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

Бажан Андрiй Федорович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "АСКО-МЕДСЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13550765
4. Місцезнаходження: 03150, Україна, Голосiївський р-н, мiсто, Антоновича, будинок 122
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 247-40-80, (044) 247-40-80
6. Адреса електронної пошти: office@ams.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 15.12.2020, Протокол річних загальних
зборів акціонерів № 2 від 15.12.2020
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа
"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового

https://ams.com.ua/ru/informaciyaemitenta-cinnikh-paperiv/

16.12.2020

ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається -для
ПРАТ, щодо iнших ЦП не здiйсненно ПП, заповнення цiєї iнформацiї не є обов'язковим.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада
корпоративного секретаря вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить
рейтингової оцiнки.
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента
не надається у зв'язку iз вiдсутнiстю фiлiалiв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, - судовi справи, за якими розглядаються
позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок
звiтного року, стороною в яких виступає Товариство - вiдсутнi.

Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента не надається - Штрафнi санкцiї товариства,
накладенi органами державної влади у звiтному перiодi вiдсутнi.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам
емiтента в разi їх звiльнення не надається -згiдно ч.8 ст.40 Закону України "Про цiннi папери
та фондовий ринок" ПРАТ таку iнформацiю не розкриває.
Iнформацiю про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних
паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i
доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiю про: 1) завдання та полiтику емiтента щодо
управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного
основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування;
2) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або
ризику грошових потокiв не неадається тому, що Товариством не укладались деривативи
та не здiйснювалось вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на
оцiнку активiв, зобов'язань та фiнансовий стан.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно
вирiшив застосовувати не надається у зв'язку iз вiдсутнiстю такого кодексу.
Iнформацiяпро змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається згiдно ч.8 ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" ПРАТ
таку
iнформацiю не розкриває.

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiйта Iнформацiя
про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями
акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною
пороговому значенню пакета акцiй не надається -згiдно ч.8 ст.40 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" ПРАТ таку iнформацiю не розкриває.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало
похiднi цiннi папери.
Iнфрмацiї про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що
Товариство не випускало боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя про придбання власних акцiй не надається,
придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.

тому що

Товариство не

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових
облiгацiй.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiї)
не
надається, тому що Товариство не випускало крiм акцiй iнших цiних паперiв.Iнформацiя про
будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Товариства, в тому числi необхiднiсть
отримання вiд Товариства або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких
цiнних паперiв не надається - будь-якi обмеження у звiтному перiодi щодо обiгу цiнних
паперiв Товариства вiдсутнi.
Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй,
права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за
якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не дадається -у звiтному
перiодi вiдсутнi обмеження на голосуючi акцiй права голосу за якими обмежено, а також
голосуючi акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй
особi.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому,
що у звiтному перiодi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства про нарахування
i виплату дивiдендiв не приймалось.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не нанадається, тому що товариство не належить до
емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть; Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi
товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює
заiнтересованiсть не надається -згiдно ч.8 ст.40 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" ПРАТ таку iнформацiю не розкриває.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не випускало забезпеченi борговi
цiннi папери.Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами
(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - у Товариства вiдсутня iнформацiя
про будь-якi акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами Товариства.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається -в Товариствi вiдсутнi будь-якi договори
та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль
над Товариством.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКОМЕДСЕРВIС"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "СК "АСКО-МЕДСЕРВIС"
3. Дата проведення державної реєстрації
13.02.1995
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
25200000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
21
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Укрексiмбанк", МФО 322313
2) IBAN
26508010041826
3) поточний рахунок
26508010041826
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк", МФО 322313
5) IBAN
26508010041826
6) поточний рахунок
26508010041826
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ "ЛЕНДКОМ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
42645249
4) Місцезнаходження
03061, м.Київ, вулиця Миколи Шепелєва, будинок 6
5) Опис
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Аско-Медсервiс" є учасником
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя "Лендком" частка якого складає 95% у
статутному капiталi товариства.
Основний вид дiяльностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя "Лендком"-

Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.
1) Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "АКУЛА"
2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
35083494
4) Місцезнаходження
03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд.122
5) Опис
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Аско-Медсервiс" є учасником
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "АКУЛА", частка якого складає
27,115 % у статутному капiталi товариства.
Основний вид дiяльностi - Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'єкти.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Вищим органом управлiння є Загальнi Збори акцiонерiв, виконавчий орган представлений
Головою Правлiння, в компанiї 9 вiддiлiв, вiдокремлених пiдроздiлiв немає.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2019 рiк - 21 особа,
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 5 особи,
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 5 осiб.
Фонд оплати працi в 2019 роцi склав 1 767 тис.грн. Порiвняно з 2018 роком розмiр фонду оплати
працi збiльшився на 669 тис.грн. у зв`язку iз збiльшенням штатних одиниць.
Кадрова полiтика спрямована на забезпечення емiтента персоналом вiдповiдного напрямку
пiдготовки та квалiфiкацiї.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Компанiя є членом Моторно (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ)
(мiсцезнаходження: м. Київ, Русанiвський бульвар, буд. 8) з 2003 року. МТСБУ є єдиним
об'єднанням страховикiв, якi здiйснюють обов'язкове страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв за шкоду, заподiяну третiм особам.
МТСБУ є непiдприємницькою (неприбутковою) органiзацiєю i здiйснює свою дiяльнiсть
вiдповiдно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi

власникiв наземних транспортних засобiв", законодавства України та свого Статуту та Асоцiацiї
"Страховий бiзнес" (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Сагайдачного/Iгорiвська, 10/5, лiт. А) з
2015 року. АСБ є неприбутковою органiзацiєю, метою дiяльностi якої є захист прав учасникiв
страхового ринка, розвиток та дослiдження ринку страхування, сприяння професiйної дiяльностi
учасникiв.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Протягом 2019 року емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом 2019 року емiтент не отримував пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний. Амортизацiя на безстроковi лiцензiї и на право
здiйснення страхової дiяльностi (крiм страхування життя) не нараховується у зв'язку з
вiдсутнiстю термiну їх використання. Запаси облiковуються за собiвартiстю та списуються в
бухгалтерському облiку методом FIFO при використаннi на потреби товариства. Вкладення в
фiнансовi iнвестицiї, класифiкованi як в наявностi для продажу, за якими iснує активний ринок, i
ринкова вартiсть яких може бути достовiрно визначена, враховуються за ринковою вартiстю.
Коливання ринкової вартостi вiдображаються через прибутки та збитки або через капiтал у
дооцiнках.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Страхування, за 2019 рiк укладено 35909 договорiв на загальну суму 815 919тис. грн. Дохiд вiд
страхової дiяльностi склав 279 684 тис. грн.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх

вартість і спосіб фінансування
В кiнцi 2015 року та на початку 2016 року Товариство придбало за рахунок внескiв в статутний
капiтал для покриття страхових резервiв земельнi дiлянки, а саме: земельна дiлянка площею
1,3186 га, кадастровий номер: 3221885600:31:069:0501, що розташована за адресою: Київська
обл., Вишгородський р-н., с/рада Нижчедубечанська;
земельна дiлянка площею 2,0001 га,
кадастровий номер: 3221884400:07:100:0013, що розташована за адресою: Київська обл.,
Вишгородський р-н., с/рада Литвинiвська ; земельна дiлянка площею 1,5115 га, кадастровий
номер: 3221882400:20:028:0152, що розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський рн., с/рада Демидiвська ; земельна дiлянка площею 1,1403 га, кадастровий номер:
3221882400:05:252:0152, що розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н., с/рада
Демидiвська ; земельна дiлянка площею 1,4 га, кадастровий номер: 3222780600:07:022:0010, що
розташована за адресою: Київська обл., Макарiвський р-н., с/рада Бишiвська ; земельна дiлянка
площею 1,5116 га, кадастровий номер: 3221882400:20:028:0151, що розташована за адресою:
Київська обл., Вишгородський р-н., с/рада Демидiвська.
Товариство продало в 2017 роцi акцiї АТ СК "БЛАКИТНИЙ ПОЛIС". Кошти розмiщено на
депозитних та поточних рахунках Товариства. Також Товариство за рахунок коштiв страхових
резервiв придбало в 2018 роцi частку в статутному капiталi ТОВ "КОМПАНIЯ "ЛЕНДКОМ" та
ТОВ "ФIН-ТАЙМ". В 2019 роцi Товариством продало свою частку в статутному капiталi ТОВ
"ФIН-ТАЙМ".
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
На балансi Товариства знаходится нежитлове примiщення за адресою: м. Житомир, вул.
Святослава Рiхтера, буд. 41. Примiщення здається в оренду.
Також на балансi Товариства рахуються земельнi дiлянки, а саме: земельна дiлянка площею
1,3186 га, кадастровий номер: 3221885600:31:069:0501, що розташована за адресою: Київська
обл., Вишгородський р-н., с/рада Нижчедубечанська;
земельна дiлянка площею 1,5 га,
кадастровий номер: 3222785200:03:017:0052, що розташована за адресою: Київська обл.,
Макарiвський р-н., с/рада Наливайкiвська ; земельна дiлянка площею 3,0003 га, кадастровий
номер: 3222785200:03:017:0046, що розташована за адресою: Київська обл., Макарiвський р-н.,
с/рада Наливайкiвська ; земельна дiлянка площею 2,0001 га, кадастровий номер:
3221884400:07:100:0013, що розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н., с/рада
Литвинiвська ; земельна дiлянка площею 1,5115 га, кадастровий номер: 3221882400:20:028:0152,
що розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н., с/рада Демидiвська ; земельна
дiлянка площею 1,1403 га, кадастровий номер: 3221882400:05:252:0152, що розташована за
адресою: Київська обл., Вишгородський р-н., с/рада Демидiвська ; земельна дiлянка площею 1,4
га, кадастровий номер: 3222780600:07:022:0010, що розташована за адресою: Київська обл.,
Макарiвський р-н., с/рада Бишiвська ; земельна дiлянка площею 1,5 га, кадастровий номер:
3222785200:03:017:0053, що розташована за адресою: Київська обл., Макарiвський р-н., с/рада
Наливайкiвська
;
земельна
дiлянка
площею
1,5116 га,
кадастровий
номер:
3221882400:20:028:0151, що розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н., с/рада
Демидiвська
Придбанi вони за кошти страхових резервiв та власнi кошти Товариства.
Ще, основнi засоби Компанiї представленi наступними категорiями: комп'ютерне обладнання,

офiсне обладнання, меблi. Усi основнi засоби використовуються у господарськiй дiяльностi i
розташовуються за мiсцезнаходженням Компанiї: м. Київ, вул. Антоновича, 122. Компанiя не
планує розширення або удосконалення основних засобiв.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства впливає нестабiльна економiчна та полiтична ситуацiя в країнi,
недосконалiсть законодавчої бази,низька платоспроможнiсть населення.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок прибутку. Робочого капiталу достатньо для
поточних потреб.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На звiтну дату укладених але не виконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Своєчасне та належне виконання зобов`язань перед Страхувальниками. Проведення
iнформацiйної та роз`яснювальної роботи по збереженню дiючих договорiв страхування,
виконання робiт по внесенню змiн щодо збiльшення страхових платежiв по новим договорам
страхування.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдженнями та розробками в 2019 роцi Товариство не займалося.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Протягом останнiх трьох рокiв емiтент розвивав iснуючий бiзнес, а також диверсифiкував бiзнес
з точки зору продуктового ряду i нових каналiв продажiв.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
Наглядова Рада

Голова Правлiння

Структура

Персональний склад

Акцiонери
Голова Наглядової Ради
Член Наглядової Ради
Член Наглядової Ради

Згiдно перелiку акцiонерiв
Педченко Роман Григорович
Абрасiмов Андрiй Васильович
Антоненко Вiкторiя Павлiвна

Голова Правлiння

Iваненко Юлiя Степанiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Голова Наглядової Ради

Педченко Роман Григорович

1976

Вища

18

1

2

3

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ПрАТ "СК"АСКОМЕДСЕРВIС", 13550765,
Голова Наглядової ради

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
19.04.2019, 3
роки

Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом товариства та трудовим договором. Винагорода за виконану роботу за 2019 рiк
склала 275700,00 грн. На пiдставi Протоколу Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства № 2 вiд 19.04.2019 р. обрано на посаду Члена Наглядової
Ради Товариства. На засiданi Наглядової Ради Товариства 19.04.2019 р. ( Протокол №08 вiд 19.04.2019р.) - обрано Головою Наглядової Ради
Товариства. Посадова особа є акцiонером Товариства. Частка, якою посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 24,99%,
розмiр пакета акцiй, яким посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента - 6 297 480,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має, згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Посади, якi Посадова особа обiймала протягом останнiх
п'яти рокiв: 2002-2014 р.р. головний бухгалтер ТОВ "Мойдодир" (код ЄДРПОУ 30724161). 2007-2015р.р. директор за сумiсництвом ТОВ "БарейIнвест" (код ЄДРПОУ 35153168, ТДВ "СК "Арсенал Лайф"директор фiнансового департаменту, (код ЄДРПОУ 39180855).
Абрасимов Андрiй
ТОВ "Бест Iстейт", 33099188, 19.04.2019, 3
Член Наглядової Ради
1971
Вища
23
Васильович
Директор
роки
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом товариства та цивiльно-правовим договором. Член Наглядової Ради здiйснює свою
дiяльнiсть безоплатно. На пiдставi Протоколу Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства № 2 вiд 19.04.2019 р. обрано на посаду Члена Наглядової
Ради Товариства. Посадова особа є акцiонером Товариства. Частка, якою посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 9,5%,
розмiр пакета акцiй, яким посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента - 2394000,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має, згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Посадова особа не надала iнформацiї щодо займаних нею посад за
останнi п'ять рокiв.
ТДВ "СК "Арсенал Лайф",
Антоненко Вiкторiя
19.04.2019, 3
Член Наглядової Ради
1986
Вища
13
39180855, Начальник
Павлiвна
роки
корпоративного вiддiлу
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом товариства та цивiльно-правовим договором. Член Наглядової Ради здiйснює свою
дiяльнiсть безоплатно. На пiдставi Протоколу Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства № 2 вiд 19.04.2019 р. обрано на посаду Члена Наглядової
Ради Товариства. Посадова особа є акцiонером Товариства. Частка, якою посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 9,5%,
розмiр пакета акцiй, яким посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента - 2394000,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має, згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Посадова особа обiймала протягом останнiх п'ять рокiв: начальник
корпоративного вiддiлу в ТДВ "СК "Арсенал Лайф", код ЄДРПОУ 39180855.

