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

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число)2018 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 2017  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
первісна вартість  1001  - 91
накопичена амортизація 1002  - 8

Незавершені капітальні інвестиції 1005  -  -
Основні засоби 1010 19 315 19 014
первісна вартість  1011 20 678 21 238
знос  1012 1 363 2 224

Інвестиційна нерухомість 1015  -  -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості  1016  -  -
Знос інвестиційної нерухомості  1017  -  -

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 47 918 22 645
  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 67 233 41 742

   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 1 270 13 621
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами  1130 12 871 15 598
з бюджетом 1135 1 979  -
у тому числі з податку на прибуток 1136 884  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155  - 11 240
Поточні фінансові інвестиції  1160  -  -
Гроші та їх еквіваленти 1165 16 131 38 746
Готівка 1166  -  -
Рахунки в банках 1167 16 131 38 746
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 633 669
Усього за розділом ІІ 1195 32 885 79 875

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  -
Баланс 1300 100 118 121 617

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 4 401 4 326
Додатковий капітал  1410  -  -
Емісійний дохід 1411  -  -
Накопичені курсові різниці 1412  -  -
Резервний капітал  1415 14 000 14 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 24 609 46 408
Неоплачений капітал  1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал  1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 99 010 120 734

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
у тому числі з податку на прибуток 1621  - 194
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 766 422
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання  1690 342 245
Усього за розділом ІІІ 1695 1 108 883

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 100 118 121 617

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) 2018 01 01

Пiдприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія
"ПрімІнвест"

 за ЄДРПОУ 32979256

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
                                    за Рік 2017  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 39 475 20 661
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 ( 7 106 ) ( 1 889 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070  -  -
Валовий:
прибуток 2090 32 369 18 772
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 867 717
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 ( 9 971 ) ( 6 538 )
Витрати на збут  2150 (  - ) (  - )
Інші операційні витрати 2180 ( 126 ) ( 130 )

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 23 139 12 821
  збиток 2195 (  - ) (  - )
Доход від участі в капіталі  2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220 1 750 2 922
Інші доходи 2240 27 328 358

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 25 787 16 101
  збиток 2295 (  - ) (  - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (4 646) (2 768)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350 21 141 13 333
  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  -  -
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  -  -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455  -  -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  -  -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 21 141 13 333

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті  Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 548 394
Витрати на оплату праці 2505 4 930 3 073
Відрахування на соціальні заходи 2510 808 431
Амортизація  2515 949 855
Інші операційні витрати  2520 2 862 1 915
Разом  2550 10 097 6 668

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) 2018 01 01

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

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
                                   за  Рік 2017 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 40 811 18 073
Повернення податків і зборів 3005 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 30 783 17 803
Надходження від повернення авансів 3020 37 25
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 13  -
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035  -  -
Надходження від операційної оренди 3040  -  -
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050  -  -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055  -  -
Інші надходження  3095  -  -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)  3100 ( 4 ) ( 3 )
Праці 3105 ( 3 769 ) ( 2 440 )
Відрахувань на соціальні заходи  3110 ( 807 ) ( 431 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 4 611 ) ( 5 155 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3 568 ) ( 4 158 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 ( 10 ) (  - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1 033 ) ( 997 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 13 317 ) ( 6 183 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 28 055 ) ( 9 827 )
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 ( 218 ) ( 306 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності  3195 20 865 11 556
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій  3200  -  -
необоротних активів  3205  -  -
Надходження від отриманих:
відсотків  3215 1 750 2 922
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 1 750 2 922

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 (  - ) ( 4 410 )
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  - -4 410
Чистий рух грошових коштів за звітний період  3400 22 615 10 068
Залишок коштів на початок року  3405 16 131 6 063
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410  -  -
Залишок коштів на кінець року  3415 38 746 16 131

Керiвник Бородавка Алла Владиславівна

Головний бухгалтер Лубочко Олена Борисівна



КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2018 01 01

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

(найменування)
Звіт про власний капітал

за Рік 2017 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 4 401  - 14 000 24 609  -  - 99 010

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

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  -

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 56 000 4 401  - 14 000 24 609  -  - 99 010

 Чистий прибуток 
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - 21 141  -  - 21 141

 Інший сукупний
 дохід за звітний
 період 4110  -  -  -  -  -  -  -  -

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

 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  -  -  -  -  -  -  -  -

 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  - (75)  -  - 658  -  - 583

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

 Разом змін у капіталі 4295  - (75)  -  - 21 799  -  - 21 724

 Залишок на кінець 
 року  4300 56 000 4 326  - 14 000 46 408  -  - 120 734

Керiвник Бородавка Алла Владиславівна

Головний бухгалтер Лубочко Олена Борисівна



ttt
6'II4CKOP TAPAHT

Ceigourro AII! npo Bl{ecelrHe r Pee crp cr'6'e Kris av1uropcbKoi riqrr,Hocri \q 021S eir lh.tll .lNl p
Ceigoqreo AII! npo eignoei,luicrb cr,rcre\rri KoHrporo qxocri Ns 0762 si 22.02.2018 p.

3BrT H E3Afl Elr(HOrO AyAhTOPA

H a u i o u an t u i h t<o t,t i ci i, uJo 3Ai fr cH toe Ae pKa B He pe ryn p Ba H H s
y cfepi puHKiB Qiuaucoeux nocnyr

Bnacuu rca u ra Kepi BHU urBy
Toeapucrea 3 o6MexeHop aiAnoeiAanbHicl'to
<<O I HAH CO BA KO M NAH I9 << N PI M I H BECT>>

flyura is aacrepe)KeHHeM

Mu npoBenh ayAVr $iHaHcoeoT 3BirHocri TOBAP14CTBA 3 OEMEXEHOIO BIAnOBIAA/IbHICTCI
<OIHAHCOBA KOMflAHIfl <IPIMIHBECT>> (rog sa €APnOy 32979256, Micqe3HaxoAxeHHe: 04210, ru.

Knia, np.-r Fepoie Crariurpa4a, 6y4nuor 12-X. naAani no reKcry <<Kounanis>>), u.lo cKnaAaerbcc 3
Sanaucy (3eiry npo $iuaHcoeuft cran) xa 31 rpy4ns 2Ot7 pory, 3eiry npo OiHaHcoei pesynural,r (3airy
npo cyKynHuit 4oxi4),3airy npo :uiHr y BnacHoMy Kanirani, 3airy npo pyx rpoluoBt4x KotxriB 3a piK, ulo
gariHqrecs 3a3Har.teHoo Aarorc, ra flpnuirorc 4o $iuaHcoBoi 3BiTHocri, exnrcvaoLl4 crrcnnfi eurnaq
3Haqyulr4x o6niKoBrx nonirnx.

Ha nauiy AYMKY, 3a BrHqrKoM nilTaHb, onilcaHhx e pos4ini <<OcsoBa Anff AyMKn is sacrepexeHHqM>>
Haluoro ssiry, $inaHcoBa 3B|THicrb, llo AoAa€Tbcn, ai4o6paxa€ AocroBipno, s ycix cyrreeilx acneKTax
Sixaucoanfi craH KoMnaHii na 31 rpyAHc 2077 poxy, iT QiHaucoei pesynurarn i rpouloei noroKH 3a piK, u-lo
gariHqrecc 3a3Har{eHorc Aarop, ei4noei4xo 4o MixHapoAHr4x craHAaprie SiHancoBol 3BirHocri (MCO3).

