbc' 3araluurpt:6opau yL|acHrKiB KoNnagi'iTa 3BiTy€ nepe.q HilMt4'

i- - _- =, 
-,.rop npoBoAytrb nepesrp<ir airlbHocri Kounasii y ei4noeiAnocri Ao pivHrx ay.qHropcbKhx

l.--.- , :i:: - yLtacHhKia N9 7 eia 31 TPYAHF 2012 pory' Cnyx6oro eHyrpiulHuoro ayAhry (ronrpono)

--:-: :i --=:Jfirbcq Ao siAoMa 3aranuunr,r:6opau yuacHnrie.3a peaynuraraMil nepeBiprra eHyrpiuuilt

: - -: : :.-- ::3€ 3BiTr4 - ,Qoai4rr, B FKrIX t'4icrgTbcg Bl4cHoBKl4 npo pe3ynbrarh AiR"nbHocrl cny)Koh

@t tcxor rApArrr> (Kod Gr,Pnov t6a6s6z6)
untno. blis c or g sr o.nt. c o m

:- . --:t-t ?.arry (rourpon€), ra nola€ ix ra posrnrA 3araflbH14M 36OpaM yqacHhKlB'
-: -:::-:- ay4ilropcbKilx npoueayp .uoao QinaHcosoi seirHocri KounaHii uaur Syro po3lnlHIlo._- y
il:r: -:::. -Hr4x A.ns Bil3HaqeHHr xapaKrepy/ nocniAoeFlocri ra o6cnry ayArropcbKrx npolleAyp -
::, :: :-,-: -rboro KoHTponrc Kounaril ra npoLleAypra eHyrpir-uHboro ayALlty' p,nn qineil npoeeAeHHF

:,- - : -:-:lBot 3BiTHocri Kot',tnaHt 3aranoM HaMh He BcraHoBneHo cyrr€Bl'lx He4onirie y crcrevi

t- -. --:r-t <OHTpOn19 KOrUnaHii, Cri r'4OrUh 6 HerarileHO BnnilHyTil Ha MOXtl14BiCTb KOUnaUi

::- ":: "=-,. :6po6nrru, y3ara;bHfcBarrl ra BiAo6paxarr y sairHocri 6yxranrepcuri ra iuui Qluancost
-:- : --:: -=-h 3aKoHoAaBL.l4M/ HoCf.iari.lBHht4 Bt4MoraM y eiAnoaiAHocTi Ao oviryaaHu KeplBHt4qrBa'

:,: -:- :. -: .raraHo 3air auyrpriuHooro dlflhropa TOB <oK <<nPIMIHBECT> sa 2018 piK BiA 27 nptoro

:; :; -:-7-z\:n BuKoHaHux npoua-r,t'p nepeeipxt4 craHY BHYTpitxHboro aYAhry Mol<Ha 3po6urt4 BucHoBoK/

_: -: : - -i ra eyurc4iouynua cncreMa euyrpiunuoro ay+ury BiAnoBi4ae BuMoraM qhHHoro

:i.---;::::-; z ra Craryry, HaBe/leHa y piunouy <3eiTi npO p$ynbTaTn AignbHOcri cnyx6u suyrpiLuutOro

. : - .:--:inn)>> e noeniil r'tlD! ra Aocroaipuo posKphBae Qarcruuuuil craH npo ua4irtuicrc i

n:;.-. i- r-: :nCTeM, npO4ecie, Ctiepa4iil noTaqHoi,4itnbHOCTi TOB <<AK <<IPIMIHBECT>>'

Ko OneHa SoDltcieHa



:C'erlxAlHfr BHt4Or HOPMATUBHO-flPABOBnX AKTIB HAUKOMOIHnOCnvT, I4O PErvnrcPTb
: -+A5 --CT6 O I H A H CO B HX YCTAHOB

- -=--: -- 
-: -:-3!4MaHHff KOMnaHi€ro Bl4MOr

::i3HOAaBCTBa
ritoao

(ar.rixn) craryrHoro
Kanirany cy6'€Kra

-. -'.:13-,' ::

- :::i:.:.:- .:,,-3pil i nopruarreh AocTaTHocTi
.:- _:- -: --:-:cnpoMoxHocri, riKBinHccrt,
-- : - ---- ^,-*,.^i^- - -. --Tl aKTfiBtB Ta pr3hKoBocrl
:-:::- -:-:: -=--F, iUr-UnX nOKa3HhKiB l BHr10T,