Голова Правлiння

4

5

6

Iваненко Юлiя Степанiвна

1979

Вища

21

ТДВ "СК "Арсенал Лайф",
39180855, Заступник
Генерального директора

17.01.2018, 3
роки

Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi трудовим контрактом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода за виконану роботу
сплачується в сумi встановленiй штатним розкладом Товариства, яка за 2019 рiк склала 116 240,00 грн. Рiшенням Наглядової ради Товариства
(Протокол № 75 вiд 16.01.2018 р.) було обрано на посаду Голови Правлiння Товариства. Частка, якою посадова особа володiє в статутному капiталi
емiтента становить 9,5%, розмiр пакета акцiй, яким посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента - 2394000,00 грн., непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має, згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Посадова особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв: з 2011р. по 2016 р. займала посаду директор фiнансового департаменту в ПрАТ "Страхова компанiя "Арсенал Страхування",
код ЄДРПОУ 33908322. З 2016 р. по 2018 р. займала посаду заступник генерального директора в ТДВ "СК "Арсенал Лайф" , код ЄДРПОУ
39180855.
ПрАТ "СК "АскоГудемчук Людмила
01.11.2011,
Головний бухгалтер
1975
Вища
28
Медсервыс", 13550765,
Леонiдiвна
безстроково
Головний бухгалтер
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода за виконану роботу сплачується в сумi встановленiй
штатним розкладом Товариства, яка за 2019 рiк склала 100 333,98 грн. На пiдставi Наказу Голови правлiння Товариства з 01.11.2011 р. (Наказ №
85/К) переведено на посаду Головного бухгалтера. Частка, якою посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 0%, розмiр пакета
акцiй, яким посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента - 0,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має, згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Посади, якi Посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний
бухгалтер "Страхової компанiї АСКО-Медсервiс".
ТДВ "СК "Арсенал Лайф",
39180855, Начальник вiддiлу
20.07.2017,
Внутрiшнiй аудитор
Франкова Iнна Юрiївна
1989
Вища
7
облiку та розрахункiв
безстроково
партнерських продажiв
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода за виконану роботу сплачується в сумi встановленiй
штатним розкладом Товариства, яка за 2019 рiк склала 26 032,39 грн. На пiдставi Рiшення Наглядової ради Товариства вiд 18.07.2017 р. (Протокол
№ 72) призначено на посаду Внутрiшнього аудитора. Частка, якою посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 0%, розмiр
пакета акцiй, яким посадова особа володiє в статутному капiталi емiтента - 0,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має, згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Посадова особа обiймала протягом останнiх п'ять рокiв з 2015 р. на посадi
начальник вiддiлу облiку та розрахункiв партнерських продажiв в ТДВ "СК "Арсенал Лайф" (код ЄДРПОУ 39180855, мiсцезнаходження: 03141, м.
Київ, вул. Солом'янська, 33.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Голова Правлiння

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Педченко Роман Григорович
Абрасiмов Андрiй Васильович
Антоненко Вiкторiя Павлiвна
Iваненко Юлiя Степанiвна

Кількість
акцій
(шт.)
3
17 493
6 650
6 650
6 650

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
24,99
9,5
9,5
9,5

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
17 493
6 650
6 650
6 650

6
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Абрасiмов Андрiй Васильович
Клиша Наталiя Олександрiвна
Педченко Роман Григорович
Сахновська Олена Дмитрiвна
Чорний Олександр Iванович
Шаравара Олександр Петрович
Антоненко Вiкторiя Павлiвна
Левадна Юлiя Андрiївна
Iваненко Юлiя Степанiвна
Буденко Катерина Володимирiвна

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

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
9,5
9,5
24,99
9,5
9,5
9,5
9,5
5
9,5
3,51
100
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКО-МЕДСЕРВIС"
(надалi - Товариство та/або ПРАТ "СК "АСКО-МЕДСЕРВIС") має збалансований портфель,
присутнiсть в корпоративному та роздрiбному сегментi страхового ринку, акцент виключно на
прибутковий рiст - довгострокова стратегiя роботи ПРАТ "СК "АСКО-МЕДСЕРВIС"
2. Інформація про розвиток емітента
ПРАТ "СК "АСКО-МЕДСЕРВIС" створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для
одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у
виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами
дивiдендiв.
Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування, фiнансова
дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням,
виконання зазначених видiв дiяльностi у виглядi надання послуг для iнших страховикiв на
пiдставi укладених цивiльно-правових угод, надання послуг (виконання робiт), якщо це
безпосередньо пов'язано iз зазначеними видами дiяльностi, а також будь-якi операцiї для
забезпечення власних господарських потреб Товариства.
Товариство надає широкий спектр страхових послуг, серед яких страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного та обов'язкового страхування, загалом компанiя має 19 страхових лiцензiй.
Товариство iнвестує кошти страхових резервiв у високолiквiднi активи. Частка високолiквiдних
активiв у загальному обсязi активiв станом на 31.12.19р. складає 5 ,36 %.

Високолiквiднi активи представленi:
Грошовими коштами - 2134 тис. грн..;
Банкiвськими вкладами (депозитами) - 35 00 тис. грн..
Протягом 2019 року було отримано дохiд вiд розмiщення банкiвських вкладiв у розмiрi 4 455
тис. грн.
Товариство дотримується нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi,
прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика вiдповiдно до чинного
Законодавства України. Оцiнка прийнятнихактивiвздiйснена у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариством не укладались деривативи та не здiйснювалось вчинення правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань та фiнансовий стан.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Положення Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, протягом 2019 року
дотриманi. Кодекс корпоративного управлiння розмiщений на сайтi компанiї:
http://ams.com.ua/pro-kompaniyu/informaciya-finansovoi-ustanovi/.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Товариство приймає зобов'язання слiдувати у своїй дiяльностi принципам корпоративного
управлiння. Дотримання викладених у Кодексi правил та стандартiв спрямовано на формування
та пiдтримку позитивного iмiджу Товариства, покращення процессу управлiння ризиками,
пiдвищення ефективностi дiяльностi Товариства та збiльшення його iнвестицiйної
привабливостi.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Факти недотримання Кодексу корпоративного управлiння вiдсутнi.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
позачергові
X
15.02.2019
100
ПРОТОКОЛ № 1позачергових загальних зборiв акцiонерiв (надалi - Загальнi
збори)Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АСКОМедсервiс" (надалi -Товариство), код за ЄДРПОУ 13550765м. Київ 15 лютого
2019 року
Дата проведення Загальних зборiв: 15 лютого 2019 року.
Час проведення Загальних зборiв: з 11:00 год. до 12:00 год. (за київським
часом).Мiсце проведення Загальних зборiв:03150, м. Київ, вул. Горького, будинок
122, офiс 1.Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах,
складений станом на 24:00 год. за київським часом 11 лютого 2019 року ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України".Загальна кiлькiсть осiб, включених до
Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 11
(одинадцять) осiб, яким належить 70 000 (сiмдесят тисяч) штук простих iменних
акцiй Товариства.Для участi в Загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять)
осiб, яким належить
70 000 (сiмдесят тисяч) штук голосуючих простих
iменних акцiй Товариства, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих
простих iменних акцiй. Всi акцiї є голосуючими з усiх питань Порядку денного
Загальних зборiв (вiдповiдно до Перелiку акцiонерiв, якi зареєструвались для
участi в Загальних зборах, складеному Реєстрацiйною комiсiєю, призначеною
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 23.01.2019 року).Загальнi збори мають
кворум з усiх питань порядку денного за умови реєстрацiї для участi у загальних
зборах акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50% голосуючих простих
iменних акцiй Товариства.Кворум Загальних зборiв: кворум для проведення
Загальних зборiв складає 100%, Загальнi збори правомочнi приймати рiшення з
усiх питань Порядку денного Загальних зборiв.
Порядок голосування на Загальних зборах: спосiб голосування з питань Порядку
денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, за принципом
одна акцiя - один голос. Зi всiх питань Порядку денного рiшення приймається
простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй. Пiдрахунок голосiв з питань порядку
денного до обрання лiчильної комiсiї Загальними зборами здiйснюється
реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради Товариства
вiд 23.01.2019 року у складi Абрасiмова А.В. (в якостi Голови реєстрацiйної
комiсiї) та Антоненко В.П. (в якостi члена реєстрацiйної комiсiї).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
2. Затвердження регламенту, порядку проведення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
3. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
4. Про призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
Слухали: Голову правлiння Iваненко Ю.С., яка запропонувала обрати на строк до
завершення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну

комiсiю у склад 2-х осiб:
Голова лiчильної комiсiї - Абрасiмов Андрiй Васильович,
Член лiчильної комiсiї - Антоненко Вiкторiя Павлiвна.
Проект рiшення з питання порядку денного Загальних зборiв, винесений на
голосування: Обрати на строк до завершення позачергових загальних зборiв
акцiонерiв Товариства лiчильну комiсiю у склад 2-х осiб: Голова лiчильної комiсiї
- Абрасiмов Андрiй Васильович, Член лiчильної комiсiї - Антоненко Вiкторiя
Павлiвна.Результати голосування:"ЗА" - 70 000 голосiв акцiонерiв, що складає 100
% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних
акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. За
бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення, прийняте Загальними зборами:Обрати на строк до завершення
позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну комiсiю у склад 2х осiб: Голова лiчильної комiсiї - Абрасiмов Андрiй Васильович, Член лiчильної
комiсiї - Антоненко Вiкторiя Павлiвна.
Питання 2. Затвердження регламенту, порядку проведення позачергових
загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Слухали: Голову Правлiння Iваненко Ю.С., яка запропонувала встановити та
затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових загальних
зборiв та порядок голосування, а також порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв
для голосування: Час на доповiдь - 10 хвилин;
Час на запитання - 2 хвилини;Час на вiдповiдi - 5 хвилин; Запитання подаються до
Головуючого Загальних Зборiв в письмовiй формi. На пiдрахунок голосiв вiдвести
5 хвилин. Пiдсумки голосування оформлюються протоколами лiчильної комiсiї.
Голосування на Загальних Зборах здiйснюється за принципом одна акцiя - один
голос. Голосування зi всiх питань порядку денного проводиться з використанням
бюлетенiв для голосування. Рiшення Загальних Зборiв вважається прийнятим з
моменту складення протоколiв про пiдсумки голосування по кожному питанню
порядку денного.Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для
голосування, а саме: бюлетенi для голосування, засвiдчуються пiдписом Голови
Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разi недiйсностi
бюлетеня, про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з обов'язковим
зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня
засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї.
Проект рiшення з питання порядку денного Загальних зборiв, винесений на
голосування:
2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових
загальних зборiв та порядок голосування, а також порядок та спосiб засвiдчення
бюлетенiв для голосування:
Час на доповiдь - 10 хвилин;
Час на запитання - 2 хвилини;
Час на вiдповiдi - 5 хвилин;
Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборiв в письмовiй формi.На
пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування оформлюються
протоколами лiчильної комiсiї.
Голосування на Загальних Зборах здiйснюється за принципом одна акцiя - один

голос.
Голосування зi всiх питань порядку денного проводиться з використанням
бюлетенiв для голосування.
Рiшення Загальних Зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколiв
про пiдсумки голосування по кожному питанню порядку денного.
2.2. Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, а саме:
бюлетенi для голосування, засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради
Товариства та печаткою Товариства. У разi недiйсностi бюлетеня, про це на
ньому робиться вiдповiдна позначка з обов'язковим зазначенням пiдстав
недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами
Лiчильної комiсiїРезультати голосування:"ЗА" - 70 000 голосiв акцiонерiв, що
складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0
голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення, прийняте Загальними зборами:
2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових
загальних зборiв та порядок голосування, а також порядок та спосiб засвiдчення
бюлетенiв для голосування:
Час на доповiдь - 10 хвилин;
Час на запитання - 2 хвилини;
Час на вiдповiдi - 5 хвилин;
Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборiв в письмовiй формi.На
пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування оформлюються
протоколами лiчильної комiсiї.
Голосування на Загальних Зборах здiйснюється за принципом одна акцiя - один
голос.Голосування зi всiх питань порядку денного проводиться з використанням
бюлетенiв для голосування.
Рiшення Загальних Зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколiв
про пiдсумки голосування по кожному питанню порядку денного.2.2. Затвердити
порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, а саме: бюлетенi для
голосування, засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради Товариства та
печаткою Товариства. У разi недiйсностi бюлетеня, про це на ньому робиться
вiдповiдна позначка з обов'язковим зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка
про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї.Питання
3.Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.Слухали: Голову правлiння Iваненко Ю.С., яка запропонувала обрати
Головуючим та секретарем Загальних Зборiв наступних кандидатiв:
Головуючий Загальних Зборiв -Педченко Роман Григорович;
Секретар Загальних Зборiв -Iваненко Юлiя Степанiвна.
Надати повноваження Педченко Р.Г. та Iваненко Ю.С. пiдписати Протокол
Загальних Зборiв.Проект рiшення з питання порядку денного Загальних зборiв,
винесений на голосування: Обрати Головуючим та секретарем Загальних Зборiв
наступних кандидатiв:
Головуючий Загальних Зборiв -Педченко Роман Григорович;
Секретар Загальних Зборiв -Iваненко Юлiя Степанiвна.