Ocxoaa Ane AyMKlr ia aacrepexeHHcm

Bi4noei4no Ao Bt4Mor MCSO 28 <<IHeecrr,rrliT s acouiiloBaHi ni4npraer.lcraa>> $iHaucoBi 3Birt4 iHaecropa
noeilHHi 6yrr ni4roroeneHi is aacrocyeaHHf,M eArHoi o6niroeoT nofliTr4Kr4 ulo.Ao noAi6xrx onepauift ra
noAiil 3a noAi6urx o6craBhH: npu peo6xiAnocri s4iftcuronrucq KopfiryBaHHR Anc y3roAXeHHe
o6niroeilx nonirtlK iHaecropa i acoqifiosaxoi rounauii" O6nixoai nonirrrr acoqifioeaurx ni4npreucre TOB
<<flauxepon C>>, TOB <P.O.C.T.>> ra TOB <PEHTCOEPA>> eiAnoBiAaorb Br,{MoraM n(C)60. Yaro4xeuun :
o6riroeoo nonirrrcop TOB <OK <ilPIMIHBECT>> ga MCO3 npoBeAeHo He 6yno" Tarru qilHoM, o6nircoe[fi
ni4xi4 4o Bt43HaLteHHe 6anaxcoeoi eaprocri iHeecrilqifi e acoqiioeaHi ni4npNeucraa He BpaxoBy€
nphHqtany y3roAXeHHe o6niroerx nonirnr inaecropa ra acoqifioeasoi rcoNnaHii.

flr gagHaqeuo e flptttuirqi 5.7, y crnaAi arcrileia KounaHil craHoM Ha 31 rpyAHc 2Ot7 pory o6niroBytorbce
rpouoei Kol.ll4 e sarantHiil cymi 38 746tnc. rpu.
lJJoAo .tacrhHil rpoluoBt4x rouirie e cyui t4 923 rilc. rpH./ cri gHaxoAcrbcf, Ha Aeno3nrHoMy paxyHKy B

nAT <AIAMAHTEAHK>, ayArropoM er4qeaeFri o3HaKh :neqiHeuun B pe3ynbrari roro, uo flpaBniHHflM
Haqiouaruuoro 6aury VrpaIHn eia N9 394-pru aia 22.06.2017p. uloao 3a3HalteHoFo 6aury npnrigrre
piueuun npo ei4rnrrcaHxq 6aHriacuroi niqeu:iT ra nixeiAauio.
flpoae.qenrfi ayAilTopoM KoMnreKc npoqeAyp uloAo qboro nrraHHs He HaAaB Moxrilaocri BV3HaqtATtA cyMtr
Mo)KnilBoro KoprryBaHHs ql4x arrheie. B pesyrurari qboro ayAVTopt ei.4noei4uo, He MaB 3Morn
BV3Haqv-ttAr un icnyeana norpe6a e 6y4u-sxrx KopfiryBaxsgx x eaprocri, a raKox ener'lenris, u1o

$opuyoru seir npo QiHancoei pe3ynbrarh, :sir npo enacuuh raniran. Bnnhe raKoro nilraHHq Ha

$inancoey seirFricru uox.e 6yrr cyrreBhM, ane He BceoxonrtotolthM.

01,042, Nr. Kraie, 6r' -msap Ivlapii il pr.rrar,ravenr o, 7 / 27, o$ic 501

re..r./$axc: /+38044/ 285-12-25, uo6. /+38 067 / 506-98-48
e-mai1:info@bliscorgarant.com www.bliscorgarant.com



noBhHHl np[BepHfrh yBary B cBo€My 3BiTi ayAHTopa Ao BiAnoBiAHHX po3KpHTrlE iHOcsrna-
Qiuaucoeifi seirHocri a6o, Rrulo rari posxpnrrn in$opr"raqii e xeHanexHhuH, FroAHQixyea-/ cBs€
AyMKy. Haui eilcHoarr ipyuryorbcfl Ha ayAhropcbKrx AoKa3ax, orpHMaHHX ao Aarx Hdlrio-c 33,-r
ayAilTopa. Briu, vafi6yrni no4iT a6o yMoBh Moxyrb npr4Mycrrr xounaHiro nprnrHH-y .Bc€
Aiqnunicrs ua 6esnepepauifi ocxoei.

. OqispeMo 3aranbHe noAaHHs, crpyKrypy ra amicr Qixaxcoeoi :erruogri BKrtorrHo 3 po3Kpr{Trgr,f
iHQopuaqil, a raKox re. qr4 noKa3ye $iuaHcoea sairxisru onepauii ra no.al, uo noxna4eHr B

ocHoBy iT crna.qaxxF, TaK/ ulo6 Aocsrrn aocroeipnoro aiao6paxeHHq.

Mil noaiAol4nff€Mo rt4M/ Koro na.4ineuo uailauuJuuu noBHoBaxeHxrun, in$opMaurlo npo 3annaHoganhfi
o6csr i qac npoBeAeHHe ayAfiTy ra cyrr€si ay4nropcurcr pe3ynbrarn, BKnovanqh 6yau-rri cyrreei
HeAorirN 3axoAiB exyrpiuxuoro KoHTBonlo, arReneui HauN niA qac ay4hry.

Mn rarox HaAa€Mo rl4M, Koro ua4inero uahevuJuuu noBHoBaxeHHFr.tH, TBepAXeHHg, tlo Mt1 Bl4KoHa/.lt1
ei4noeiAxi errqsi Bt4Morh qoAo He3anexuocri, ra noBt4oM.nceNo ir,r npo eci crocyHKt4 fi inrui nnrannn, nxi
Morjlt4 6 o6ipyxroBaHo BBaxarrcb raKnMil, rqo BnnHBalorb Ha Hauy He3anexHicrb, a raKox, Ae qe
3acrocoBaHo, uloAo ei4noai4xrx 3acrepexHtax :axo4ie.

3 nepenircy acix nhraHb, inSopuaqin u.loAo rrK]4x HaAaBanacb rtAMt Koro naAineuo Hafieilult4t'4t4
noBHoBaxeHHAM[, MV Bt43Haqr4nil Tr, r4o Nanr xai6inbue 3HaqeHHc niA Ltac ayAilTy SinaHcoeoi geirHocri
noroqHoro nepio4y, to6ro ri, gxi e rnpqoBnMr4 nr4TaHHAMr ayAury. Mn onucyerqo qi nilTaHHn B cBo€My
esiri ay4nropa rpiu Brna4rie, eKrJ.lo 3aKoHoAaBqhM qh peryncropHt4M aKroM :a6oponeuo ny6livHe
po3Kpl4TTs raKoro nfiTaHHq, a6o srqo :a arcparZ BhHerKoBr4x o6craBrH Mil Bt43Haqa€Mo, u.lo raKe nfiraHHg
He cli4 gilcsirnnearh e nauroluy seiri, ocxinurr HerarhBHi uacni4rr raKoro gtaceirneFtilg Moxyrb
oviryeaxo nepeBaxilTh iloro <opncuicru .ans iHrepecia rpona4curocri.