-: :: ':. ----: :x3HKl4 3a OnepauiFf'r;1 3

- -:*::: . :.-.'=a\lr

- -::" ::--: :.-eHHg 06liry, AocTarHcc-r ra
:-:.::--: .- :-::\,3BaHhX pe3epBtB BrnFcBt..tHo

pt3i'13r' -:i,1 5'vJ'3-"--3 i..'-:a -= :-::a-;x 3

r€D llX3,..C-l-Fl> J-Z-t--,')' i:- --.- i:t.-ari
CnrIar.eFhri 3aCHCBHtlKapl;, r,,p03f,rip I i,riH. €BpO

BrlKrOqHO rpoLltOBrFlh KOLl]TaF!h AO nOgaTKy
3aryqeHHr KoLUT| B BiA yCrar,OeHHKiB ynpaBniHHs
f'1a H HO l'1

y npoqeci AigruHocri Kovnaxii, noroqHe
cniBBraHorj]eHHs cyMh 3aIyL{eHhx BiA ycraHoBH14KiB

vnpaBniHHq MafiHoM KotllriB Ao BnacHoro KaniTany
HC nepeBH uly€ n'9TAeCqr, HOpMarrB
nrarocnpoMoxHocri craHoB}lrb He MeH[ue nix BYo,

a HopMarilB noroqHoi niKBiAHocri He MeHUe Hix
20o/o

Kol4naHic c$opMyBana pe3epBHilfr Kaniran ra He

BhKOphcroBye iloro An9 BilKoHaHHC 3O6OB',s3aUr
HOBHnKaMfi ynpaBniHHq MaiHoM

Kounasis He BXoAr4rb Ao OiHaHcoBoi rpynu- ! l--:-:a-:-,'. OIHaHCOBI4X HOD[4aTtlg 3 Ta

:::-:::-:n-' ::'::.iB BnnhBy Ao @ra:ccaoi
- -' :-3 BXOAXeHHF C.''5 €{-:-a

dKUI

:::-:_:--:{
: -::crt4qrilHoro noproe .- -: 3

-:. : :,lTiB eMiTeHTa (Hasea, i: - 3a
- ::-3Kh 6ixrileHocri rou.to

: -:r:*::- i::::CHYI 3ativqeHHC O'-a-::=".<
:.-, : : i - : --..:{ oci6 is eo60a'ssaHF:\, -^ 

-^
- -Ennx

KovnaHig € BnacHilKoM KopnoparrBHilx npaB
(100%) B raKhx niAnpil€McrBax:
- TOB <<flaHxepou C> (roA 32979570) - 21655
rhc. TpH"
- TOB <PEHTCOEPA> (xoa47292217) - 11891 rnc.
r-pH.

O:Harr 14BHOCTi

KoFrnaHic AorpHMyerbcq BHMor 3aKoHo,4aBcrBa, a

caMe: 3aKoHoM yKpaiHh <<flpo SiuaHcoao-KpeArrHi
FlexaHi3Mil i ynpaeniuHe MafiHoM nph 6yAiBHl,lqrBi
t<vrna ra onepaqigx 3 HepyxoMicrlo>> He

nepeA6aqeHa Moxn hBicrb 3anyL{eH H9 yn paBilTeneM

Kor.uriB $isrvHnx oci6 i3 3o6oB'e3aHHcM u-loAo ix
noBepHeHHe i a quovy BhnaAy BiAnoBiAHo AO q. 2
cr. 5 3aKoHy Yrpaiur <<flpo $iuaHcoBi nocnyril ra
.lepxaBHe perynloBaHHe pl4HKiB QiHancoaux
nocryr>> KounaHii 3a60poHeHo 3anyqaTl4 KolllTl,l

Qi:ruHnx oci6 is 3o6oB's3aHHHMt4 uloAo ix
NOBCDHCHH'I

KoMnaHic Aorpt4My€rbce o6MexeHb u.loAo

cyMiuleHHe npoBaAXeHHe Bt4AiB rocnoaapcbKoi
4iqnbHocri, ycraHoBneHrx nyHKroM 37 fliqenaiiluttx
yMoB N9 913. KounaHifi HaAae QlHaHcoBy nocayry
- ynpaBniHHff MailHOM Ane siHaHcyBaHHc o6',€KriB
SyAieHilqrea ra/a6o 3AificHeHHe onepaL{if 3