Надати повноваження Педченко Р.Г. та Iваненко Ю.С. пiдписати Протокол
Загальних Зборiв.Результати голосування:"ЗА" - 70 000 голосiв акцiонерiв, що
складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв,
що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних
акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0
голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних
акцiй.Рiшення, прийняте Загальними зборами:
Обрати
Головуючим
та
секретарем
Загальних
Зборiв
наступних
кандидатiв:Головуючий Загальних Зборiв -Педченко Роман Григорович;Секретар
Загальних Зборiв -Iваненко Юлiя Степанiвна.Надати повноваження Педченко Р.Г.
та Iваненко Ю.С. пiдписати Протокол Загальних Зборiв.Питання 4. Про
призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового
аудиту фiнансової звiтностi Товариства. Слухали:Голову Правлiння Iваненко
Ю.С., яка запропонувала призначитисуб'єктом аудиторської дiяльностi для
надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА
ФIРМА "АУДИТ- СТАНДАРТ", код за ЄДРПОУ 32852960.Проект рiшення з
питання
порядку
денного
Загальних
зборiв,
винесений
на
голосування:Призначити суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства - ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТСТАНДАРТ", код за ЄДРПОУ 32852960.Результати голосування:"ЗА" - 70 000
голосiв акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних
акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0
голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. За
бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй. Рiшення, прийняте Загальними
зборами:Призначити суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства - ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТСТАНДАРТ", код за ЄДРПОУ 32852960.Враховуючи, що по всiх питаннях
Порядку денного вiдбулося обговорення та голосування та Порядок денний
вичерпано, Голова Зборiв оголосив Загальнi збори закритими о 12:00 за київським
часом 15 лютого 2019 року.Головуючий Загальних зборiв Р.Г. Педченко.
Секретар Загальних зборiв Ю.С. Iваненко.

Вид загальних зборів
Дата проведення

річні
X

позачергові
19.04.2019

Кворум зборів
Опис

100
ПРОТОКОЛ № 2 рiчних загальних зборiв акцiонерiв (надалi - Загальнi збори)
Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АСКО-МЕДСЕРВIС"
(надалi - Товариство), код за ЄДРПОУ 13550765 м. Київ 19 квiтня 2019 року Дата
проведення Загальних зборiв: 19 квiтня 2019 року.Час проведення Загальних
зборiв: з 11:00 год. до 12:00 год. (за київським часом).Мiсце проведення
Загальних зборiв:03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 122, офiс 1.Перелiк
акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на
24:00 год. за київським часом 15 квiтня 2019 року ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України".Загальна кiлькiсть осiб, включених до Перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у Загальних зборах: 11 (одинадцять) осiб, яким
належить 70 000 (сiмдесят тисяч) штук простих iменних акцiй Товариства. Для
участi в Загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) осiб, яким належить
70 000 (сiмдесят тисяч) штук голосуючих простих iменних акцiй Товариства, що
становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих простих iменних акцiй. Всi
акцiї є голосуючими з усiх питань Порядку денного Загальних зборiв (вiдповiдно
до Перелiку акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в Загальних зборах,
складеному Реєстрацiйною комiсiєю, призначеною Рiшенням Наглядової ради
Товариства, Протокол № 03 вiд 04.03.2019 року). Загальнi збори мають кворум з
усiх питань порядку денного за умови реєстрацiї для участi у загальних зборах
акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50% голосуючих простих iменних
акцiй Товариства. Кворум Загальних зборiв: кворум для проведення Загальних
зборiв складає 100%, Загальнi збори правомочнi приймати рiшення з усiх питань
Порядку денного Загальних зборiв. Порядок голосування на Загальних зборах:
спосiб голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням
бюлетенiв для голосування, за принципом одна акцiя - один голос. Зi всiх питань
Порядку денного рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.
З питання № 12 Порядку денного рiшення приймається бiльш як трьома чвертями
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих акцiй з вiдповiдного питання, з питання № 11
голосування здiйснюється з використанням бюлетенiв для кумулятивного
голосування. Пiдрахунок голосiв з питань порядку денного до обрання лiчильної
комiсiї Загальними зборами здiйснюється реєстрацiйною комiсiєю, яка
призначена рiшенням Наглядової ради Товариства, Протокол № 3 вiд 04.03.2019
року у складi Франкової Iнни Юрiївни (в якостi Голови реєстрацiйної комiсiї) та
Бабинець Марiї Андрiївни (в якостi члена реєстрацiйної комiсiї). ПОРЯДОК
ДЕННИЙ:
1.
Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
2. Затвердження регламенту, порядку проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
3. Обрання головуючого та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
4. Звiт Правлiння Товариства за результатами дiяльностi у 2018 роцi. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
5. Звiт Наглядової Ради Товариства за результатами дiяльностi у 2018 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за результатами дiяльностi у 2018 роцi.
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за результатами дiяльностi Товариства
у 2018 роцi та виплати (невиплати) дивiдендiв акцiонерам за 2018 рiк.
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк та перший
квартал 2020 року.
9. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та

сукупної граничної вартостi.
10. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства, затвердження умов трудового
договору (контракту), що укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства,
встановлення розмiру її винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання трудового договору (контракту)
з членами Наглядової Ради
Товариства.
12. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства та затвердження його
нової редакцiї.
13. Внесення змiн до внутрiшнього Положення про Наглядову Раду Товариства та
затвердження її в новiй редакцiї та скасування дiї iнших внутрiшнiх Положень
Товариства.РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Питання 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства. Слухали: Голову Правлiння Iваненко Ю.С., яка запропонувала
обрати на строк до завершення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства
лiчильну комiсiю у склад 2-х осiб: Голова лiчильної комiсiї - Франкова Iнна
Юрiївна, Член лiчильної комiсiї - Бабинець Марiя Андрiївна.Проект рiшення з
питання порядку денного Загальних зборiв, винесений на голосування: Обрати на
строк до завершення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну
комiсiю у склад 2-х осiб: Голова лiчильної комiсiї - Франкова Iнна Юрiївна, Член
лiчильної комiсiї - Бабинець Марiя Андрiївна.Результати голосування: "ЗА" - 70
000 голосiв акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних
акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0
голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. За
бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй. Рiшення, прийняте Загальними
зборами:Обрати на строк до завершення рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства лiчильну комiсiю у склад 2-х осiб: Голова лiчильної комiсiї Франкова Iнна Юрiївна, Член лiчильної комiсiї - Бабинець Марiя Андрiївна.
Питання 2.Затвердження регламенту, порядку проведення рiчних загальних
зборiв акцiонерiв Товариства. Слухали: Голову Правлiння Iваненко Ю.С., яка
запропонувала затвердити наступний регламент, порядок проведення рiчних
загальних зборiв Товариства та порядок голосування:Час на доповiдь - 10
хвилин; Час на запитання - 2 хвилини; Час на вiдповiдi - 5 хвилин; Запитання
подаються до Головуючого Загальних Зборiв в письмовiй формi. На пiдрахунок
голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування оформлюються протоколами
лiчильної комiсiї. Голосування на Загальних Зборах здiйснюється за принципом
одна акцiя - один голос. Голосування зi всiх питань порядку денного проводиться
з використанням бюлетенiв для голосування. З питання № 12 Порядку денного
рiшення приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцiй
з вiдповiдного питання, а з iнших питань Порядку денного - простою бiльшiстю
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах,
голосування з питання № 11 здiйснюється з використанням бюлетенiв для
кумулятивного голосування. Рiшення Загальних Зборiв вважається прийнятим з
моменту складення протоколiв про пiдсумки голосування по кожному питанню
порядку денного.
Також, запропонувала затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для

голосування, а саме: бюлетенi для голосування, засвiдчуються пiдписом Голови
Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разi недiйсностi
бюлетеня, про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з обов'язковим
зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня
засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї. Проект рiшення з питання порядку
денного Загальних зборiв, винесений на голосування: 2.1.Затвердити наступний
регламент, порядок проведення рiчних загальних зборiв Товариства та порядок
голосування: Час на доповiдь - 10 хвилин; Час на запитання - 2 хвилини; Час на
вiдповiдi - 5 хвилин; Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборiв в
письмовiй формi. На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування
оформлюються протоколами лiчильної комiсiї. Голосування на Загальних Зборах
здiйснюється за принципом одна акцiя - один голос. Голосування зi всiх питань
порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування. З
питання № 12 Порядку денного рiшення приймається бiльш як трьома чвертями
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах та є
власниками голосуючих акцiй з вiдповiдного питання, а з iнших питань Порядку
денного - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних Зборах, голосування з питання № 11 здiйснюється з використанням
бюлетенiв для кумулятивного голосування. Рiшення Загальних Зборiв вважається
прийнятим з моменту складення протоколiв про пiдсумки голосування по
кожному питанню порядку денного.2.2. Затвердити порядок та спосiб засвiдчення
бюлетенiв для голосування, а саме: бюлетенi для голосування, засвiдчуються
пiдписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разi
недiйсностi бюлетеня, про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з
обов'язковим зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть
бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї. Результати голосування:
"ЗА" - 70 000 голосiв акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали
участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0
голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних
акцiй.Рiшення, прийняте Загальними зборами:2.1.Затвердити наступний
регламент, порядок проведення рiчних загальних зборiв Товариства та порядок
голосування:Час на доповiдь - 10 хвилин;Час на запитання - 2 хвилини;Час на
вiдповiдi - 5 хвилин; Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборiв в
письмовiй формi.На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування
оформлюються протоколами лiчильної комiсiї. Голосування на Загальних Зборах
здiйснюється за принципом одна акцiя - один голос.
Голосування зi всiх питань порядку денного проводиться з використанням
бюлетенiв для голосування. З питання № 12 Порядку денного рiшення
приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцiй з вiдповiдного
питання, а з iнших питань Порядку денного - простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах, голосування з
питання № 11 здiйснюється з використанням бюлетенiв для кумулятивного
голосування.Рiшення Загальних Зборiв вважається прийнятим з моменту
складення протоколiв про пiдсумки голосування по кожному питанню порядку
денного.2.2. Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для

голосування, а саме: бюлетенi для голосування, засвiдчуються пiдписом Голови
Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разi недiйсностi
бюлетеня, про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з обов'язковим
зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня
засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї. Питання 3.Обрання головуючого
та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Слухали: Голову
правлiння Iваненко Ю.С., яка запропонувала обрати Головуючим та секретарем
Загальних Зборiв наступних кандидатiв: Головуючий Загальних Зборiв -Педченко
Роман Григорович; Секретар Загальних Зборiв -Iваненко Юлiя Степанiвна.
Надати повноваження Педченко Р.Г. та Iваненко Ю.С. пiдписати Протокол
Загальних Зборiв. Проект рiшення з питання порядку денного Загальних зборiв,
винесений на голосування: Обрати Головуючим та секретарем Загальних Зборiв
наступних кандидатiв:Головуючий Загальних Зборiв -Педченко Роман
Григорович;Секретар Загальних Зборiв -Iваненко Юлiя Степанiвна.Надати
повноваження Педченко Р.Г. та Iваненко Ю.С. пiдписати Протокол Загальних
Зборiв.
Результати голосування:"ЗА" - 70 000 голосiв акцiонерiв, що складає 100 %
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних
акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. За
бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.Рiшення, прийняте Загальними
зборами:Обрати Головуючим та секретарем Загальних Зборiв наступних
кандидатiв:Головуючий Загальних Зборiв -Педченко Роман Григорович;Секретар
Загальних Зборiв -Iваненко Юлiя Степанiвна.Надати повноваження Педченко Р.Г.
та Iваненко Ю.С. пiдписати Протокол Загальних Зборiв.Питання 4.Звiт Правлiння
Товариства за результатами дiяльностi у 2018 роцi. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. Слухали: Голову Правлiння
Iваненко Ю.С., яка повiдомила, що робота Правлiння Товариства в 2018 роцi була
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i
положенням його установчих документiв та запропонувала затвердити Звiт
Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства в 2018 роцi.Проект рiшення з питання порядку денного Загальних
зборiв, винесений на голосування:Звiт Правлiння за результатами дiяльностi
Товариства у 2018 роцi затвердити. Вважати дiяльнiсть Правлiння Товариства
задовiльною.Результати голосування:"ЗА" - 70 000 голосiв акцiонерiв, що складає
100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних
акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. За
бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй. Рiшення, прийняте Загальними