3eir u4ogo BtrMor ixurrx 3aKoHoAaBvnx i xopuarytBH'rx atcriE
Ueh posAin crnaAesuh 3 ypaxyBaHHsM MeroAnquux perconeuga4ifi tqoAo ayAuropctxnx sairie, rlo noAaprbce Ao
Hauionantnoi KaMiciI, uJo sAihcupe AepKaBHe perynpBaHHe y cQepi pnurcie @iuaucoaux nocnyr, 3a pesynbraraMn
ayAnry piuuor sairuocri ra 3BirHux AaHr4x @iuaucoeux ycraHoB za 2017 pirc, sareeppKeHhx Po3nopsAxeHHeM
Haqionantuoi KoMicii, uo sAirtcupe AepKaBHe perynpBaHHfl y c@epi puuxia @iuancoaux nocny, ai,4 01.02.2018 p.
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BINNOBIEHICTb PO3MIPY CTATWHOTO TA BNACHOTO KANITNIY BNMOTAM SAKOHOAABCTBA YKPATHU

Craryrnril ranirar Kounaxil sriAHo Craryry e pe4axuii, 3arBepAxeHift npororolou N9 2 3araassrx e6opia
yuacunrie eia27.03.2014 p., 3ape€crpoBaHifi Peecrpaqifixon cnyx6on l-onoeFtoro ynpasniuun ncrr,rqii y
u. Kreei 31.03.2014 p. 3a N9 1 028 105 0021 001217, crna4a€ 56 000 000 rpn. (n'nr4ecnr u:icru
mirsilonie) rpu.

B xoai ay4.Ary BcraHoBreHo, Uo CraryrHri raniran TOB <OIHAHCOBA KOMnAHI9 <nPIMIHBECT>
craHoM Ha 31.t2.2O17 p.6yB cnnaqexrfi noeHicrto rpo[uoBr4M14 KotrJTaMh B Bl43HaqeHiil ycranoevrun
AoKyMeHraMr cyui 56 000 000 rpu.

Poauip CraryrHoro ranirary KolanaHii ei4noei4ae BhMoraM 3axoHy Yrpaiur <t-lpo SiHancoeo-rpe4nrui
MexaHigl'414 i ynpaeniuxc MafiHot'4 npra 6y4iennqrai xrrna ra onepaqinx 3 HepyxoMicro>> ei,4 19.06.2003 p,
N9 978-IV, ig st4iHaMh ra AonoBHeHHqM14, ra flirleHsifiHhM yMoBaM npoBaAXeHHc rocnoAapcuroi 4in.nsuocri
3 HaAaHHe QiuaHcoarx nocnyr (rpiu npoQeciilnoi 4innsuocri Ha phHKy rlixsr,rx nanepis), 3arBep4xeHilx
nocraHoBoro KMy N9 913 eia 07.L2.20I6 p.

Bncnosox
Orxe, poauip cnnaqeHoro noeuicrp rpouJoBuMu KauraMn Craryruoro t<anirany TAB <<OIHAHCOBA
KOMnAHIfr <<1PIMIHBECT>>, craHoM ua 31.12.2017 p. ai4noai4ae ycraHoB.tuM AoKyMeHraM ra BuMoraM
3aKoHoAaBcraa il ni4reep4xyerbcs e cyui 56 000 ruc. rpH.

3ri4xo n. 83 Iiqeusifinnx yMoB npoBaAXeHHc rocnoAapcbrcoT Aisnsuocri s xa4axnn SiHaxcoB[x nocnyr
(rpiu npo$ecifixoi .qinnuHocri Ha pilHKy qiusNx nanepie), 3arBepAxeHilx nocraHoeoro KMY N9 913 eia
07.I2.2OL6 p., ynpaBilrenu 3o6oe'ctauuh nporfiroM crpoKy 4ii nirleHsii nigrpnuysa:nt enacunil raniran y
posuipi, He MeHluoMy nix miuiuanunnil posrlip craryrHoro xanirany.
Posuip BllacHoro ranirany Kounaxii sri4uo QiuancoeoT seirHocri craHoM Ha 31"72.2Q77 p. craHoBl4rb
720 734 Tlac. rpH., Ta cKna4aerbce 3 :

- craryrHoro ranirany e cyNi 56 000 rilc. rpH.
- ranirary y 4oorliHxax - 4 326 rhc. rpH.
- pe3epBHoro Kanirany a cyui 14 000 rhc. rpH.
- neposno4ineHrx npn6yruia a cyui 46 408 rilc. rpH.

Bncuoeorc:
Orxe, posuip BnacHoro rctanirany TOB <AIHAHCOBA KOM1AHIq <<1PIMIHBECT>> crauou ua 31.12.2017 p.
ei4noaiAae BhMoraM 3aKoHo4aBcrea Yrcpaiun ra e 6inuuuM BcraHoBneHoro uiuiuantuoro posuipy.

TOB <<Ag}umopeuxlr @iplr;a <<ETIIICKOP CAPAI{T> (Kod elIPnOY fi463676)



OOPMYBAHHS TA CNNATA CTATYTHOTO KANITNIY
CraryrHrfi raniran KounaniisriAHo Craryry e peAaruii,3arBepAxeHii nporoxonoF N9 2 3arai=-,,r:i,:: 

=yvacnnria eia 27.03.2014 p., 3ape€crpoBauifi Peecrpaqifisoro cnyx6oo l-onoexoro ynpaB.r!iHF; *t,t-rr-
N. Kileei 31.03.2014 p.3a N9 1 028 105 0021 001217, crauoeutu 56 000 ruc. rpH.
Aaui npo $opuyaauHg craryrHoro ranirany niAreep.qxeHi Aygrropcsxl,lu BhcHoBKoM rrja.-€.r.-l
ayAnropcbKoi Siputt TOB <<MixperionansHa ayArropcbKa roMnaHic <<(enrAy4nr, e Aylrr3t,!:{ty.
Bl4cHoBKy (3airi) sa 2011 pir ai4 19.03.2012 p., B eKoMy 3a3HaqeHo, luo craryrHrfi xanira.r: {:y-=-'
c$opuoaauilfi shrntoqHo 3a paxyHoK rpouJoBhx xoLurie.

3a6oprosauocri yvacgrrcie nepe4 KounaHiep no BHecKax go Craryrxoro ranirany He BcraHoB.neHc.

CraxoM sa 31.12.2017 p. uacruu yvacxnria y CraryrHoray ranirani KoNnaHii po:noginnorbcs HdC-r--r,y
rl14HoM:

Ne

=/n
l'l.I.E. yracHura 9acrua e Craryrxouy

rcanirani. o/o

ulacrxa e Crarf+cv.
KaniTani, B Fpr,

1 AHroHoa Bacrns IeaHoehq 40o/o 22 4Aa :::
2. Cyxoeepcuruit Muxahno laaHo ghq 3Ao/o 16 80C :::

KaqrcanAa €ereHic IeaF{iena t2o/o 6 72C :::
4. AHroHoe OnercaHaD IeaFtoefi q 8o/o 4 48C :::
q SopoAaera Anna BraarcnaBiBHa 6o/o

fly6oqro Oreua SopilcieHa 4o/o 2 24C a3a
PA3OM: 100o/o 56 nnn.-.a

3a6oproeauocri yvacnrrcia nepe.q Kounasren no BHecKax go Craryruoro KaRiTafiy He BcraHoBrreHo.
Craryruri raniran KorqnaHii craHoM Ha 31.72.2077 p. cnna.leHLtfi noBHiclo y BcraHoBJreHr
3aKoHoAaBcreou repraiuil B 3aranbHift cyui 56 000 rhc. rpH.