HepyxoMicrro, BiAnoBiAHo Ao 3aKoHy Yrpainr <<f1po

6iHaucoeo-xpe4urHi MexaHi3M14 i ynpaBfiiHHe
NrariHor.a npn 6yAieHilurBi xrrna ra onepaqigx 3

HepyxoMicTo>>, ulo € Bl4KtllollH14M BI4AOM ll

!iFnbHocri
KoMnaHiq HaAa€ $iHancoai nocnyrr Ha niAcraei
!oroeopy npo yqacrb y Souai SiraucyeaHHn
SyAisH14qraa, FKA|I eiAnoeiAae Trnoeouy AoroBopy
npo yr{acrb y SoHAi SinarcyeaHHF 6yAiBH14qrBa,
u-lo sarBepAxesufi nocraHoBolc Ka6iHery Miuicrpie
YrpaTnr,r eia 20 6epesnn 2013 pory Nq 227 ra
ilpaann SoHay $iuaHcyaauun 6yAieHilurea,
3arBepAXeHux 3araruHttptu 360paMil YqacHilrie
Kounauii

- -'ir .-{ydumopcbxa @t+-t , ETIICKOP CAPAI{T> (Kod G/LPUOY 6q63626)
:--*--: . b I i-s c o r s er antt. c otn
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-. : €i-oM rocnoAapoBaHHq
:=: 3 JoKpeMneHi ni4po3Ainil

= 
-: -: 3e€crpy ropr4Al4r{Hl4x oci6,
- --:.,€F1r-.tiB Ta rpoMa.4cbKilx-: AepxaaHoro peecrpy
: = BiAnoBiAHo Ao Br4Mor/
::A3CTBOM

KoF4naHiq Aorp14MyErbcc B14Mor- cr. 10 3axo;r,
Yxpainr <<llpo QiHarcosi nocnyrH ra AepxaBre
perynoBaHHfl pr4HKiB $iHaucoerx nocnyr> uJoao
tlpvilHerre piuJeHb y pa3i KoHQniKry iHrepeciB.
Keani$irosaui KaApvt u.lo 6esnocepeAnuo
3AifrcHororb AitnbHicrb 3 HaAaHHe SiHaHcoerx
nocryr, He MarcTb HenoraureHoi cyAfivocri sa
KODhCnilBi 3nOLthHr4 Ta B39nn Ha ce6e
3060B'q3aHHs u.loAo 6eeyttoeHoro BilKoHaHHc
Br4Mor crarri 10 3aroHy Yrpaiur <<l1po $iHaucoai
nocryril>>.

- -:l -l iOHrpOnO Ta BHyTplLUHbOFo

BiAnoeiAHicru npfiMiuleHb, y eKux 34iicHoerbcs
Kovnauiep o6cfiyroByBaHHn KnieHriB
(cnoxueavie), Aocrynuocri Anc oci6 3 iHeari4Hicrto
Ta inu:rx Mano Mo6inbHrx rpyn HaceneHHR,
niATBeBAxyerbcc rexHit{Ht4M o6crexeHHqM, flKe
3po6neHo 0t.12.2077p. eKcneproM UBeub M.t.

KoMnaHiq HaAa€ iH0opmaqito npo Bci cBoi
BiAoKpeMneHi niAposAinn Ao eAVHoro AepxaBHoro
pe€crpy ropr4Al4r.{Hhx oci6, $isuvHnx oci6 -
niAnpreprqie ra rpoMa.qcurcrx SopuyBaHb ra Ao
,!epxaexoro pe€crpy $ixaucoenx ycraHoB
eiAnoeiAHo Ao BilMorr ycraHoBneHrx po:4inou XVII
floroxeHHc N9 41.
flo flepNaeHoro pe€crpy SiHaHcost4x ycraHoa ra
Ao €AfiHoro AepxaBHoro pe€crpy topt4AilqHux oci6f
6isrqHrx oci6 - niAnpileMqie ra FpoMaAcbKtlx

$opruyeaur BHeceHa ir$opvaqin npo
ei4orpevneHhil niAposAin: Oinic N9 1

CeeepoAoHequra $i,nin TOB "OK
" li pi uIu eecr" (rlyraHcuxa 06r., M. CeeepoAoHeLlux,
re-r MXK <<Mpin>>,6y4.2),€APnOy 34537839.
IHSopuaqin po:r'riulera e €AP ra sa cafrri KoMnaHii