зборами:Звiт Правлiння за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi
затвердити. Вважати дiяльнiсть Правлiння Товариства задовiльною.Питання
5.Звiт Наглядової Ради Товариства за результатами дiяльностi у 2018 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства.
Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Педченко Р.Г., який повiдомив, що
робота Наглядової Ради Товариства в 2018 роцi була задовiльною та такою, що
вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його
установчих документiв та запропонував затвердити Звiт Наглядової Ради
Товариства за результатами дiяльностi Товариства в 2018 роцi.Проект рiшення з
питання порядку денного Загальних зборiв, винесений на голосування:Звiт
Наглядової Ради за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi затвердити.
Вважати дiяльнiсть Наглядової Ради Товариства задовiльною.Результати
голосування:"ЗА" - 70 000 голосiв акцiонерiв, що складає 100 % голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та
є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали
участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0
голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних
акцiй.Рiшення, прийняте Загальними зборами:Звiт Наглядової Ради за
результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi затвердити. Вважати дiяльнiсть
Наглядової Ради Товариства задовiльною.Питання 6.Затвердження рiчного звiту
Товариства за результатами дiяльностi у 2018 роцi. Слухали: Голову Правлiння
Iваненко Ю.С., яка доповiла про основнi показники рiчної фiнансової звiтностi
Товариства за 2018 рiк та надала до розгляду баланс Товариства та звiт про
фiнансовi результати за 2018 рiк. Голова Правлiння запропонувала затвердити
рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.Проект рiшення з питання порядку денного
Загальних зборiв, винесений на голосування:Затвердити рiчний звiт Товариства за
результатами дiяльностi у 2018 роцi.Результати голосування:"ЗА" - 70 000 голосiв
акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних
акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. За
бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.Рiшення, прийняте Загальними
зборами:Затвердити рiчний звiт Товариства за результатами дiяльностi у 2018
роцi.Питання 7.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за результатами
дiяльностi Товариства у 2018 роцi та виплати (невиплати) дивiдендiв акцiонерам
за 2018 рiк. Слухали:Головуючого Загальних зборiв Педченка Р.Г., який
повiдомив, що за пiдсумками роботи в 2018 роцi Товариство має прибуток вiд
фiнансово-господарської дiяльностi в сумi 7 253 548,58 грн., тому запропонував
спрямувати 5% чистого прибутку Товариства за 2018 рiк, що складає 362 677,43
грн. до резервного капiталу, а залишок нерозподiленого прибутку за 2018 рiк у
розмiрi 6 890 871,15 грн. направити на покриття збиткiв попереднiх рокiв,

дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк не
нараховувати та не сплачувати.Проект рiшення з питання порядку денного
Загальних зборiв, винесений на голосування:Прийняти до вiдома, що за
пiдсумками роботи в 2018 роцi ПрАТ "СК "АСКО-Медсервис" має прибуток вiд
фiнансово-господарської дiяльностi в сумi 7 253 548,58 грн.: - Спрямувати 5%
чистого прибутку Товариства за 2018 рiк, що складає 362 677,43 грн. до
резервного капiталу.- Залишок нерозподiленого прибутку за 2018 рiк у розмiрi 6
890 871,15 грн. направити на покриття збиткiв попереднiх рокiв, дивiденди за
результатами господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк не нараховувати та
не сплачувати.Результати голосування:"ЗА" - 70 000 голосiв акцiонерiв, що
складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв,
що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних
акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. За
бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.Рiшення, прийняте Загальними
зборами:Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2018 роцi ПрАТ "СК
"АСКО-Медсервис" має прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi в сумi 7
253 548,58 грн.: - Спрямувати 5% чистого прибутку Товариства за 2018 рiк, що
складає 362 677,43 грн. до резервного капiталу.- Залишок нерозподiленого
прибутку за 2018 рiк у розмiрi 6 890 871,15 грн. направити на покриття збиткiв
попереднiх рокiв, дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства
за 2018 рiк не нараховувати та не сплачувати.Питання 8.Визначення основних
напрямiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк та перший квартал 2020 року.
Слухали:Головуючого Загальних зборiв Педченка Р.Г., який запропонував
направити зусилля на збiльшення надходження страхових платежiв та кiлькостi
клiєнтiв.Проект рiшення з питання порядку денного Загальних зборiв, винесений
на голосування:Направити зусилля на збiльшення надходження страхових
платежiв та кiлькостi клiєнтiв.Результати голосування:"ЗА" - 70 000 голосiв
акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних
акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. За
бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.Рiшення, прийняте Загальними
зборами:Направити зусилля на збiльшення надходження страхових платежiв та
кiлькостi клiєнтiв.Питання 9.Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року, визначення
їх характеру та сукупної граничної вартостi. Слухали:Головуючого Загальних
зборiв Педченка Р.Г., який запропонував прийняти рiшення про попереднє
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з дати
проведення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних
зборiвакцiонерiв, вiдповiдно до наступних критерiїв:1) Характер значних

правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року:господарськi
договори;договори страхування та перестрахування;договори куплi-продажу
цiннихпаперiв;фiнансовi договори (а саме: договори застави; поруки, гарантiї;
вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту
тощо).2) Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом року не повинна перевищити 500 000 000,00 (п'ятсот
мiльйонiв) грн;Також, запропонував надати ГоловiПравлiння Товариства
повноваження з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення
наступних рiчних загальних зборiвакцiонерiв, укладати значнi правочини, якщо
вони вiдповiдають встановленим вище критерiям та встановити, що при
розрахунку сукупної граничної вартостiправочинiв для договорiв страхування та
перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та
перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для
господарських договорiв та договорiвкупiвлi-продажу цiннихпаперiв - цiна
договору, для фiнансовихдоговорiв - сума зобов'язань за цими договорами.Проект
рiшення з питання порядку денного Загальних зборiв, винесений на
голосування:Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборiв до дати
проведення наступних рiчних загальних зборiвакцiонерiв, вiдповiдно до
наступних критерiїв:1) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом року:господарськi договори;договори страхування та
перестрахування;договори куплi-продажу цiннихпаперiв;фiнансовi договори (а
саме: договори застави; поруки, гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення
боргу, позики, договори кредиту тощо).2) Гранична сукупна вартiсть значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна
перевищити 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) грн;9.2. Надати ГоловiПравлiння
Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборiв до дати
проведення наступних рiчних загальних зборiвакцiонерiв, укладати значнi
правочини, якщо вони вiдповiдають встановленим вище критерiям.9.3.
Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартостiправочинiв для
договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть
страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна
премiя), для господарських договорiв та договорiвкупiвлi-продажу цiннихпаперiв
- цiна договору, для фiнансовихдоговорiв - сума зобов'язань за цими
договорами.Результати голосування:"ЗА" - 70 000 голосiв акцiонерiв, що складає
100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних
акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. За
бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.Рiшення, прийняте Загальними
зборами:Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборiв до дати
проведення наступних рiчних загальних зборiвакцiонерiв, вiдповiдно до
наступних критерiїв:1) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом року:господарськi договори;договори страхування та
перестрахування;договори куплi-продажу цiннихпаперiв;фiнансовi договори (а
саме: договори застави; поруки, гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення
боргу, позики, договори кредиту тощо).2) Гранична сукупна вартiсть значних

правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна
перевищити 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) грн;9.2. Надати ГоловiПравлiння
Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборiв до дати
проведення наступних рiчних загальних зборiвакцiонерiв, укладати значнi
правочини, якщо вони вiдповiдають встановленим вище критерiям.9.3.
Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартостiправочинiв для
договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть
страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна
премiя), для господарських договорiв та договорiвкупiвлi-продажу цiннихпаперiв
- цiна договору, для фiнансовихдоговорiв - сума зобов'язань за цими
договорами.Питання 10.Про дострокове припинення повноважень членiв
Наглядової Ради Товариства. Слухали:Головуючого Загальних зборiв Педченко
Р.Г., який повiдомив, що запропоновано припинити достроково повноваження
членiв Наглядової Ради Товариства, а семе:Голови Наглядової Ради - Педченка
Романа Григоровича;Члена Наглядової Ради - Абрасiмова Андрiя
Васильовича;Члена Наглядової Ради - Антоненко Вiкторiї Павлiвни.Проект
рiшення з питання порядку денного Загальних зборiв, винесений на
голосування:Припинити достроково повноваження членiв Наглядової Ради
Товариства, а семе:Голови Наглядової Ради - Педченка Романа
Григоровича;Члена Наглядової Ради - Абрасiмова Андрiя Васильовича;Члена
Наглядової Ради - Антоненко Вiкторiї Павлiвни.Результати голосування:"ЗА" - 70
000 голосiв акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних
акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0
голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. За
бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.Рiшення, прийняте Загальними
зборами:Припинити достроково повноваження членiв Наглядової Ради
Товариства, а семе:Голови Наглядової Ради - Педченка Романа
Григоровича;Члена Наглядової Ради - Абрасiмова Андрiя Васильовича;Члена
Наглядової Ради - Антоненко Вiкторiї Павлiвни.Питання 11.Обрання членiв
Наглядової Ради Товариства, затвердження умов трудового договору (контракту),
що укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розмiру
її винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання трудового
договору (контракту)
з
членами
Наглядової
Ради Товариства.
Слухали:Головуючого Загальних зборiв Педченко Р.Г., який повiдомив, що у
зв'язку з припиненням достроково повноважень членiв Наглядової Ради
Товариства необхiдно обрати новий склад Наглядової Ради, тому запропонував
обрати членами Наглядової Ради Товариства строком на 3 (три) роки наступних
осiб:Педченка Романа Григоровича, який є представником акцiонера Iваненко
Юлiї Степанiвни;Абрасiмова Андрiя Васильовича, який є представником
акцiонера Думи Вiктора Олександровича;Антоненко Вiкторiю Павлiвну, яка є
представником акцiонера Чорного Олександра Iвановича.Також, запропонував
затвердити умови трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради
Товариства. Договори безоплатнi, окрiм договору , який буде укладено з Головою
Наглядової Ради, для якого встановлено винагороду в розмiрi 24 900 грн. на
мiсяць та уповноважити Голову Правлiння Товариства Iваненко Ю.С. пiдписати
вiд iменi Товариства трудовi договори (контракти) з членами Наглядової Ради
Товариства.Проект рiшення з питання порядку денного Загальних зборiв,

винесений на голосування:11.1. Обрати членами Наглядової Ради Товариства
строком на 3(три) роки наступних осiб:Педченко Роман Григорович - представник
акцiонера Iваненко Юлiї Степанiвни;Абрасiмов Андрiй Васильович - представник
акцiонера Думи Вiктора Олександровича;Антоненко Вiкторiя Павлiвна представник акцiонера Чорного Олександра Iвановича.11.2. Затвердити умови
трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради Товариства. Договори
безоплатнi, окрiм договору, який буде укладено з Головою Наглядової Ради, для
якого встановлено винагороду в розмiрi 24 900 грн. на мiсяць.11.3. Уповноважити
Голову Правлiння Товариства Iваненко Ю.С. пiдписати вiд iменi Товариства
трудовi договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства.Результати
голосування:
№ п/п Прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата Кiлькiстьотриманихголосiв
1
Педченко Роман Григорович 70 000
2
АбрасiмовАндрiйВасильович 70 000
3
Антоненко Вiкторiя Павлiвна 70 000
Рiшення, прийняте Загальними зборами:11.1. За результатами кумулятивного
голосування обрано строком на 3 (три) роки наступний склад Наглядової Ради
Товариства:Педченко Роман Григорович - представник акцiонера Iваненко Юлiї
Степанiвни;Абрасiмов Андрiй Васильович - представник акцiонера Думи Вiктора
Олександровича;Антоненко Вiкторiя Павлiвна - представник акцiонера Чорного
Олександра Iвановича.11.2. Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв) з
членами Наглядової Ради Товариства. Договори безоплатнi, окрiм договору, який
буде укладено з Головою Наглядової Ради, для якого встановлено винагороду в
розмiрi 24 900 грн. на мiсяць.11.3. Уповноважити Голову Правлiння Товариства
Iваненко Ю.С. пiдписати вiд iменi Товариства трудовi договори (контракти) з
членами Наглядової Ради Товариства.Питання 12.Внесення та затвердження змiн
до
Статуту
Товариства
та
затвердження
його
нової
редакцiї.
Слухали:Головуючого Загальних зборiв Педченко Р.Г., який запропонував у
зв'язку з приведенням положень Статуту Товариства у вiдповiднiсть до останнiх
змiн Закону України "Про акцiонернi товариства" та з метою оперативного
вирiшення питань господарської дiяльностi Товариства, внести запропонованi
змiни до Статуту Товариства. У зв'язку з вищенаведеним, запропоновано внести
та затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї. Уповноважити та доручити Головi Правлiння Товариства Iваненко Юлiї
Степанiвнi пiдписати статут Товариства в новiй редакцiї та здiйснити всi
передбаченi чинним законодавством дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї
Статуту Товариства.Проект рiшення з питання порядку денного Загальних зборiв,
винесений на голосування:У зв'язку з приведенням положень Статуту Товариства
у вiдповiднiсть до останнiх змiн Закону України "Про акцiонернi товариства" та з
метою оперативного вирiшення питань господарської дiяльностi Товариства,
внести запропонованi змiни до Статуту Товариства. У зв'язку з вищенаведеним,
внести та затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новiй редакцiї. Уповноважити та доручити Головi Правлiння Товариства Iваненко
Юлiї Степанiвнi пiдписати статут Товариства в новiй редакцiї та здiйснити всi
передбаченi чинним законодавством дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї
Статуту Товариства.Результати голосування:"ЗА" - 70 000 голосiв акцiонерiв, що
складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв,
що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних
акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. За

бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.Рiшення, прийняте Загальними
зборами:У зв'язку з приведенням положень Статуту Товариства у вiдповiднiсть до
останнiх змiн Закону України "Про акцiонернi товариства" та з метою
оперативного вирiшення питань господарської дiяльностi Товариства, внести
запропонованi змiни до Статуту Товариства. У зв'язку з вищенаведеним, внести та
затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї. Уповноважити та доручити Головi Правлiння Товариства Iваненко Юлiї
Степанiвнi пiдписати статут Товариства в новiй редакцiї та здiйснити всi
передбаченi чинним законодавством дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї
Статуту Товариства.Питання 13.Внесення змiн до внутрiшнього Положення про
Наглядову Раду Товариства та затвердження її в новiй редакцiї та скасування дiї
iнших внутрiшнiх Положень Товариства. Слухали:Головуючого Загальних зборiв
Педченко Р.Г., який запропонував у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до
останнiх змiн Закону України "Про акцiонернi товариства" внести запропонованi
змiни до внутрiшнього Положення про Наглядову Раду Товариства та затвердити
її в новiй редакцiї та встановити, що нова редакцiя Положення про Наглядову
Раду набирає чинностi з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту
Товариства.Також, Головуючий Загальних зборiв, запропонував скасувати дiю
внутрiшнiх Положень Товариства а саме: Положення про Загальнi Збори
Товариства, Положення про Правлiння Товариства та Положення про Ревiзора
Товариства.Проект рiшення з питання порядку денного Загальних зборiв,
винесений на голосування:13.1. У зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до
останнiх змiн Закону України "Про акцiонернi товариства" внести запропонованi
змiни до внутрiшнього Положення про Наглядову Раду Товариства та затвердити
її в новiй редакцiї. Встановити, що нова редакцiя Положення про Наглядову Раду
набирає чинностi з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту
Товариства.13.2. Скасувати дiю внутрiшнiх Положень Товариства а саме:Положення про Загальнi Збори Товариства, Положення про Правлiння Товариства
та Положення про Ревiзора Товариства.Результати голосування:"ЗА" - 70 000
голосiв акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних
акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих
простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0
голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. За
бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.Рiшення, прийняте Загальними
зборами:13.1. У зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до останнiх змiн Закону
України "Про акцiонернi товариства" внести запропонованi змiни до
внутрiшнього Положення про Наглядову Раду Товариства та затвердити її в новiй
редакцiї. Встановити, що нова редакцiя Положення про Наглядову Раду набирає
чинностi з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.13.2.
Скасувати дiю внутрiшнiх Положень Товариства а саме:- Положення про Загальнi
Збори Товариства, Положення про Правлiння Товариства та Положення про
Ревiзора Товариства. Головуючий Загальних зборiв Педченко Роман Григорович
оголосив, що всi питання порядку денного розглянутi, Загальнi збори акцiонерiв
Товариства вважаються закритими. Головуючий Загальних зборiв Р.Г. Педченко.
Секретар Загальних зборiв Ю.С. Iваненко.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання
Інше (зазначити)
послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Ні

Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Інше (зазначити)

X
X
X

У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради

Незалежний член
наглядової ради

Залежний член
наглядової ради
X

Голова Наглядової Ради - Педченко Роман
Григорович
Функціональні обов'язки Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює
захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
члена наглядової ради
визначеної Статутом та чинним законодавством України,
контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Наглядова рада здiйснює свої функцiональнi обов'язки
вiдповiдно до статуту Товариства, до них належить: обрання та
припинення повноважень Голови Правлiння Товариства;
затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi
укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Г олови Правлiння
Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Г олови Правлiння
Товариства;
Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства,
зокрема, про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про
конфлiкт iнтересiв, про операцiї з пов'язаними особами тощо.
Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв.
Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових
Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках,
встановлених чинним законодавством України.
Прийняття рїшення про продаж ранiше викуплених Товариством

акцїй.
Прийняття рїшення про розмїщення Товариством iнших , крїм
акцїй, цiнних паперiв.
Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших,
крiм акцiй, цiнних паперiв.
Попереднiй розгляд за поданням Голови Правлiння проекту
розподiлу прибутку.
Прийняття рiшення про використання резервного капiталу та
iнших фондiв (капiталiв) Товариства (в разi їх створення).
За поданням Голови Правлiння Товариства визначення перелiку
та порядку створення, а також прийняття рiшення про створення
та лiквiдацiю iнших фондiв (капiталiв) Товариства, затвердження
положень про фонди Товариства.
Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй
та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства.
Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi,
акцiй Товариства) у випадках, передбачених Законом України
"Про акцiонернi товариства". Винесення на розгляд Загальних
зборiв пропозицiй про притягнення до майнової вiдповiдальностi
посадових осiб Товариства.
Прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства,
затвердження їх статутiв i положень.
Прийняття рiшення стосовно доцiльностi створення посади
Корпоративного секретаря а в разi створення посади
Корпоративного секретаря - обрання та припинення повноважень
Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди,
затвердження Положення про Корпоративного секретаря,
затвердження умов трудового або iншого договору з
Корпоративним секретарем.
Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв,
встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".
Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у
межах граничного строку, визначеного Законом України "Про
акцiонернi товариства".
Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути
повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на
участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства".
Прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової ради та
затвердження положення про них, обрання та вiдкликання
повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
Прийняття рiшення щодо створення служби внутрiшнього аудиту
Товариства, погодження призначення на посаду та звiльнення
керiвника служби внутрiшнього аудиту Товариства.
Вирiшення питань про участь Товариства у промисловофiнансових групах, iнших об'єднаннях, про заснування iнших

юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення:
- значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що є його предметом, становить вiд 10 (включно) до 25
(включно) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. В разi
неприйняття Наглядовою радою рiшення про надання згоди на
вчинення правочинiв (значних правочинiв), передбаченого
Статутом, питання про надання згоди на його вчинення може
виноситися на розгляд Загальних зборiв. Прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть, або про вiдхилення правочину iз
заiнтересованiстю, або не прийняття жодного рiшення з цього
питання, або про винесення розгляду цього питання на Загальнi
збори вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Затвердження та регулярний перегляд повного перелiку
пов'язаних осiб, якщо такий передбачений внутрiшнiми
документами Товариства.
Визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй.
Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у
тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг.
Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та
зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення
недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та
рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за
ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та
незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням
недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок
зовнiшнiм аудитором.
Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи,
яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов
договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру
оплати її послуг.
Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм
простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала
контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства".
Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж Головою Пралiння та
трудовим
колективом.
Розгляд щоквартальних звiтiв Голови Правлiння щодо виконання
затверджених у порядку, визначеному Статутом основних
напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства,
рiчних 6юджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та
капiтальних вкладень. Такi звiти надаються Головою Правлiння
за запитом Наглядової ради.

Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради
Законом України "Про акцiонернi товариства" у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення
Наглядовiй радi за рiшенням Загальних зборiв.
Голова Наглядової радаи здiйснює свої функцiональнi обов'язки
вiдповiдно до Статуту Товариства, а саме:
Органiзовує роботу Наглядової ради.
Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.
Органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує
зберiгання протоколiв Наглядової ради.
Вiдкриває Загальнi збори.
Здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про
Наглядову раду.
Член Наглядової Ради - Абрасiмов Андрiй
X
Васильович
Функціональні обов'язки Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює
захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
члена наглядової ради
визначеної Статутом та чинним законодавством України,
контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Наглядова рада здiйснює свої функцiональнi обов'язки
вiдповiдно до статуту Товариства, до них належить: обрання та
припинення повноважень Голови Правлiння Товариства;
затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi
укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Г олови Правлiння
Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Г олови Правлiння
Товариства;
Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства,
зокрема, про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про
конфлiкт iнтересiв, про операцiї з пов'язаними особами тощо.
Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв.
Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових
Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках,
встановлених чинним законодавством України.
Прийняття рїшення про продаж ранiше викуплених Товариством
акцїй.
Прийняття рїшення про розмїщення Товариством iнших , крїм
акцїй, цiнних паперiв.
Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших,
крiм акцiй, цiнних паперiв.
Попереднiй розгляд за поданням Голови Правлiння проекту
розподiлу прибутку.

Прийняття рiшення про використання резервного капiталу та
iнших фондiв (капiталiв) Товариства (в разi їх створення).
За поданням Голови Правлiння Товариства визначення перелiку
та порядку створення, а також прийняття рiшення про створення
та лiквiдацiю iнших фондiв (капiталiв) Товариства, затвердження
положень про фонди Товариства.
Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй
та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства.
Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi,
акцiй Товариства) у випадках, передбачених Законом України
"Про акцiонернi товариства". Винесення на розгляд Загальних
зборiв пропозицiй про притягнення до майнової вiдповiдальностi
посадових осiб Товариства.
Прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства,
затвердження їх статутiв i положень.
Прийняття рiшення стосовно доцiльностi створення посади
Корпоративного секретаря а в разi створення посади
Корпоративного секретаря - обрання та припинення повноважень
Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди,
затвердження Положення про Корпоративного секретаря,
затвердження умов трудового або iншого договору з
Корпоративним секретарем.
Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв,
встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".
Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у
межах граничного строку, визначеного Законом України "Про
акцiонернi товариства".
Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути
повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на
участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства".
Прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової ради та
затвердження положення про них, обрання та вiдкликання
повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
Прийняття рiшення щодо створення служби внутрiшнього аудиту
Товариства, погодження призначення на посаду та звiльнення
керiвника служби внутрiшнього аудиту Товариства.
Вирiшення питань про участь Товариства у промисловофiнансових групах, iнших об'єднаннях, про заснування iнших
юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення:
- значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що є його предметом, становить вiд 10 (включно) до 25
(включно) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. В разi
неприйняття Наглядовою радою рiшення про надання згоди на

вчинення правочинiв (значних правочинiв), передбаченого
Статутом, питання про надання згоди на його вчинення може
виноситися на розгляд Загальних зборiв. Прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть, або про вiдхилення правочину iз
заiнтересованiстю, або не прийняття жодного рiшення з цього
питання, або про винесення розгляду цього питання на Загальнi
збори вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Затвердження та регулярний перегляд повного перелiку
пов'язаних осiб, якщо такий передбачений внутрiшнiми
документами Товариства.
Визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй.
Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у
тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг.
Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та
зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення
недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та
рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за
ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та
незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням
недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок
зовнiшнiм аудитором.
Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи,
яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов
договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру
оплати її послуг.
Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм
простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала
контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства".
Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж Головою Пралiння та
трудовим колективом.
Розгляд щоквартальних звiтiв Голови Правлiння щодо виконання
затверджених у порядку, визначеному Статутом основних
напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства,
рiчних 6юджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та
капiтальних вкладень. Такi звiти надаються Головою Правлiння
за запитом Наглядової ради.
Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради
Законом України "Про акцiонернi товариства" у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення

Наглядовiй радi за рiшенням Загальних зборiв.
Член Наглядової Ради - Антоненко Вiкторiя
X
Павлiвна
Функціональні обов'язки Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює
захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
члена наглядової ради
визначеної Статутом та чинним законодавством України,
контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Наглядова рада здiйснює свої функцiональнi обов'язки
вiдповiдно до статуту Товариства, до них належить: обрання та
припинення повноважень Голови Правлiння Товариства;
затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi
укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Г олови Правлiння
Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Г олови Правлiння
Товариства;
Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства,
зокрема, про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про
конфлiкт iнтересiв, про операцiї з пов'язаними особами тощо.
Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв.
Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових
Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках,
встановлених чинним законодавством України.
Прийняття рїшення про продаж ранiше викуплених Товариством
акцїй.
Прийняття рїшення про розмїщення Товариством iнших , крїм
акцїй, цiнних паперiв.
Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших,
крiм акцiй, цiнних паперiв.
Попереднiй розгляд за поданням Голови Правлiння проекту
розподiлу прибутку.
Прийняття рiшення про використання резервного капiталу та
iнших фондiв (капiталiв) Товариства (в разi їх створення).
За поданням Голови Правлiння Товариства визначення перелiку
та порядку створення, а також прийняття рiшення про створення
та лiквiдацiю iнших фондiв (капiталiв) Товариства, затвердження
положень про фонди Товариства.
Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй
та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства.
Затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi,
акцiй Товариства) у випадках, передбачених Законом України
"Про акцiонернi товариства". Винесення на розгляд Загальних
зборiв пропозицiй про притягнення до майнової вiдповiдальностi
посадових осiб Товариства.
Прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства,
затвердження їх статутiв i положень.
Прийняття рiшення стосовно доцiльностi створення посади
Корпоративного секретаря а в разi створення посади
Корпоративного секретаря - обрання та припинення повноважень
Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди,
затвердження Положення про Корпоративного секретаря,
затвердження умов трудового або iншого договору з
Корпоративним секретарем.
Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв,
встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".
Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у
межах граничного строку, визначеного Законом України "Про
акцiонернi товариства".
Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути
повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на
участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства".
Прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової ради та
затвердження положення про них, обрання та вiдкликання
повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
Прийняття рiшення щодо створення служби внутрiшнього аудиту
Товариства, погодження призначення на посаду та звiльнення
керiвника служби внутрiшнього аудиту Товариства.
Вирiшення питань про участь Товариства у промисловофiнансових групах, iнших об'єднаннях, про заснування iнших
юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення:
- значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що є його предметом, становить вiд 10 (включно) до 25
(включно) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. В разi
неприйняття Наглядовою радою рiшення про надання згоди на
вчинення правочинiв (значних правочинiв), передбаченого
Статутом, питання про надання згоди на його вчинення може
виноситися на розгляд Загальних зборiв. Прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть, або про вiдхилення правочину iз
заiнтересованiстю, або не прийняття жодного рiшення з цього
питання, або про винесення розгляду цього питання на Загальнi
збори вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Затвердження та регулярний перегляд повного перелiку
пов'язаних осiб, якщо такий передбачений внутрiшнiми
документами Товариства.
Визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати

дивiдендiв або викупу акцiй.
Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у
тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг.
Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та
зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення
недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та
рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за
ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та
незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням
недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок
зовнiшнiм аудитором.
Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи,
яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов
договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру
оплати її послуг.
Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм
простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала
контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства".
Розгляд конфлiктних ситуацiй мiж Головою Пралiння та
трудовим колективом.
Розгляд щоквартальних звiтiв Голови Правлiння щодо виконання
затверджених у порядку, визначеному Статутом основних
напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства,
рiчних 6юджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та
капiтальних вкладень. Такi звiти надаються Головою Правлiння
за запитом Наглядової ради.
Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради
Законом України "Про акцiонернi товариства" у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради згiдно iз законом, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення
Наглядовiй радi за рiшенням Загальних зборiв.
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській

За звiтний рiк проводилось 16 засiдання Наглядової Ради, на яких
були прийнятi рiшення про:
Про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства. Про затвердження порядку денного та проекту
рiшень щодо кожного з питань, включених до порядку денного
Загальних зборiв Товариства. Про визначення дати складення
Перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв Товариства (для надсилання повiдомлень про
проведення Загальних зборiв Товариства), а також дати
складання Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
Загальних зборах Товариства. Про уповноваження Голови
Правлiння Товариства повiдомити акцiонерiв про проведення

діяльності товариства

Загальних зборiв Товариства. Про обрання реєстрацiйної комiсiї
Загальних зборiв Товариства. Про обрання тимчасової лiчильної
комiсiї на рiчних Загальних зборах;
Про затвердження форми i тексту бюлетенiв для
голосування з питань порядку денного на рiчних Загальних
зборах акцiонерiв.
Затвердження суб'єкта оцiночної дiяльностi для
проведення незалежної оцiнки вартостi майна, умов договору з
ним та розмiру оплати його послуг ;
Затвердження звiту внутрiшнього аудитора Товариства за
2018 рiк та затвердження програми внутрiшнього аудиту
(контролю) Товариства на 2019 рiк
Про скликання рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства. Про затвердження проекту порядку денного та
проекту рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного Загальних зборiв Товариства. Про визначення
дати складення Перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi
про проведення Загальних зборiв Товариства (для надсилання
повiдомлень про проведення Загальних зборiв Товариства), а
також дати складання Перелiку акцiонерiв, якi мають право на
участь у Загальних зборах Товариства. Про уповноваження
Голови Правлiння Товариства повiдомити акцiонерiв про
проведення Загальних зборiв Товариства. Про обрання
реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв Товариства. Про обрання
тимчасової лiчильної комiсiї на рiчних Загальних зборах;
Про затвердження форми i тексту бюлетенiв для
голосування з питань порядку денного на рiчних Загальних
зборах акцiонерiв.
Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
Про затвердження ручного звiту емiтента за 2018 рiк.
Про надання згоди Товариству на вчинення значних
правочинiв.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів

Ні

X
X
X
У складi Наглядової ради комiтетiв
не створено

Персональний склад
комітетів

зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Протягом звiтного року робота Наглядової Ради Товариства була
Оцінка роботи
задовiльною та такою, що вiдповiдає поставленним цiлям, метi та
наглядової ради
напрямкам дiяльностi Товариства i положенням установчих
документiв.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Повна цивiльна дiєздатнiсть
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Так
X

Ні
X
X

X

Склад виконавчого органу
Персональний склад

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

виконавчого органу
Голова Правлiння Iваненко Юлiя Степанiвна

Голова Правлiння здiйснює свої функцiональнi обов'язки
вiдповiдно до Статуту Товариства, а саме: Визначення напрямкiв
дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на
затвердження Загальними зборами, Наглядовою радою в межах
їх компетенцiї проекту стратегiчного плану розвитку Товариства,
бюджетiв на кожен наступний рiк, затвердження оперативних
планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних
бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових).
- Складання рiчного звiту Товариства з наступним поданням його
на ознайомлення Наглядовою радою та затвердження Загальними
зборами.
- Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних
звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд
Загальних зборiв акцiонерiв.
- Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування,
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та складання
звiтностi Товариства.
- Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї
Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього
розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
- Органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради)
скликання та проведення чергових та позачергових Загальних
зборiв.
- Внесення на розгляд Наглядової ради подання щодо створення
фондiв (капiталiв) Товариства, вiдповiдно до п.7.1.2. Статуту.
- Прийняття рiшення про створення постiйно дiючих
рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi,
призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв.
- Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про
здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали
iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв
юридичних осiб та про припинення такої участi.
- Затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, в тому числi
тих, що визначають порядок, умови дiяльностi структурних
пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть
Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї
Загальних зборiв та Наглядової ради.
- В разi надходження вiдповiдного запиту вiд Наглядової ради
Товариства щоквартальна пiдготовка звiтiв Голови Правлiння для
Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку
Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв,
бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень.
- Визначення органiзацiйної структури Товариства.
- Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання
працiвникiв Товариства.
- Керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх
пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на
них завдань.
- Прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального
працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання

Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання
легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом.
- Прийняття рiшення про визнання безнадiйною та списання
дебiторської заборгованостi, iншої заборгованостi, що визнана
Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України.
- Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну
таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.
- Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової
ради.
- Прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з
iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним
законодавством України.
- Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до
компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
- Без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних
установах, органах мiсцевого самоврядування, пiдприємствах
всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх
правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi
Товариства правочини та здiйснювати всi юридично значимi дiї;
пiдписувати всi та будь-якi документи вiд iменi Товариства;
пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi договори та
зовнiшньоекономiчнi контракти; здiйснювати iншi юридичнi дiї в
межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями
Загальних зборiв та Наглядової ради;
- представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами
господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї
України, так i за її межами;
-видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання;
- видавати накази в межах своєї компетенцiї, визначеної законом
та цим Статутом;
- розподiляти обов'язки мiж структурними пiдроздiлами та
працiвниками Товариства;
- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi
керiвникiв фiлiй, представництв, вживати до них заходи
заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до
чинного законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх
документiв Товариства;
- в межах своєї компетенцiї надавати розпорядження i вказiвки,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства,
включаючи фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi та
структурнi пiдроздiли;
- встановлювати форми, системи та порядок оплати працi
працiвникiв Товариства вiдповiдно до вимог чинного
законодавства, затверджувати штатний розпис Товариства та
штатнi розписи фiлiй, представництв, визначати розмiри
посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
- пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та
членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови
(члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених

рiшенням Загальних зборiв, крiм випадкiв, коли Загальнi збори
уповноважили iншу особу на пiдписання таких договорiв;
- пiдписувати Колективний договiр;
- подавати Загальним зборам, Наглядовiй радi результати
попереднього вивчення питань, вiднесених до їх компетенцiї для
прийняття ними вiдповiдних рiшень;
- вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради,
брати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого
голосу;
- брати участь в Загальних зборах;
- затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;
- заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх
трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення у
вiдповiдностi з чинним законодавством;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства;
- вiдкривати рахунки в банкiвських установах;
- без довiреностi укладати договори вiд iменi Товариства, окрiм
випадкiв:
- вчинення правочину (крiм договорiв страхування), коли
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,
становить вiд 3 (включно) до 10 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства;
вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв,
пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що
стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти
iнтереси Товариства в судах, господарських судах,
адмiнiстративних судах, судах апеляцiйної та касацiйної
iнстанцiй, третейських судах з усiма правами, наданими законом
позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому
числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог,
визнавати позов, змiнювати предмет чи пiдстави позову,
укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати
виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на
вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;
- виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради,
Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної
дiяльностi Товариства.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у

Протягом року Головою Правлiння одноосiбно приймалися
рiшення стосовно фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства, результати роботи Голови Правлiння протягом року
вiдповiдають потребам Товариства, а також вимогам чинного
законодавства та Статуту Товариства, дiяльнiсть Голови
Правлiння зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi
Товариства позитивно.

фінансово-господарській
діяльності товариства
Оцінка роботи
виконавчого органу

Протягом звiтного року робота Голови Правлiння Товариства
була задовiльною та такою, що вiдповiдає поставленним цiлям,
метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням
установчих документiв

Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Система внутрiшнього контролю Товариства створена та визначає всi внутрiшнi правила та
процедури контролю, запровадженi керiвництвом для досягнення поставленої мети забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування Товариства,
дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання
активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота
бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Основними
елементами створеної системи внутрiшнього контролю є:
"
Наявнiсть компетентного персоналу, що заслуговує на довiру, з чiтко визначеними
правами та обов'язками;
"
Наявнiсть розподiлу упорядкованих посадових обов'язкiв мiж працiвниками, котрi беруть
участь у формуваннi iнформацiї, щодо ведення справ i формування iнформацiї;
"
Дотримання необхiдних формальних процедур при здiйсненнi господарських операцiй
працiвниками пiдприємства;
"
Наявнiсть фiзичного контролю (контролю за фактичною наявнiстю) за активами та
документацiєю та забезпечування охорони майна пiдприємства та проведення його
iнвентаризацiї;
"
Своєчасне складання первинних документiв;
"
Органiзацiявнутрiшнього аудита на пiдприємствi;
На протязi року в Товариствi функцiонувала система внутрiшньогоаудиту (контролю)
Товариства вiдповiдно до Програми внутрiшнього аудиту, затвердженої Наглядовою радою на
2019 рiк. Порушень в здiйсненнi фiнансово-господарської дiяльностi та при складаннi
фiнансової звiтностi Товариством протягом 2019 року не виявлено. Служба внутрiшнього
аудиту (контролю) у 2019 роцi реалiзовувала завдання згiдно iз затвердженим планом.
Здiйснювався постiйний монiторинг дотримання з боку Товариства вимог чинного
законодавства України, зокрема нормативно-правових актiв державних органiв, якi здiйснюють
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв,
Наглядової ради та Правлiння Товариства. В ходi здiйснення нагляду за поточною дiяльнiстю
Товариства встановлювались реальнiсть та достовiрнiсть господарських операцiй; повнота
вiдображення у бухгалтерських документах господарських операцiй, що мали мiсце на момент
перевiрки. Проводилась перевiрка результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства, та
аналiз iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, i випадки
можливого перевищення повноважень посадовими особами Товариства. Також здiйснювалось
виконання iнших передбачених чинним законодавством України функцiй, пов'язаних з наглядом
за дiяльнiстю Товариства.
Товариством запроваджено систему управлiння ризиками та затверджено Положення про
Систему управлiння ризиками дiяльностi з надання фiнансових послуг (Наказ № 32/1-К вiд
16.05.15 р.) Ключовими характеристиками системи управлiння ризиками в товариствi є

спрямованiсть на обiзнанiсть, уникнення та мiнiмiзацiю ризикiв, розподiл повноважень мiж
всiма органами управлiння, систематичнiсть, постiйне вдосконалення системи управлiння
ризиками.
Валютний ризик
Станом на 31.12.2019 року статтi фiнансової звiтностi, що вираженi в iноземнiй валютi вiдсутнi,
тому валютний ризик є несуттєвим.
Операцiйний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення
дебiторської заборгованостi.
Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з клiєнтами
Товариства з метою формалiзацiї та уникнення ситуацiй, якi можуть погiршити позицiю
Товариства у вiдносинах з клiєнтами.
Стратегiчний ризик мiнiмiзується шляхом щорiчного перегляду та коригування стратегiчного
плану Товариства з урахуванням макроекономiчної ситуацiї в країнi.
Ризик репутацiї контролюється в процесi постiйного монiторингу ЗМI, оцiнки їх впливу на
поведiнку клiєнтiв Товариства та своєчасних повiдомлень позицiї Товариства до клiєнтiв. Крiм
того, проводиться монiторинг ринкової позицiї Товариства.
Ризик лiквiдностi.
Ризик лiквiдностi виникає при неузгодженостi термiнiв повернення розмiщених ресурсiв та
виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок лiквiдностi є несуттєвим внаслiдок
вiдсутностi залучених коштiв.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi
рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка
iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство
використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
"
лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв;
"
лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
"
лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за
Нацiональною рейтинговою шкалою;
"
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв.
Станом на 31.12.2019 року у Товариства вiдсутнi фiнансовi активи, якi або були простроченi,
або знецiнилися, кредити, як одержаних так i наданi, i, вiдповiдно, будь-якi застави та iншi
форми забезпечення.
Ринковий ризик
Ринковий ризик- це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик
виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок
та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в
акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик- це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї
на ринку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення
цiнового ризику Товариство буде використовувати диверсифiкацiю активiв та дотримання
лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
Валютний ризик-це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами,
номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство у звiтньому перiодi не iнвестувало кошти в
банкiвськi депозити в iноземнiй валютi та в цiннi папери, номiнованi в доларах США.
Вiдсотковий ризик-це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме
як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.
Товариство немає активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях з вiдсотковою ставкою.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв
або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в
розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:
Станом на 31.12.2019р.
До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року
Вiд 1
року до 5 рокiв
Бiльше 5 рокiв
Всього
тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включає в себе
непрострочену дебiторську заборгованiсть за укладеними договорами страхування та/або
перестрахування
22171 22171
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами 16
16
з бюджетом 12
12
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 201
201
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:
"
Iнвестицiйний дохiд вiд МТСБУ
"
Дебiторська заборгованiсть з контрагентами
3197
177
3020