BIANOBIAHICTb PE3EPBHOTO @OHAY YCTAHOBLIHM EOKYMEHTAM
3ri.4uo Craryry e KomnaHiT crBoploerbcc pe3epBHr4il SoHg e poer'ripi 25o/o craryrHoro (cKnaAeHoro)
ranirany. Post'lip t4opiunrx ei4paxyeauu Ao pe3epBHoro $on4y craHoBl4rb 5o/o c\Mn r{t4croro npr6yrxy,
Tarnm qfiHoM, Kounaxis noBhHHa crBopr4n4 pe:epenNft $oHg e cyui He MeH[rIe 14 000 ruc. rpH.
3a Aanrr'lr 6yxranrepcsroro o6niry craHoM Ha 31.72.2077 poKy pe3epesrfi raniran cQopuoeax4i
KounaHiep noBHicrto, ra ei4o6paxeanfr y QiHaHcoeift seirHocri a cyNi 14 000 rilc. rpH.

no4ri nrcng EATn nAttAHcy
flo4ii, nrci ei46yeanrscn ei4 garn 6anancy Ao Aaril sarBepAxeHHfi Qiuaucoarx 3BiriB, sa npnixlroo
KoHqenryanbHolo ocHoBolo, ei4uocnrucn Ao noAift nicnc Aarv 6anaHcy. O6nixoeoo nonirnron
BcraHoBneHo, l4o KounaHts Kophrye cyMr4, sr4sxaqeFri y $iHancoeomy aeiri 4nn si4o6paxeHHr no4ift, nri e
KophrypqrMr y ei4nosi4uocri Ao BhMor MCO3. KoNnanis po3KphBa€ in$opuarliro npo cy.rr€By rareropio
nogifi, cri He € KopilryoquMh/ cKUlo He po3Kpr4rrs in$opuaqii uoxe BnnuHyrt/l Ha exonorqivHi piueuHn
KoprlcryBal{ie, npnfiuRri xa ocHoei OiHancoahx seirie.
oiHaHcoBa eairnicrt KounaHii ne 6yna cKophroBaHa qepe3 ai4cyrnicru KopHrytgqHX noArra.
Aygrropaur He BhgBneHo Hicrhx no4iil nicnn .4arr 6anaHcy, Rri € cyrreBilMt4 i sri raoxrrb BnrnBarn Ha
eroHoMi.{l'li piulexxn Kopl4cryBaqie uloAo KoMnaHii (uanpnrna4, orolloueHHq nnaHy npo npfinuHeHHg
4iRnunocri, icrorsi npn46anxn artneia, ororoueHHq npo 3HaLtHy pecrpyKrypr3aqio, npuiluat1n
3Har{Hilx a6o uenepeA6aqeurx 3o6os',s3anu, noltaroK BenhKoro cyAoBoro npoqecy).
Kepyovrcu Mixgapo4xnM craHAaproM ayArry 560 <l-loAanuui no.4ii>> ayAhrop He Hece ai4noai4anunocri
sa s4iftcueuHe npoqeAyp a6o sanurie crocoeHo Siuancoerx seirie nicns ga:u AygntopcbKoro BhcHoBKy.
[lpoTqrou nepio4y, noqilHa]oqil 3 Aarn HaAaHHR seiry HesanexHtax ay4uropie Ao Aarlt onpHn]oAHeHHq
$inancoanx seiria, ei4noei4anusicru ga iH$opr'ryeanHff ayAhropa npo Sarcrn, nri uoxyrs BnnHHrru Ha
$iuaHcoei 3airr, uece ynpaenincurrfi nepcoran Kounanii.

AAEKBATHICT, OPTAHI3AIJIi TA TTPOBEAEHHfl OIHAHcoBoIo KoMnAHIeIo BHwPIuHboTo AyAHw
(KOHTPOnTO)
Bi4noai4xo Ao BhMor 3aKoHoAaBcrBa B Kounanii crBopeHa cnyx6a enyrpiunuoro ayAhry (roHrporro).
flops4or crBopeHHc ra opraHisaqir po6oru cnyx6r eHyrpiutHuoro ayAVTy (rcoxrpono) Kor,{naHij
ersHaLleFti e floroxeFlFts npo Cnyx6y euyrpir-uxboro ayALtry (ronrpono), aareep4)KeHoro nporoKonoM
3araauHrx s6opie yvacnrrie Ng 7 BiA 31 rpy4nr 2OI2 pory. Cnyx6oo eHyrpiu:nuoro ayAhry (roxrponro)
KoMnanil e nocaAoBa oco6a, qo npoBoAnru aHyrpiu.taiil aygut (ronrponu) - eHyrpirunih aygwop.
BHyrpiu:xifi ayAttrop ni4nopr4roBy€rbce 3aranusru s6opau yuacnuria Kounauii ra :eirye nepeA HVMV.
Bnyrpiu.tHiil ayAilrop npoBoAt4rb nepeeiprn 4innunocri KounasiT y ei.qnoei4uocri Ao pivnrx ayArropcbKrx
nlauia, cri AoeoAsrbce Ao eiAoMa 3aranunru a6opau yvacnrris. 3a pesynuraraMh nepeeipxr eHyrpiLlHifi
ayArrop cKnaAa€ seiril - ,Qoai4rcr, B cKr4x l4icrcrucc Br4cHoBKl4 npo pe3ynbrarr Aisnuuocri cnyx6r
BHyrpituHboro ayAilTy (roHrpono), Ta noAa€ ix ua posrnnA 3ara.nusnu s6opau yvacnurcie.
flpr npoee4eni ay4rropcbKl4x npoqeAyp u-1o4o $inaHcoeoi seirHocri Koranasil Haun 6yno posrneHyro - y
Mexax/ leo6xi4Hrx Ane^Bl43Har.teHHs xapaKrepy, noc.ni4oeuocri ra o6cnry ayArropcbKr4x npoqeAyp -
3axoA14 BHyrpituHboro roRrponp Kot'rnaHii ra npoqeAypra suyrpiuHboro ayAhry. Ans qinefi npoaeAeHHe
aYAVTY QiuaucoeoT seirHocri Kounanii 3aranoM HaMil He BcraHoBneHo cyrreBnx He4onixie y crcreui
exyrpiu.tHuoro KoHTpono Komnauii, cri MoF.nh 6 uerarraxo BnnilHyrr Ha Moxnhaicrs Koprnaxii

fiip.tua <NII4CKOP CAPAIIT> (Kod elIPnOy fi465676)
totota. blis corg sr o:nt.e om