.http://www.prim

V urrarHouy posrna4i Kovnanii crBopeHa nocaAa
enyrpiuusoro ayAilropa. BxyrpiLuuifi ayArrop
sAiftcHHce caoo AicnuHicrb Ha niAcraei nocaaoBoi
iucrpyrqii eHyrpiuuuoro ayAVTopa, flonoxesus
npo cryx6y aHyrpiu.rxuoro ayAnry inunx
sHyrpiuruix AoryMeHrie, 3arBepAXeHhx
3ararusnun s6opaur VqacHrrie Toeaprcrea, a

TaKo)K Ha niAcraai qtaHHr4x HopMarilBHklx aKTiB

TOB < Aydumopcbnc Sipna <<6JII4CKOP IAPAI:IT>> (Kod €',4PnOy t 6+65626)
tuwu. b lis cor g ar ant. c otn
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-: :riE: ---= -:: oBHX KoturiB i 4oryueurie ra
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DexhMr B eneii:t0--3v, =,.-.-::
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HaurouQ :n33-'- -= ::-:
iHdoouauio : :,.:-:w,, :5--
nePlO.A llaCV ia -,'3=v33.
opraHrB v !exax x \3v-:-=-_
Kou naH is He n DoBortHTb 3c3Dex', : (,. -3- 3.l -3

[lpr,$tiu]eHHc Kounasil o6ioJn3p -v,->-c33fc
qiroAo6oeop oxopoHon. B cBo€My KopilsryBaFrHl
KounaHis Ma€ cei$ AltF 36epiraHHe AoKyMeHriB.

CraryrHrafi Kaniran e posmipi 56 000 000, 00 rpu.
i cQopMoBaHo B14K'|Ncr{Ho rpoujoB14Mt4 KouTaMh, 9Kl
6ynn BHeceHi 3acHoBHhKaMil :riAno HacrynHLlx
nnarixH 14x AorymeHrie :

KehraHL{ic Ns 817 eia 26.03.2004 p.- 40 000,00rps.
Kerrarqin Ns 824 eia 26.03.2004 p. -49 000,00rpu.
Kehranqir Ns 825 eia 26.03.2004 p. -49 000,00rpH.
KehraHLliq Ns 818 ei,q 26.03.2004 p. -49 000,00rpu.
KehraHlliq Ne 819 ei.q 26.03.2004 p. -49 000,00rpx.
KBnraHL{ie Nq 823 eia 26.03.2004 p. -49 000,00rpn.
KehraHuis Nq 820 eia 29.03.2004 p. -49 000,00rpu.
KehraHqiq Nq 821 eia 29.03.2004 p. -49 000,00rpu.
KenranqiR Nq 820 eia 09.04.2004 p. - 25 189,00rpn.
KBhraHqie Ne 628 ein 09.04.2004 p. - 37 000,00rpn.
Kerarauqin Ns 802 eia 19.04.2004 p.- 2 000,00rpH.
KehraHqiq Ns 602 aia22.04.2004 p. - 21 811,00rpn.
KeNraHuis Nq 603 eia22.O4.2OO4 p. - 31 000,00rpH.
3aqerca Ha nepeKa3 roriercil Nq ael5055385 ein
11.06.2004p. - 41 000,00rps.
3acera Ha nepeKa3 rorierh N9 ael5106125 eia
L4.O6.2004 p. - 42 500,00rPn.
3acgra Ha nepeKa3 rorierh Ns ael6058487 eia
06.07.2004 D. - 46 500,00rpn"
3aqara Ha nepeKa3 rorisx!4 Nq a816058487 BiA