-

-

3197

177
3020
Витрати майбутнiх перiодiв 2
2
Частка перестраховика у страхових резервах
79989 79989
Всього201
22183 83204 105588
Станом на 31.12.2018р.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включає в себе
непрострочену дебiторську заборгованiсть за укладеними договорами страхування та/або

перестрахування
146805
146805
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами 382
з бюджетом 10
10
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 230
230
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:
"
Iнвестицiйний дохiд вiд МТСБУ
"
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з ЦП
"
Дебiторська заборгованiсть за фiнансовими операцiями -

-

382

-

-

-

-

92991

115
23054
69822 -

-

92991

115
23054
69822
Витрати майбутнiх перiодiв 2
Частка перестраховика у страхових резервах
Всього147035
10
139802
-

-

2
46427 286847

-

46427

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
ні
так
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні

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

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
Документи
оприлюднюється надаються
Копії
Інформація
в
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
загальнодоступні ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
й інформаційній
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
базі даних
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
Національної
ьо в
запит акціонерног
зборах
комісії з цінних
акціонерно акціоне
о
паперів та
му
ра
товариства
фондового ринку товаристві

про ринок
цінних паперів
або через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X

За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
Перевiрки не було у зв'язку iз вiдсутнiстю в Товариствi Ревiзора.
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Абрасiмов Андрiй Васильович
Клиша Наталiя Олександрiвна
Педченко Роман Григорович
Сахновська Олена Дмитрiвна
Чорний Олександр Iванович
Шаравара Олександр Петрович
Антоненко Вiкторiя Павлiвна
Левадна Юлiя Андрiївна
Iваненко Юлiя Степанiвна

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
-

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

9,5
9,5
24,99
9,5
9,5
9,5
9,5
5
9,5

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
0
Опис

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

0
Станом на 31.12.2019 рiк будь-якi обмеження прав участi та голосування
акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутня.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
1.Обрання членiв Наглядової Ради Товариства здiйснюється в порядку кумулятивного
голосування (коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу

управлiння Товариства, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким
чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами). При обраннi
членiв Наглядової Ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо
всiх кандидатiв одночасно. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть
голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени Наглядової Ради Товариства
вважаються обраними, а орган управлiння Товариства вважається сформованим виключно за
умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного
голосування.
Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням
Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення
повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення
повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв Товариства
простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. Член
Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений
таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради
дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а
новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством
письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член
Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера
подається таким акцiонером письмово на адресу за мiсцезнаходженням Товариства. Акцiонер
(акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити
повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової
ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного
вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має
скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради, а в разi обрання
членiв Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу
Наглядової ради Товариства. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове
припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням
договору припиняються:
- За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi повноваження припиняються пiсля перебiгу двотижневого термiну з дати одержання
Товариством вiдповiдної письмової заяви;
- У разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової
ради або, у разi неможливостi пiдписання членом Наглядової ради такої заяви, документа вiд
медичної установи;
- У разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради - повноваження
припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рiшенням суду;
- У разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим повноваження припиняються з дати одержання Товариством вiдповiдного документа,
що згiдно з чинним законодавством встановлює такий факт;
- У разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради,
який є представником акцiонера.
2. Голова Правлiння обирається Наглядовою радою вiдповiдно до закону та Статуту
Товариства строком на 3 (три) роки i може переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Пропозицiї про висунення кандидатiв на посаду Голови Правлiння повинне мiстити iм'я
кандидата, мiсце його роботи, займану посаду, вiдомостi про зайняття посад в органах
управлiння iнших органiзацiй. Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням

Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови Правлiння або
особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження
9) повноваження посадових осіб емітента
1.Обрання членiв Наглядової Ради Товариства здiйснюється в порядку кумулятивного
голосування (коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу
управлiння Товариства, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким
чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами). При обраннi
членiв Наглядової Ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо
всiх кандидатiв одночасно. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть
голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени Наглядової Ради Товариства
вважаються обраними, а орган управлiння Товариства вважається сформованим виключно за
умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного
голосування.
Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням
Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення
повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення
повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв Товариства
простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. Член
Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений
таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради
дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а
новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством
письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член
Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера
подається таким акцiонером письмово на адресу за мiсцезнаходженням Товариства. Акцiонер
(акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити
повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової
ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного
вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має
скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради, а в разi обрання
членiв Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу
Наглядової ради Товариства. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове
припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням
договору припиняються:
- За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi повноваження припиняються пiсля перебiгу двотижневого термiну з дати одержання
Товариством вiдповiдної письмової заяви;
- У разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової
ради або, у разi неможливостi пiдписання членом Наглядової ради такої заяви, документа вiд
медичної установи;
- У разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради - повноваження
припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рiшенням суду;
- У разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим повноваження припиняються з дати одержання Товариством вiдповiдного документа,
що згiдно з чинним законодавством встановлює такий факт;

- У разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради,
який є представником акцiонера.
2. Голова Правлiння обирається Наглядовою радою вiдповiдно до закону та Статуту
Товариства строком на 3 (три) роки i може переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Пропозицiї про висунення кандидатiв на посаду Голови Правлiння повинне мiстити iм'я
кандидата, мiсце його роботи, займану посаду, вiдомостi про зайняття посад в органах
управлiння iнших органiзацiй. Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням
Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови Правлiння або
особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
Iнформацiю зазначено в Звiтi незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностiПриватного
акцiонерного товариства"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКО-МЕДСЕРВIС" станом на (за) 31
грудня 2019 року (2019р.)
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКО-МЕДСЕРВIС"
станом на (за)31 грудня 2019 року (2019р.)
Керiвництву Приватного
МЕДСЕРВIС"

акцiонерного

товариства

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ

"АСКО-

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "АСКО-МЕДСЕРВIС", код за ЄДРПОУ - 13550765, мiсцезнаходження - 03150, м.
Київ, Вулиця Антоновича, будинок 122, (далi - Товариство), яка складається iз Балансу (Звiту
про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про
сукупний дохiд) за 2019р., Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019р., Звiту
про власний капiтал за 2019р, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад
значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р., та його фiнансовi
результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV
щодо складання фiнансової звiтностi.
Основа для думки iз застереженням
В складi активiв Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi вiдповiдно до
прийнятої Товариством облiкової полiтики та вимог МСФЗ, мають облiковуватись за
справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки через iнший сукупний дохiд. В

їхнiй склад входять корпоративнi права ТОВ "КОМПАНIЯ "ЛЕНДКОМ", вартiсть яких з
урахуванням проведених дооцiнок станом на 31.12.2019 року складає287 644 тис. грн.
Також в складi активiв Товариства (основнi засоби) облiковуються земельнi дiлянки, вартiсть
яких з урахуванням проведених дооцiнок станом на 31.12.2019 року складає 129 212тис. грн.
Ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо справедливої
вартостi вищезазначених активiв, так як нам не надано повної iнформацiї, стосовно здiйснених
управлiнським персоналом оцiнок. Отже, ми не змогли визначити, чи є потреба в будь-яких
коригуваннях цих сум, проте можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень,
якщо такi є, на думку аудитора може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2016 - 2017 рокiв)
(далi - МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по
вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки
з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами
аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки
iз застереженням.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Додатково до питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили,
що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
Формування страхових резервiв
Товариство у вiдповiдностi до прийнятої методологiї та органiзацiї розрахункiв страхових
резервiв, формує та веде облiк таких технiчних резервiв: резерв незароблених премiй; резерв
заявлених, але невиплачених збиткiв; резерв збиткiв, якi виникли, але незаявленi; резерв
коливань збитковостi.
Визначення суми страхових резервiв вимагає складних та об'ємних математичних розрахункiв та
застосування при цьому експертних оцiнок та актуарних методiв а також iстотного судження.
Окрiм iншого, нашi процедури включали наступне:
"
Ми оцiнили процес застосування iнформацiйних технологiй пов'язаних з розрахунком
страхових резервiв;
"
Дослiдили процес проведення та застосування експертних оцiнок здiйснених
вiдповiдними спiвробiтниками Товариства, зовнiшнiми експертами та органiзацiями;
"
Здiйснили аналiз процесу перевiрки адекватностi страхових зобов'язань проведених
Товариством;
"
Ми оцiнили повноту розкриття iнформацiї включаючи кiлькiснi та якiснi показники
пов'язанi з формуванням страхових резервiв згiдно нашого розумiння бiзнесу.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю.
Iнша iнформацiя, отримана на дату цього звiту аудитора є iнформацiєю, яка мiститься у складi
регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв, включаючи звiт про корпоративне
управлiння, складеного у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006р. та звiтi про управлiння, але не мiстить фiнансової звiтностi та

звiту аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї, за виключенням окремої
iнформацiї, що входить до складу звiту про корпоративне управлiння.
У зв'язку з аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою
iнформацiєю та при цьому необхiднiсть розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи
ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту
аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили фактiв суттєвого викривлення iншої iнформацiї, якi потрiбно було б включити до
звiту та зазначаємо про узгодженiсть звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю за звiтний
перiод.
На нашу думку, iнформацiя розкриття якої передбачено пунктами 5 - 9 частини третьої статтi
401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд
23.02.2006р., та зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2019рiк,
вiдображена достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог зазначеного Закону.
Також ми перевiрили iнформацiю розкриття якої передбачено пунктами 1 - 4 частини третьої
статтi 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV
вiд 23.02.2006р., та зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2019рiк, та не
виявили фактiв її суттєвого викривлення.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, за
фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо
управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має
iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що
мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо
воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
"
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
"
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
"
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
"
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй
або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити
Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
"
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями
iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати,
включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час
аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть,
а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Даний роздiл звiту пiдготовлено з метою розкриття додаткової iнформацiї, для пiдприємств що
становлять суспiльний iнтерес, передбаченою частиною четвертою статтi 14 "Аудиторський звiт
та iншi офiцiйнi документи" Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017р.
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення
обов'язкового аудиту
Загальнi Збори Акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНIЯ

"АСКО-МЕДСЕРВIС", протокол засiдання позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв № 1 вiд
18.02.2020року.
Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна тривалiсть виконання
аудиторського завдання
Договiр про проведення аудиту (аудиторської перевiрки) № 135 вiд 19.02.2020р. Тривалiсть
виконання аудиторського завдання перший рiк (за перiод з 01.01.2019р. по 31.12.2019р.) початок
та закiнчення надання послуг: з 19.02.2020р. по 26.05.2020р.
Аудиторськi оцiнки ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi,
зокрема внаслiдок шахрайства
Аудитор виконав процедури оцiнки ризикiв з метою забезпечення основи для iдентифiкацiї й
оцiнки ризикiв суттєвого викривлення на рiвнi фiнансової звiтностi та тверджень для класiв
операцiй, залишкiв рахункiв i розкриттiв iнформацiї.
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання
розумiння Товариства та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, аудитор
виконав наступнi процедури, з метою отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення, зокрема внаслiдок шахрайства:
"
Запити управлiнському персоналу, особам вiдповiдальним за внутрiшнiй аудит та iншим
працiвникам, щодо власної оцiнки ризику шахрайства та встановлених заходiв контролю для
запобiгання й виявлення шахрайства;
"
Проведено обговорення, ознайомлення з протоколами засiдань та здiйснено запити тим,
кого надiлено найвищими повноваженнями, для розумiння того, як вони здiйснюють:
iдентифiкацiю ризикiв шахрайства та вживання дiй у вiдповiдь на них, та внутрiшнiй контроль,
який установлений для зменшення ризикiв суттєвого викривлення.
"
Проведено аналiтичнi процедури якi, виконанi як процедури оцiнки ризикiв, включати як
фiнансову, так i нефiнансову iнформацiю.
"
Здiйснено спостереження та iнспектування операцiй Товариства, документiв (бiзнесплану та стратегiї), записiв та iнструкцiй з внутрiшнього контролю, промiжної фiнансової
звiтностi, протоколiв засiдань наглядової ради.
За результатами оцiнки ризикiв, було визначено, що ризик невиявлення складає: щодо класiв
операцiй - середнiй рiвень; щодо залишкiв по рахунках - середнiй рiвень; щодо розкриття
iнформацiї - середнiй рiвень, в цiлому для фiнансової звiтностi - середнiй рiвень. Також аудитор
не виявив будь якої iнформацiї, яка свiдчила б про можливi ризики шахрайства, або про можливi
викривлення фiнансової звiтностi чи факти привласнення активiв в наслiдок шахрайства.
Аудитор на оцiненi ризики суттєвого викривлення на рiвнi фiнансової звiтностi розробив та
виконав загальнi дiї у вiдповiдь, а саме:
"
змiну характеру аудиторських процедур з метою отримання бiльш переконливих
аудиторських доказiв;
"
збiльшення обсягу аудиторських процедур;
"
проведення бiльше аудиторських процедур станом на кiнець перiоду, а не на промiжну
дату;
"
отримання бiльше аудиторських доказiв унаслiдок проведення процедур по сутi, з
використанням процедури зовнiшнього пiдтвердження як аудиторськi процедури по сутi.
Основнi ризики та застереження, щодо можливого суттєвого викривлення iнформацiй у
фiнансовiй звiтностi iдентифiкованi при формуваннi та облiку страхових резервiв. Це пов'язано
iз здiйсненням складних та об'ємних математичних розрахункiв iз застосуванням IТ- систем для
страхових резервiв.
Для врегулювання таких ризикiв проведенi (здiйсненi) наступнi процедури (заходи):