o6niKoByBarv, o6po6n+rvlt y3aranbHoBarh ra BiAo6pa)Karh y 3BirHocri 6yxrafirepcbKi ra iHLUi SixaHcosi
4aui, si4noei4arr aaroHoAaBLr4M, HopMarilBH14M Bt4MoraM y ei4noei4xocri Ao ouiryeaHu xepieurqrea.
Ay4nropy 6yno Ha4ano 3eir eHyrpiurHuoro ayAhropa TOB <OK <nPIMIHBECT>> ga 2Ot7 oir BiA 15 r|ororo
2018 pory.
BucuoeoK
3a pesyn*araMh BuKoHaHhx npoueAyp nepeeipxu craHy auyrpiuutoro ayAury Mox(Ha zpo6urn BucHoBoK,
uJo npuilunra ra Qyux4iouyrcua ctcreMa auyrpiwutoro ayAhry ei4noai4ae BuMoraM qnHHoro
3aKoHoAaBcrBa ra Craryry, HaBeAeHa y piuuouy <<3airi npo p$ynbraru Aisnauocri cnyx6u auyrpiunroro
ayAury (xourponrc)>> s noBHirt uipi ra 4ocroaipuo po3KpuBa€ Qatcrnuuufi craH npo uapihuicrt i
eQexrueuicrb cncreM, npo4ecie, onepa4iil norouHoi 4inntuocri TOB <<OK <<nPIMIHBECT>>.

AOTPUMAHH9 BnMOr HOPMATWBHO-nPABOBUX AKTrB HAqKOMOrHnOCnyr, I4O pEryntotorb
EIfln b H rCT b OI HAHCO B UX yCTAHOB

flilraHHq t4oAo Aorpt4MaHHs Kounaniep BhMor
3aKOHOAaBCTBa BiAnoaiAu (noncHeHHr)

1) noei.qomnexnR Sinaxcoaon ycraHoBoo
Haqxou$innoc.nyr npo eci sr.4int4 AaH, x,
3a3HaqeHilx y AoKyMeHTax/ t4o AOAaBanHCb AO
3aFBV npo orprMaHHF niqeHsii, nporeroM 30
KaneHAapHrx AHis 3 AHc HacraHHe raK[x :uin (sa
Br4HerKoM $ixaHcoeoi seirHocri ra geirnrx .4aHhx
s4o6ysava niqeueil)

KoMnaHic AorprMyBanacb IiqeHsifiHr,rx yMoB
npoBaAXeHHs rocnoAapcuxoi 4innusocri a HaAaHHg

$inaucoerx nocnyr sriAHo nocraHoBt4 KMY N9913 eia
07.12.2O16 rc noai4ounRna opraHy niqeueyeannr
npo Bci guisn Aanrx/ 3a3HaLteHilx y AoKyMeHTax, ulo
Ao4aBanli'ce Ao 3aABV npo orpilMaHHq niqensii,
nporeFoM 30 KaneHAapHilx AHie 3 AHfl HacraHHc
raKhx smiH, flpornrou 2Ot7 pory aminu e gagHaqeHi

AOKyMeHTil He BHOCnnOCb.

2) HaAaHHff $iuaHcoeon ycraHoBoro uieHry
(cnoxreavy) iH$opMaqii eiAnoeiAFto Ao crarrr 12
3arony npo QiHnocnyrvt a raKox posniureHxn
iH$opuaqii, u{o Bt43HaLteHa qacrilHoto nepuJolo cr.
12 sasHaqeHoro 3aKoHy, Ha Bnacxouy ee6-cairi
(ee6-cropixqi) ra sa6esneLteHHe iJ arryanuxocri

TOB <OIHAHCOBA KOMNAHI' <NPIMIHBECT>>,
Kepyor{r4cb cr 12. 3V <<[1po @inaHcosi nocnyril ra
IepxaBHe peryntoBaHHr prnrie $iuaHcoerx nocryr>>,
poauicrnno na caoeuy cafiri
http : //www. pri m i nvest. u a i H$op u a r1i ro u1o4o
$i Haucosoi sairxocri, i x$opr'laqi ro npo repieH r ra
SiHaHcoeol ycraHoBr4, nepenir nocnyr, ulo
HaAaorbce Siuancoeorc ycra HoBoo, fiun /tapnfn
$iHaxcoarx nocryr/ nepenir oci6, vacrrr, sKt4x y
craryrHoMy ran irali $inaucoeoi ycra HoBt4
nepeBI u]yorb Aecerb eiAcorri e.

3) posrprrrn SixaHcoeokc ycraHoBoo iHgopxauii
ei4noai4uo Ao BLtMor qacrilH 4 ra 5 cr. L2 3axony
npo Sixaucoei nocnyrvt 3oKpexa urnexor.l
posmiulennn ii sa BnacHoMy ee6-cah (Be6-
cropinqi)

Kounasis HaAa€ Siuaucoey nocnyry, ulo
nepe46aveua ct.4 3aroHy npo $inancoei nocnyrN.
fliqeHsic Komnasilra inSopvaqic sriAHo ct. 72
3arouy npo Six nocnyril posuiqeui Ha ee6-cairi
http : //www.prim i nvest. ua
Kounasis He s4iilcnne onepaqifi 3 HaAaHHrl

$inaucoarx nocJlyr/ nepe46avenrx cr, 5 3arouy npo
$inaxcoai nocnyril

4) posr.riuleHun $irancoeon ycraHoBoto i

auyrpiu:Hix npalnn HaAaHHr Sixaxcoarx Focnyr
Ha BnacHoMy ae6-cafiri (ee6-cropixui) He n.:++ure r

HacrynHoro po6ovoro AHg nicnR 4arx ca6paxrn ,

Ht4Mr r{t4HHocri is sasHaqeHHFM raxor aarr

BHyrpiLuni flpaenna Kounanii ra llpaarna OOb
posuiqeui Ha iT snacHouy ae6-cafiri y ecrauoeleHrfi
crpor http : //www. prim invest. ua.
KoN naHic sa6esnevye arryan uHicrs eciei i n$opuaqil,
r.rlo pOsr"riqeua sa iI ee6-cairi

5) 4orpnuaggn QinaucoBoto ycraHoBom Brrror cr.
10 3arouy npo $iuancoai noc;ryrr. u.LoJto
npnitnnrrn piuexu y pa3i ronQnirry iHTeDects

KoMnaHiq uae reaniSiroeaHi KaApil, ulo
6e:nocepe4nuo s4ificHrooru Aislusicrb 3 HaAaHHff
aiAnoeiAHr4x en.qie SiHancoBt4x nocnyr, sri ne MarcTb
HenoraueHoi cy4ruocri 3a Koprcnhei snoqnxh, a
TaKox B3c'nn sa ce6e so6oe'qgaHHs u.loAo
6esyuoenoro BrKoHaHHc Bt{Mor crarri 10 3aroxy
Yxpainn <<flpo $inaHcoai nocnyrr>>; repieHrr i

ronoeuvii 6yxranrep Toeaprcrea eiAnoeiAaoru
flpoQecifiunM BilMoraM Ao repieHnrie ra ronoeHhx
6yxranrepi e Qi xa Hcoarx ycra HoB, 3arBepAXeH t4 M

po3nopeAxexHnu flepxaeHoi roNaicii 3 perynoBaHHe
prHrie $inaucoerx nocnyr Yrcpainr aia 13.07.2004
p. N9 1590 (e peaarqil po3nopflAxeuHR HaqiouanuHoi
rouicii tr4o s4iicHo€ AepxaBHe peryflpBaHHr y cQepi
prnrie SiHaucoarx nocnyr liA27.L7.2012 N9 2421).