06.O7.2004 p. - 11 200,00rpn.
3aqexa Ha neDeKa3 roriexil Nq ael6131925 eia
07.07.2OO4 p. - 38 700,00rpH.
3aqerca Ha nepeKa3 rorisru Ng ael6132024 eia
07.07.2OO4 p.- 11 000,00rpu.
3aqera Ha nepeKa3 rorierh Ns ael6132051 eia
07.07.2004 p. - 22 000,00 rpn.
3asexa Ha neoeKa3 roriexu N9 ael6131966 eia
07.07.2004 p.- 35 500,00rpH.
3aqexa Ha nepeKa3 rorierh Nq ael6210612 eiA
08.07.2004 p.- 49 100,00rpn.
3aRera Ha nepeKa3 rorieru Nq ael6210460 aia
OB.O7.2004 p. - 49 500,00rpu.
3aqara Ha nepeKa3 roriexh Nq ael6284071 eia
O9.O7.2004 D. - 49 000,00rpn.
3aserca Ha nepeKa3 roriBKt4 Nq ael6284701 ein
09.07.20A4 p. - 45 000,00rpu.
3acerca Ha nepeKa3 roriercr N9 ael6363759 eia
12.O7.2OO4 p. - 5 000,00rpH.
3aqera Ha nepeKa3 Torisxt4 Nq ael6364203 eia
L2.07.2004 p - 47 650,00rpn.
3asexa Ha nepeKa3 roriexil NQ ae/65I9442 aia
15.07.2004 p. - 6 350,00rPn.
nA Ne 397 eia t2.t1.2OO4p. - 2 000 000 ,00rpu.
nA Ne 398 gia 15.11.2004p.- 2 000 000 ,00rpn.
nA Ne 401 eia 17.11.2004p. - 2 000 000 ,00rpH.
nA Ns 406 eiA 18.11.2004p. - 2 000 000 ,00rpu.
nA Ns 408 aia 19"11.2004p.- 2 000 000,00rpn.
nA Ne 262 eia 06.06.2005p. - 5 000 000,00rpri.
nA Ne 121 eia 06.06.2005p. - 5 000 000,00rpn.
SaHriecurca BrnilcKa sa 09.08.2006p. -50 000,00rpn.
6axrciacurca B!4nhcKa sa 1 1.08.2006p.
- 14 950 000,00rpn.

6aHriecurca BhnilcKa 3a 16.03.2007p.
- 20 000 000

-/--1- 3aqilo ta/a6o eiAnoeiAHy

laC .-{yfllpopcr>rta $ip.ma <<EJIIICKOP CAPAIIT> (Kod eIPnOY fiq6S6z6)
unotu. blis cor g ar rrnt. c om
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Crarrq <Karirar y acoLriHKax> accDrraBa-a:
pe3ynbrarr Et,lo6paxeFrF \,' 2313 :3* 3'v'\,,,
nepeouiHKrl 0cHoBHrx 3aco6 3 V CVr.,' 3485-,'c.-:-
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= SrHaHCOBO] 3BiThOCTl
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Bcr iH6opFraulc B -oBHcr..v' c5:r: rE-toHZ B

I-lprrrir<ax !o OiHaHccBCr 3B -rFc:Tt 32 2418 p <

-=-,,' ::-:B0prB ynpaBAreIl'fr 3
-.:-li 06,rrKV BhKoHaHhx

ra 3anyqeHrx

Konnauis BeAe HanexHri 06riK SiraHcoao-
rocnoAapcbKHX onepaqii, a caMe: 3AificHro€
pe€crpaUiH3 AoroBopiB npo yqacrb y OOE r.!rcxoM
BeAeHHe XypHany o6niKy yKnaAeHhx i ehxoHaHrx
AOTOBOpTB npO HaAaHHs QrHaHCOBl4x nOcnyr Ta
KapToK o6niKy yKnaAeHhx ra BrKoHaHilx
AoroBopiB/ si4or.tocri B eKHX Micrerb ir-rQopuaqin,
Heo6xiAHy Ane BeAeHHe 6yxranrepcbKoro o6niry

I H a H CO BO- rOCnOAa pCb Kt4X

KounaHis 3AiilcHro€ qirKe po3MexyBaHHs o6niry
BracHi4x Ta 3anyqeHilx Kor.uTiB. Kouru
(4oeipureniB OOE) o6niroeynrucn Koranasieto
oKpeMo ra 36epiraoTbcq Ha oKpeMnx paxyHKax B

YCTAHOBAX 6AHKY
O6nix onepalliil y tDtD6, eKvlil BeAerbcn B

ABTOMATT4L{HOMY PCXilMi B CflEKTPOHHOMY BilTJ]'AI 3

BhKOp14CTaHHrM nporpaMHOrO 3a6e3neqeHH9, Aa€
MOXInBiCTb OnepaThBHOrO BiAO6paXeHHq KpeAnTy
TA .AC6CTV DAXVHKiB VNDABNTCNf,

":r-:4 
-:1

O6nir npaB BrMor AoBipklreniB BeAerbce u-loAo
KoxHoro OOE oKpeMo ra 3riAHo 3 Br4MoraMh
3aroHy Yrpainn ..flpo $inancoeo-rcpe4nrHi
MexaHi3M14 i ynpaaniHuq MafiHoM npn 6yAiBH14qrBi
xilrra ra onepaqirx 3 HepyxoMicTro>>