TOB <<Aydumo,pclin tbn e f,.IlICTiOP IAPAIIT> (Kod G,4PUOY fi463676)
r-Jlircorsarant.com



6) ei4noei4nicrs npnmiu.leHb, y eKhx s4ificuoerscn
$inaHcoeoo ycraHoBoto o6cnyrosyeaHHc rniexria
(cnoxraavie), AocrynHocri Ans oci6 3
iueani4uicro ra inulrx uanouo6inuHnx rpyn
HacefleHHs siAnoeiAFto Ao AepxaBHrx
6y4ieenuxrx HopM, npaBiln i crau4aprie, ulo
AoKyMeHranbHo ni4reep4xyHcrbce $axieqeu 3
nilTaHb rexsiqHoro o6crexesHs 6y4isens ra
cnopyA, cxfiil raae reaniQiraqiixrfi ceprrgirar

7) posuiqeuxn QiHaxcoaoo ycraHoBoto
ixQopuaqii npo yMoBt4 AocrynHocri npruiqeuun
4rn oci6 s iHeaniAnicro ra iHulnx manouo6irbHl4x
rpyn HaceneHHe y uicr_li, AocrynHoMy Ane
aisyan suoro cnpnilnntl'n rn ienrou (cnoxr eaveu )

Koxnaxis po:xiufye in@prrauip npo yr,toBu
gocrynnocri npxxiu4exxn 4.nn oci6: ixeani4uicro ra
ixurrx xanoxo6insHhx rpyn HaceneHHl y uicqi,
Aocryn Hoxy 4nn eisyanuxoro cn prfi s grrs rn iesrou
(cnoxxaaveu). IxQopxaqin po:ruir.qexa y
aocryn Holry 4nr eisyaa uxoro cn p n fi sqrrs xn i €Hro r',r

(cnoxreavelr) xictli .

B) axeceHxn $ixancoeolc ycraHoBoro ingopuaqii
npo eci ceoT ei.4orpeunesi ni4pos4inr Ao €Arxoro
AepxaBHoro pe€crpy lopl4At4r{Ht4x oci6, $isrvHrx
oci6 - ni4nprerqqie ra rpoMaAcbrrx $opr.lyeaHb ra
Ao flepxaeuoro pe€crpy $inaHcoanx ycraHoB
ei4noei.quo Ao BHMor / ycraHoBnexrx pos4inox
XVII flonoxenHs N9 41

Koxnaaic HaAae ixSopuaqio npo eci ceoi
BlAoKpeuneui ni4pos4inr Ao €AyrHoro AepxaBHoro
pe€crpy nphA,rLrHl4x oci6, $iarvnNx oci6 -
nignpremqie ra rpoMaAcsrrx $opuyBaHb ra Ao
,Qepxaexoro peecrpy Si xaucoarax ycraHoB
ei4noai4no Ao Br4Mor, ycraHoBJleHilx posAinoM XVII
flonoxeHHc N9 41.
Ao AepxaaHoro peecrpy QiuaHcoeilx ycraHoB ra Ao
€Anxoro AepxaBHoro pe€crpy ropr4rvurx oci6,
Qisr,rvHrx oci6 - nignpner'lqie ra rpoMaAcbKt4x
QopmyeaHu BHeceHa iuQopuaqin npo eiAorpeNneHrfi
ni4poa4in: Oinic N91 CeB€poAoHeqbKa $inin TOB "OK
"l-1 pimlu eecr" (fl yra ucurca o6r., M. Ceeepo4oHeLlbK, KB-
n MXK <<M pin>,6y4. 2),€APnOy 34537 839.
Ix$opuaqir posuiulena a €AP ra Ha cairi rounaHii
htto ://www. primi nvest. ua.

9) ga6egneqeHHc $iuaxcoeoo ycraHoBolo
s6epirannn rpouoBt4x rouirie i 4orcyueHrie ra
HaseHicru ueo6xi4xnx saco6ie 6esnerta (sorcper,ra
ceilQn Ane s6epiranun rpouoBt4x rourie,
oxopoHHy crrnanisaqio rc/a6o ei4noai4xy
oxopony), ra AorpHMaHHc Bl4Mor 3aKoHo.aaBcrBa
uloAo roriercoeHx poapaxynxie/ ycraHoBreHhx
flocraHoeolo HEy N9 637 rc flocraHoeoro HEy N9
2ro

TOB <OIHAHCOBA KOMNAHI9 <<NPIMIHBECT>>

Aorpr4Myerbcfl Bt4Mor 3aKoHoAaBcrBa y qasrrHi
BeAeHHc KacoBrx onepaqifi y naqioxanuHii earlori e
Yrpalui sa nocraHoeoto HEY N9637 ra l-locraHoeoo
HEY N9210, a caMe:
- y npruiulenniTOB <OIHAHCOBA KOMnAHIfi
<nPIMIHBECT>>>> HaseHrft cefi$ 4nr a6epirauHr
rpouroBr4x xou:ria;
- yrna4eHril Aoroeip NgCn-n-O1-16300 aia
28.03.2O77p. Ha HaAaHHc nocnyF oxopoHt4 uafisa
uix TOB <OIHAHCOBA KOMnAHLq <nPIMIHBECT>> ra
TOB <CIPIyC-nynbT>. floroaip Ne 2 eig 07.02.17,
.Qoroeip N9 3 ei4 01.02.17 yrna4enufi Ha na4axHr
nocnyF oxopoHt4 uafina uix TOB <OIHAHCOBA
KOMnAHIfl <flPIMIHBECT>> ra OOll Kosaroe B.C.
ilpnlaiuleHns KounaniI o6na4xaui nynbroBoro
qinoAo6oeoto oxopoHoo. B ceoemy roprcrysaHni
KoMnaHiq uae ceft$r 4nr s6epiraHHs rorisroexx
rouris.

10) AorpilMaHHe Qiuancoaoo ycraHoBoto
o6vexenu uloAo cyuiuleHHq npoBa4xeHxr en4ia
rocnoAa pcbxoT Aisn sHocri, ycra x osreH HX nyH KToM
37 fliqeuaifinrx yMoB Ng 9I3, posAinola 2
flonoxeHHc N9 1515

Kol4naHis Aorpt4My€rbcs o6uexenb qoAo cyuiqenxr
npoBaAXeHHn eu4ie rocno4apcuroi 4innrHocri,
ycraHoBneHilx nyHKroM 37 IiqeHaifiHrx yMoB Nq 913.
Tar, e ycraHoBr.l4x AoKyMeHTax Kolanasil Bh3HaqeHa
4innunicru i3 3anyl{eHHq roujria ycranoeurxie
ynpaeniHxn uailxou Ane SiHaHcyeaxnn o6'errie
6y4isurqraa ta/a6o sAificHexHq onepartifi 3
uepyxouicro eK etarnFcqHr{fi BIAA 4innuxocri 3
ypaxyBaHHsM Bt4Mor 3aKoHoAaBcrea, i KoprnaHiq He
cyuiqye qefi BnA 4innuxocri g iHurill'414 BVAaMV

l-lpornrou geirHoro nepio.qy xe 6yno Sarrie
B14HrKHeHHe xouQnirry iHrepecia.