-:::41- : : :-:" ::-.'^ -- -,'l=\,38Y Bl4MOfy
-i:r:i*, ::--: -: .lu-!-3-Uii qKf4X

-:-:.'-: -:::-:--: -:::: ::.: 3i-f OBiAHlrlX
::- ,

06rix HaAXoA)KeHHe ra cnilcaHHq Kor.rriB,
BHeceHilX AOBiphrengMh AO oo5, BeAerbcs y
po3pi3i ycraHoBH14Kia ynpaeniHHs MafiHoM. O6nir
Kor.lriB cnpsMoBaHilx KoMnaHie lo i3 OOE Ha

SiuaHcyeanHF 6yAiBH14qrBa, BeAerbcs sa o6'€KToM
6y4ieHrqrea BiAoKpeMneHo BiA iHluoro uailHa
ynpaBilrenF ra oKpeMo Ane Ko)KHoro oo5. o6nir
onepaLlii y OOE BeAerbce B aBroMarilL{HoMy
pex[Mi B efleKTpoHHoMy BhrflqAi 3 Bl4KOpl4CTaHHsM

nporpaMHoro 3a6e3neqeHH9 Ta BiAnOBiAHOTO

TexHiqHoro o6flaAHaHH9, u-lo nepeA6alra€
MOXnhBiCTb nOAaHHg 3B|THOCT| AO
HaqrorvSinnocnyr ra po3ApyKyBarh 6ypu-rrcy
iuQopuaqio i3 o4creMh o6niKy 3a 6ygt-nrnit
nepioA qacy Ha nrcbMoBy B14MoFy AepxaBHhx
opraHiB v Mexax ix rounereHuii.-:_: i; -".".*-; ,:_-- ,_-E_li_,,..=,/nDaBIIHHg

r: -:t ::: : - - -.: ::: ::= =,,:, 5
KoMnaHic 3anylra€ Kor.rjrl4 ycraHoBHvrKia laaf HoM
BilKNloL]HO NO (D(D6 BhAV A.

*;:*n- --i ,i,-t * ,--_-=,- --: 3aIVL]eHhMh

--?o r :- - -: : ---:: -: -: 
-.': .-:-3-O KOAeKCy

l* * r : :- :- '. -: -,, -:: $iHaHCOeO-
:--:l-+ ri :-: -:=:- --: r,altHov nDV
: I-i -_: | --: -: :-::i_:. f -SSyXOMiCTlO"l
H,, -:'' ' : :: :: . -: 

==,'.-a\,,' OOH Ta
-:a::-r : :-:-::-,'.=1,,, ynpaeniuun.
:'r:,r-:-: l-l :--:: .-:=:----F Mal4HOM

::,,':-l -- -i -::,--: .-::3irHHq MaiHOM

- o :.:::' .: k 3,'-:-lKiB, npqMo
:---:=-:-' ::.:-:-

YnpaeriuHn 3anyLreHrMil Kor.rraMh 3.qifcHp€Tbcff
ynpaBnreneM 3riAHo 3 rraBo|o 7o |lreinuuoro
KoAeKcy Yxpalur, 3arosom Vxpalur ..fipo
$iHaHcoeo-rpe4rrHi MexaHi3M14 i ynpaeniHHn
MafiHoM npfi 6yAiBH14LlrBi xilrna ra onepaqirx :
HepyxoMicro>>, [lpaeurauu OOb Bil.qy A ra Ha

niAcraBi AoroBopiB npo yqacrb y OouAi
QinaHcyeaHnn 6ypienuqrBa BrAy A, yxra4eHrx a

ycTaHoBH14KaMil ynpaBniHHc MarHoFr.
Ynpaenreru :4iicHoe ynpaBniHHq 3anyqeHrMu
KOtUTaMil OCO6hCTO i ire 40pyqa€ ynpaBniHHe
3a,nyLreHrMfi Kor.llTaMh igt-Urr"r oco6aM.