Bi4noei4uicru npruiqexb, y nKHX :aiicxngrucr
Kou na s ieo o6cryroayBa H xc Kn ierrie ( cnonrea..r e ),
AogrynHocri p.ne oci6: ixearqHlcro Ta ;Hulf,x r.aro
lr o6 in sx ux rE yn HacereH+.{s, n lETBeo&ry€rbce
texHiqHru o6crexenccx, nre spdrelo
O t.L2.2ot7p. excneE ror( llleeri.u H.F.

TOB <<Agdulmolrcuxa @ipua <BJIIICKOP IAPAI(T> (Kod C,\pnOy fie6S6Z6)
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11) Posrcprrrn iu$opr'laqii (onrac) y noBHoMy
o6ccsi uloAo st4icry crarefi 6anancy, nt4roMa Bara
eKr4x craHoBuru 5 i 6inur-ue ei4coruie eiAnoeiAHoro
posAiny 6anaucy

IHSopuaqin uloAo auicry crarei Sala-:r'. -r-3u3
Bara 9KHX cTaHoBHTb 5 i 5tsr_-.l€ B::crK B

eiAnoeiAFroro poaainy, xicn-r+:s y -iFr.-xax .l.c
QiHancoeoi gelrHocl , qKt r:toia€Tbc-n .fc Jborc 3Brrv
He3anexHoro ay.al{roDa

72) AorprMaHHn Bt4MoF HopMarrlBHo-npaBoBt4x
arria HaqromQixnocnyr, u1o perynoorb nopeAoK
cKnaAaHHe ra po3Kpr4rrr iu$opuaqii uloao OOE

KoMnaHic Aorprl.{y€TbcF Bhr,tor Hopf{ar,BHo-
npaBoBHX arrig HauxoxQixnocryr, u.lo perynlotorb
nopeAoK cKne.qaHHr ra po3KpnTrr iHQopuaqii uloao
oo5.

13) 9r BKnroqae Ynpaanreru OOE y AoroBopl4
npo Ha4aHHq $iHaHcoenx nocnyr 06og's3roee
nocilraHHq Ha eHyrpiu.tHi npaBhna HaAaHHc
6isascoerx nocnvr?

KoMnaxic BKrtoqa€ y AoroBoph npo HaAaHHF

@iHaHcoerx nocJtyr 0608'caKoBe nocrnaHHn Ha
npaexna <D<D6.

t4) 9vt Aorpr4My€rbcn Ynpaerrenu OOb BhMor
lr1o4o sa6opoHil 3anyqenun $inancoBhx axrheie
BiA QisnvHrx oci6 is go6oe'sgaHHqN utoAo
HacrynHoro ix noBepHeHHs, ycraHoBfleHhx
nyHKroM 38 rliueHsifiHilx vMoB N9 913?

Kounaxis AorpHMyerbcc B14Mor uloAo sa6opour
3any'.{eHHe $inancoarx arrilsie eiA Oi:fi.lHHx oci6 i:
30608's3aHHsM u-loAo HacrynHoro ix noBepHeHHff,
ycraHoBneHrx nyHKroM 38 fliqensiftHilx yMoB N9 913.

15) LIN 3a6e3neqLlB Ynpaenrenu OOE 3
B14Kop14craHHcM cneqianisoeaHoro nporpaMHoro
sa6egne.{eHHg:
- BeAeHHe HanexHoro ra cBoeL{acHoro o6rixy
SiHaHcoeo-rocnoAapcbKt4x onepaqift ei4noei.qHo
AO 3aKOHOAaBCTBa/ 3OKpeMa BeAeHHg XypHany
o6niry yKnaAeHrx ra BhKoHaHhx Aoroeopie
ynpaBhrenq 3 ycraHoBHilKaMh ra KaproK o6nixy
BrKoHaHhx AoroBopiB;
- r.riTKe po3MexyBaHHq o6niry BracHhx ra
3anyqeHhx rourie;
- MoxnhBicrb oneparilBHoFo si.4o6paxexxn
KpeAilry ra .qe6ery paxyuria ynpaBhrenc;
- BeAeHHe chfieMt4 o6niry npaB BtaMor
4oaipnrenia Qosay SiuaHcyeauHn 6y4iexrqrea
u_loAo KoxHoro rrBopeHoro QoHAy oKpeMo ra
sriAxo 3 Br4MoraMH 3arony N9 978-Iy;
- BeAeHHe o6niry HaAxoAxeHHq i cnhcaHHe
KoluriB, BHeceHhx 4oeipnrelnun 4o (D(D6, y
pospisi ycraHoBHr4Kia ynpaaniHHe, a raKox o6niry
rourria, cnpsMoBaHhx ynpaBhreneM is OOE xa
QinaucysaHxn 6y4isurqrea, y po3pi3i
sa6y4oeHnrcie ga roxHnu o6'errou 6y4iannqrea,
ei4orpeuneno eiA isr-uoro uafisa ynpaBilrene ra
ai4 iHu:nx OOE Nox.nueicru poe4pyxyeaunr 6ygu-
nxol ix$opraaqii is ct4creMh o6niry Ha nrcbMoBy
BrMory AepxaBHhx oprauie, Ao KoMnerenqii nrrx
Harexhrb npoBeAeHHe nepesipor ei4nosi4urx
AAHilX.

KoMnaHic mae ei4noei.4uy ror'ln'nrepHy rexHixy, nra
Aae 3Mory sa6egneqrrr BhKoHaHHs BHrqor uloAo
noAaHHe iH$opMaqii y Sopvari, ycraHoBJ'!eHoMy
Haqrou$innocryr/ a raKox rouyuirauiini :aco6r
(rene$oH, Qarc, enercTpoHHy noury, Ixrepcer).
KoMnaHic Mae nporpauui npo,ayK-H, cri
ea6esnevynru:
- BeAeHHq HaJlexHoro ra cBo€L{acHc-: o6niry
$iHaHcoso-rocnoAapcbrcrx onepaqii Bt:-:B;,l.Ho Ao
3aKOHOAaBCTBa, 3OKpeMa, BeAeHHc )+(Y9-ar! O6niry
yKraAeHhx ra BilKoHaHrx AoroBopiB r'-3as,f.-eng 3
ycraHoBHHKaMn ra KaproK o6nirv =r'igHaHrx
AOTOBOpTB;
- qirxe po3MexyBaHHr o6niry B.nacHllx - 3,a-'lqeHhx
xoLuria ;

- BeAeHHc ct4creMu o6lixy npaB BHr.:- lt3 l.c-€J'liB
OO5 uloao KoxHoro yraopenoro @o5 :<:€r.o ra
:rigxo 3 Br4MoraMil 3aroxy N9 978-IY;
- BeAeHHff o6niry HaAXoAXeHHa i ctt---= <:uria,
BHeceHilx 4oeiprrennnr Ao OO5, . scapi3i
ycraHoBHXKie ynpaeniuHq/ a raKox cf-- {r <3iuriB,
cnpqMoBaHhx ynpaBrreneu ig OOE ra 3 -=-:.saHHq
6y4isHrqrea, 3a Ko)KHt4M 06'€11011 5 r - 3-r';TBd,
ei4orpeuneHo eiA iuluoro uafiHa ynle=,r-=*-= - eiA
iHr.unx OO5, ruoxnneicru po3ApyrryBe--= i,i=-iKoi
iH$opuaqii ig chcrer,4h o6niry HB flrt*uii. =r'uory
AepxaBHilx opraxie, r4o KoMnerexqiT a<rr -.a-€x,rrb
npoBeAeHHfl nepeeipor eiAnoeiAHilx iz- / t

16) Llr He sAificHtoe Ynpaenrenu OOB 3anylteHHe
rcou:ria ycraHoBHt4Kia ynpaeniHHe MafiHoM y OOH
Ao 4epxaeHoi peecrparlii npocneKry euicii
ceprrQirarie OOH ra sAiftcxenus ixr.unx saxoAie,
nepe46aveuhx crarrero 38 3arony N9 978-Iy%?

Komnauig He crBoproBana OOH.

L7) 9u sAiicxroe Ynpaerreru OOE sanyveuun
rolurie ycraHoBHhKie ynpaeniHHn uailHou OOE
eupy A ra/a6o OOE en4y 5 Ha niAcraei 4oroeopy
npo yqacrb y Qouai Qinaucyeannn 6y4ieHnqrea,
nrril ei4noai4ae TrnoeoMy aoroBoDv N9 227?

,Qoroaopr npo ylracTb y OoHai I ---tr =.=--F6y4ieHnqrea ei4noai4anru Trnoacv. -tt-t3t j'v
srigHo nocraHoB14 KMy N9 227 eia 20.C3 2:-::

18) 9r s4ificxoe Ynpaerrenu OOE eia caoro iueni
ra e inrepecax ycraHoBxrrie ynpaaniHsg uafixoll
ynpasriHnn 3anyqeHhMH KoturaMil sriAHo 3
FnaBoo 70 ljKy, 3axoxoN N9 978-IV, npaBhnaMh
OOE ra AoroBopaM[ 3 ycraHoBHr4KaMh
ynpaeliuun. Ynpaerlrens s4ificuoe ynpaenixnn
uafiuou oco6ncro ra He Aopyr.{a€ ynpaeniuur
laafisou inulrm oco6aup rpiu shnaAxis, npeMo
nepe46aveHrx saronou?

Kounanir, nrc Ynpaerrenu OO5, s4iiclce 
= 

- :--3
ilresi Ta e iHrepecax ycrauoeHrxie r-lE1- --i
uafiuou ynpaeriuHr 3anyqeHilMt4 Kotrir?v/ =-:-: 3
ilaBoo 70 UKy, 3arcoHoru N9 978-IV. --ijr,-zv/
OOb ra AoroBopaMil 3 ycraHoBHHKaHr r-lz1- --3.
oco6ucro ra He .qopyqae ynpaBnixHc xai-:r -_.'v
oco6aM, rcpiu erna4xie, npFMo r--e:.=:ie-r-rx
3aKOHOM.
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:; -,, BeIe Ynpaerrenu OOE o6nir npaB BhMor

-a:v'-erie oo5 ulo4o KoxHoro yTBopeHoro HhM
3C*.Ir CKpei{O Ta sri4xo 3 BhMoraMil crarei
:: :: - L5 3aroxy N9 978-IY, a rarox o6nir
r'€-€li-rX 3 yCTaHOBHhKaM14 ynpaeniHnr
::'-:4':,3)
.-: -" =e.e Ynpaarrenu OOE o6nir KouriB,

=€:--rrr :oBiptlTenfiMh Ao OO5, a rarox o6nir
{:,--= :-3Fr{OBaHhX ynpaBilTeneM is OOE xa
Ir-E-trE€--s 6ygisHrqTBa/ BiAoKpeuneuoro eig
--c'- we7-d, ynpaBhrenfi ra ei4 iuulrx (D06?

:: -t i.: <ceye YnpaBhreltb OOb rala6o OOH
rai*: -e:F-aHe ycTaHoBHhKaMh ynpaBniHxg e
.-:€€qF-c, -3 oKp€MOMy paxyHry? o6nir MafiHa,
-.J: -,=ef.tsa€ B ynpasniHHi, ynpaararenu OOE

= * s3F 3e-re 3a o6'€KTaMn 6y4isnNqrBa ra

Kounaxig rrK ynpaBhrenb OOE BeAe c6.nrx -=z=
BilMor 4oeipNrenie OOE utogo KoxHo!-c !-33:€-:-:
H14M QOHAy OKpeMO Ta 3flAHO 3 BHMO-?V., -=-=,111,13 - 16 3arcoxy N9 978-Iy, a raKox 3e-ti :,j--.:
yKnaAeHrx 3 ycTaHoBHHKaMH ynpaBrii+'r; ::-:=.:: :

KoMnaHic rx Ynpaarrens OOE ae-le :i"- i i:--:
BHeceHhx 4oeipnrennMr Ao OO5, a -=i:r 

='i,-KOLUTiB, CnpgMOBaHhX ynpaBHTenev : :.:=
$iHaucyeaxnr 6y4isHrarlraa, Bl/lcr(::v--:-:
iuuroro MafiHa ynpaBhrenq ra eiA irrLL;x 3€=
KoN4naHig qr Ynpaehrers OOE o5-;- <:=.: v=]-:
nepeAaHe ycraHoBHtiKaMH ynpaenin-; = ,-t.31- --:
Ha oKpeMoMy paxyHKy,
O6rix laafiHa, u1o nepe6yBae B ynpa3,-
06'erraprr 6y4ieurqraa, Ta cKna;a€

B.B. Baai.ma

-L- 
- -lJ

uailna orDeurfi 6alauc? MAilH uril 6anaHc.
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piLUeHHeM Ay4rropcuroi nanaru yKpaiHr N9 315/3 e: 2: _9 l::- :
Cei4oUreo Haqiouarunoi rovicii, ulo sAificHoe .qepxa=-: :e-,
c@epi phHrie @iHaucoenx nocnyr npo BKnrcqeHHr :: :+._-:,

-n,n1 -< a-t=a7,iU nOCnVf

ayAhropcbKhx $ipr.l, nxi uoxyru npoBoAr4rh ayAV-cl=* -€aE= :r,
Qinancoeux ycraHoB, Po3nopcAxeHHfl HaqKoMOiH-3.1-r- i -
11.07.2013p. Ng 2193, peecrpaqifixrat HoMep Cei4:_-- rr':,:i:.r: :-,:F
Aii CeiAoqraa: s lL.O7.2Ol3p. Ao 24.09.2O20p. nci:=y=-:
Poanopr4xeHurv HaqronQiunocryr eia22.IO.2O|5 : \,; -j.:l

-iil-@ :-.:dF+q 3 ayAVTyl
E.:rb-=-:r q(3'-3 € qefi 3BiT He3anexHoro ayArTopa/ e
fr.f--dilrp€t<rop
---are- &'! :.- A Ne 004056 eiA 24.12.1999 p.

f3 rdr:2ola poxy
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TOB <Aydurnopcbxa fiipna <NIWCKOP IAPAIIT> (Kod CflpilOy 16465676)
tawto. b lis c or o ar o:nt. c om