-:=:,'-eniB OOE u1o4o
-:-:. a{DeMo ra o6niKy
tr-,'i3l'y'r ynpaeniunn

O6nir npae Br4Mor AoBipilreniB ra o6niK yKnaAeHux
AOTOBOp|B npo yqacrb y oo5 BeAerbce oKpeMo Anfi
KOXHoro oo5

l:--r8 .-{u&r.onope,xa Sip,ua <EJII4CKOP CAPAIIT> (Kod eAPnOy fi465676)
tutoto. b lis c or g ar o.nt, c orn
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i *i*-.r. - . : r: 1.v,. -,lCTOfO nptl6yTKy Posl,lip u]opiL{Hrlx BiApaxyBaHb Ao pe:le:3-:-:
Qosay craHoBhrb 5o/o c\uu qr4croro nph6yrKy.
CraHou Ha 31.12.2018 pe3epBHHil Kaniran
c$opMoBaHril KoMnaHielc noBHicrto B cyMi 14 000
Tr4C. rDH,

: - :::e ::--: -: - :-:,,\taHHF OnepaThtsHOFO
-s-+-; -::-:-: :: 3axvHoK 3anylleHilx B.-.-_---.-.---.-

-E * - -= =--3BlBHlCTb KPeAilTHOI-O

:+'-'*- ::-. : :.-v. :c3MltleHi Lli Kotllrl4,
*-:-r _ ,--," : :--- 3a HauioxanuHoo
l1t*r*-a--' -.: -l.l -::-iaHOBOIO Ka6iUery

= .-: -: --::^17N9665

KoMnaHiq Sopr'aye ra nocrifiHo niArpl4My€
oneparhBHvlil peaepe y po3Mipi He MeHtue 5olo eiA

3anyL|eHrx B ynpaBniHHg KotllriB/ sKi 36epiraorbcc
Ha paxyHKax B 6aHKiBCbKl4X ycraHoBax 3

KpeAilrH14M peilrhHroM iHeecrnqiilHoro piBHF 3a

Haqiosaluuorc peilThHroBolo l.tLKanon, nocraHoBolo
Ka6 i nerv M i H icrp i a Yrpaiu n ei a 26.O4'20!Z N!-q95-

. - : :ia:r...- -::: e-- npo MahHo, ulo
i€ l-.1"r-:l: i -:::.- -- ::<le!14:
! j-:i...t*t l- :: --::- ::: ':38HHKa "nopqAKy
-.J-T'1i- r 1 --:--: :3 --.1 CCT| 3a6yAoBHrKa

-as,l 
*:--: :;: -:-:=-:- cTb AoBiAKl4 npo

- -:ift i,r.::-,:_=--: .l--'3 3a6yAoBH14KOM;

i.i-*F: *::: *:- -=: 3,'TPaTr Ha OnnaTY
-: -- - -:-. -=---: :::-,':30BKa po3noAiny
l:a* i"r' :*-, ::- .:-=-,' i:\l Ta niApFAHhMl4
__-+ -: =. r --+-:- 
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Kor'lnauin, qK ynpaBhrenb oO5, qoMiceqq orpl4My€
BiA 3a6yAoBH14KiB 3BiTHicrb B o6c93i,
nepeA6aLteHoMy nopqAKoM niAroroBKu ra HaAaHHg

3BirHocri 3a6yAoBH14KoM ynpaBilreflo OOE 3a

KOXHT4M O6'ertov 6y.4ieHilqraa, u-lo 3arBepAXeHilfr
HaKa3oM MiHperion6y4y Ne 275 eiAO7.O7.2009 p.

Bapricru KoxHoro o6'€Kry 6y.qienrqrea Bh3HaqeHa

y AoroBopi npo opraHi3aqip cnopyAxeHHtl o6'eKry
6yAiexraqrea, u.lo yKnaAeHilfi Mix 3a6yAoBHl4KoM ra
yn paBhreneM.
KoMnaHis raKox po3KphBae ixSopuaqirc npo

Bapricrb o6'€KriB 6yAiaHhurea y 38irHocri, eKa

noAa€rbcfi Ao HaqKoMoiHnocnyr.
llicnq roxHoro BHeceHHq AoBipl4TeneM KotxrlB Ao
006 fiouy BrAa€rbctl cBiAotlrBo npo yqacrb y
(D(D6, Ae 3a3HaLta€Tbcs HapocraoLl14M niAcyMKoM

3ararbHa rcinsricru 3aKpinneHrx 3a AoBlphTereM
B14Mi pH 14x oAt4 H 14 tlb o6'€L

- : 
-,w'-#* 

! -:-:..-:--:\, KOHTpOn0 3a

:.:-;dd,il*r*s ;i1 -:a-,,.lv .w:3 Ta 3O6OB'93aHb
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