"
Оцiнено процес застосування iнформацiйних технологiй пов'язаних з розрахунком
страхових резервiв;
"
Дослiджено процес проведення та застосування експертних оцiнок здiйснених
вiдповiдними спiвробiтниками Товариства, зовнiшнiми експертами та органiзацiями;
"
Здiйснено аналiз процесу перевiрки адекватностi страхових зобов'язань проведених
Товариством;
"
Оцiнено повноту розкриття iнформацiї включаючи кiлькiснi та якiснi показники пов'язанi
з формуванням страхових резервiв згiдно нашого розумiння бiзнесу.
Пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського
комiтету
Ми пiдтверджуємо, що наша аудиторська думка узгоджується з додатковим звiтом
Аудиторськомукомiтету та розкриває результати виконання завдання з обов'язкового аудиту.
Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть ключового
партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при проведеннi
аудиту
Аудитор та суб'єкт аудиторської дiяльностi не надавав безпосередньо або опосередковано
Товариству, послуги, зазначенi у частинi четвертiй статтi 6 Закону України "Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017р.
Аудитор та суб'єкт аудиторської дiяльностi незалежнi вiд Товариства, фiнансова звiтнiсть якого
пiдлягає перевiрцi, не брали участi у пiдготовцi та прийняттi управлiнських рiшень Товариства.
Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй особi
або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового
аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi
Аудитор та суб'єкт аудиторської дiяльностi не надавав Товариству або контрольованим ним
суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, iнформацiя про якi не
розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Аудит проведено в обсязi, який передбачає отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова
звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або
помилки.Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує.
Аудитор не може отримати абсолютну впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Причина полягає в тому, що iснуючi
властивi обмеження аудиту, призводять до того, що бiльшiсть аудиторських доказiв, на основi
яких аудитор сформував висновки та на яких ?рунтується аудиторська думка, є швидше
переконливими, нiж остаточними.
Обмеження аудиту є наслiдком характеру фiнансової звiтностi Товариства - окремi статтi
фiнансової звiтностi пов'язанi iз суб'єктивними рiшеннями або оцiнками чи ступенем
невизначеностi, який не можна усунути застосуванням додаткових аудиторських процедур, та
характеру аудиторських процедур - аудитор не впевнений у повнотi отриманої iнформацiї.
Основнi вiдомостi про аудитора

Повне найменування:Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська Фiрма "Олеся";
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 22930490;
Мiсцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Василькiвська, будинок 13, квартира 4.
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "Суб'єкти
аудиторської дiяльностi" № 4423;
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "Суб'єкти
аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" №
4423;
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "Суб'єкти
аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi
пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" № 4423;
Аудитори, що брали участь в аудиторськiй перевiрцi:
Нестеренко Сергiй Анатолiйович - Сертифiкат аудитора №006648, виданий рiшенням АПУ вiд
24.12.09 №209/3. Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi
Роздiл "Аудитори" № 100291;
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту: Договiр № 135 вiд 19.02.2020 р.;
Дата початку проведення аудиту:19.02.2020 р.;
Дата закiнчення проведення аудиту: 26.05.2020 р.
Ключовий партнер з аудиту,
аудитор ТОВ АФ "Олеся"
Сертифiкат № 006648
(пiдпис)
С.А.Нестеренко
Дата складання аудиторського висновку: 26.05.2020 року
м. Київ
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
ЗВIТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АСКО-Медсервiс" (далi - Товариство,
Страховик)
Звiтний перiод 2019 рiк
1. Мета провадження дiяльностi Страховика:
Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в
iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання
ринкової вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.
Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування, фiнансова
дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням,
виконання зазначених видiв дiяльностi у виглядi надання послуг для iнших страховикiв на
пiдставi укладених цивiльно-правових угод, надання послуг (виконання робiт), якщо це
безпосередньо пов'язано iз зазначеними видами дiяльностi, а також будь-якi операцiї для
забезпечення власних господарських потреб Товариства.
2. Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням
на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року:
Положення Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, затверджених
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №45 вiд 03.03.2010 р.), протягом 2019 року

дотриманi. Кодекс корпоративного управлiння розмiщений на сайтi компанiї: http://ams.com.ua/
3. Власники iстотної участi (в тому числi особи, що здiйснюють контроль за Страховиком), їх
вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiна їх складу за рiк:
В 2019 роцi вiдбулись змiни в складi власникiв Товариства. Власником iстотної участi є
Педченко Роман Григорович ,який являється власником 24,99 % акцiй Товариства.
4. Склад Наглядової ради Страховика та його змiна за рiк, у тому числi утворенi нею комiтети:
Наглядову Раду в 2019 роцi було обрано в тому самому складi
Наглядова Рада:
Голова Наглядової Ради - Педченко Роман Григорович;
Член Наглядової Ради - Абрасiмов Андрiй Васильович;
Член Наглядової Ради - Антоненко Вiкторiя Павлiвна.
Комiтети Наглядової ради в 2019 роцi не створювались.
5. Склад виконавчого органу (Правлiння) Страховика та його змiна за рiк:
В 2019 р. склад Правлiння не змiнився.
Голова Правлiння
з 17.01.2018р. - Iваненко Юлiя Степанiвна
В 2020 роцi склад Правлiння змiнився з 17.01.2020 р. Голова Правлiння - Бажан Андрiй
Федорович
6. Факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу (Правлiння) Страховика
внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди Страховику або споживачам фiнансових
послуг:
Порушень внутрiшнiх правил з боку членiв Наглядової ради та Правлiння за 2019 рiк не було.
7. Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи,
в тому числi до членiв її Наглядової ради та виконавчого органу (Правлiння):
Протягом 2019 року до Товариства не були застосованi заходи впливу.
Протягом 2019 року до членiв наглядової ради Товариства заходи впливу не застосовувалися.
Протягом 2019 року до членiв виконавчого органу Товариства заходи впливу не
застосовувалися.
8.Розмiр винагороди за рiк членiв Наглядової ради та Правлiння Товариства:
Розмiр винагороди за рiк членiв Наглядової ради:
Голова Наглядової ради - 275 700,00 грн.
Члени наглядової ради виконують свої функцiї на безоплатнiй основi.
Правлiння Товариства :
Голова Правлiння - 116 240 грн.
9. Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть Страховика протягом року:
Нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї, нацiональної валюти, необхiднiсть до капiталiзацiї, змiни
чинного законодавства України про страхування в частинi оподаткування.
10. Наявнiсть у Страховика системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики:
На виконання вимог чинного законодавства в Товариствi створена та дiє система управлiння
ризиками, зокрема затверджена стратегiя управлiння ризиками, призначений вiдповiдальний
працiвник за контролем та оцiнкою ризикiв, проводиться стрес-тестування (Протокол
Наглядової ради №45 вiд 26.06.2014р.). Ключовими характеристиками системи управлiння
ризиками в товариствi є спрямованiсть на обiзнанiсть, уникнення та мiнiмiзацiю ризикiв,
розподiл повноважень мiж всiма органами управлiння, систематичнiсть, постiйне вдосконалення
системи управлiння ризиками.
11. Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а
також данi, зазначенi у примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку:
Внутрiшнiй аудит Страховика протягом 2019 року здiйснювався внутрiшнiм аудитором
Товариства вiдповiдно до Програми внутрiшнього аудиту, затвердженої Наглядовою радою на

2019 рiк. Порушень в здiйсненнi фiнансово-господарської дiяльностi та при складаннi
фiнансової звiтностi Товариством протягом 2019 року не виявлено. Служба внутрiшнього
аудиту (контролю) у 2019роцi реалiзовувала завдання згiдно iз затвердженим планом. На протязi
року в Товариствi функцiонувала система внутрiшнього аудиту (контролю). Здiйснювався
постiйний монiторинг дотримання з боку Товариства вимог чинного законодавства України,
зокрема нормативно-правових актiв державних органiв, якi здiйснюють державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та
Правлiння Товариства. В ходi здiйснення нагляду за поточною дiяльнiстю Товариства
встановлювались реальнiсть та достовiрнiсть господарських операцiй; повнота вiдображення у
бухгалтерських документах господарських операцiй, що мали мiсце на момент перевiрки.
Проводилась перевiрка результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства, та аналiз
iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, i випадки
можливого перевищення повноважень посадовими особами Товариства. Також здiйснювалось
виконання iнших передбачених чинним законодавством України функцiй, пов'язаних з наглядом
за дiяльнiстю Товариства.
12. Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi
Страховика розмiр:
Протягом 2019року Товариством не проводилося вiдчуження активiв, в обсязi, що перевищує
встановлений у Статутi Страховика розмiр
13. Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує
встановлений у Статутi Страховика розмiр:
Оцiнки активiв для купiвлi-продажу протягом року 2019 року в обсязi, що перевищує
встановлений у статутi страховика розмiр, не було
14. Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи
чи iншого об`єднання, проведенi протягом року:
Протягом звiтного2019 року з пов'язаними особами проводилися наступнi операцiї:
Адмiнiстративнi витрати (витрати на провiдний управлiнський персонал) - 391 940,00 грн.
15.Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг, щодо аудиторського висновку:
Рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг,
щодо аудиторського висновку, до Товариства не надходило.
16.Зовнiшнiй аудитор Наглядової ради Товариства, призначений протягом року:
Товариство проводить аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора - ТОВ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ОЛЕСЯ" (код ЄДРПОУ 22930490).
17. Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора (вказаного в п. 16), зокрема:
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ОЛЕСЯ" (код ЄДРПОУ 22930490).
Реєстрацiйнi данi: номер запису в єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiбпiдприємцiв та громадських формувань № 1 073 120 0000 007319, дата державної реєстрацiї
24.01.1995 року
Свiдоцтво № 4423 про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, видане рiшенням
Аудиторської палати України вiд 28 сiчня 2016 року
№ 321/3
Керiвник - Агафонова Галина Володимирiвна.
Сертифiкат аудитора № 004971, серiя "А", виданий Аудиторською палатою України 30
листопада 2001 року, дiйсний до 30.10.2020 року.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi керiвника - бiльше 18 рокiв.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi зовнiшнього аудитора - 25 рокiв.
Кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги Товариству - послуги ранiше не
надавались.
Перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися Товариству протягом року - не було.

Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора - не було.
Ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх 5 рокiв:
з 2012р. ТОВ "Аудиторська фiрма "Оригiнал" (код ЄДРПОУ 22862145, 04070 м. Київ, вул.
Волоська, 50/38, кв.3).
в 2019 р. - ТОВ Аудиторська фiрма " Аудит-Стандарт" (код ЄДРПОУ 32852960).
Стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року та факти
подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським
висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг
- вiдсутнi.
18.Захист Страховиком прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема:
Наявнiсть механiзму розгляду скарг - Товариство використовує максимальну кiлькiсть
можливих iнструментiв заявлення скарг - як документальних, так i електронних (через
офiцiйний сайт Товариства, електронну пошту вiдповiдальних посадових осiб тощо). Споживачi
(клiєнти) мають можливiсть заявляти скарги як через уповноваженi державнi органи нагляду за
страховою дiяльнiстю, так i безпосередньо до керiвництва Страховика.
Прiзвище, iм`я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати
скарги: Голова правлiння Iваненко Юлiя Степанiвна
Стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг
(характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли та кiлькiсть задоволених скарг) - протягом 2019 року
скарг не надходило.
Наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг Страховиком та результати їх
розгляду:
В 2019р. в провадженi судiв знаходиться 9 позовiв стосовно надання фiнансових послуг
Товариством.
За результатами розгляду 1 позов задоволено, 7 знаходиться на стадiї судового розгляду, 1 позов
розглянуто, в задоволеннi вiдмовлено.
19. Корпоративне управлiння у фiнансовiй установi
Корпоративне управлiння в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма
органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, Правлiнням, вiдповiдно до
чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення Принципiв (кодексу) корпоративного
управлiння Товариства, затверджених Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 45 вiд
03.03.2010 р.).
Голова Правлiння

Головний бухгалтер

_______________________

_______________________

Бажан А.Ф.

Гудемчук Л.Л.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Кількість акцій
(шт.)
0

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Абрасiмов Андрiй Васильович
Клиша Наталiя Олександрiвна
Педченко Роман Григорович
Сахновська Олена Дмитрiвна
Чорний Олександр Iванович
Шаравара Олександр Петрович
Антоненко Вiкторiя Павлiвна
Левадна Юлiя Андрiївна
Iваненко Юлiя Степанiвна
Усього

Кількість акцій
(шт.)
6 650
6 650
17 493
6 650
6 650
6 650
6 650
3 500
6 650
67 543

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
0
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
9,5
9,5
24,99
9,5
9,5
9,5
9,5
5
9,5
96,49

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

0
0
Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
6 650
0
6 650
0
17 493
0
6 650
0
6 650
0
6 650
0
6 650
0
3 500
0
6 650
0
67 543
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Простi iменнi

70 000

360,00

Права та обов'язки
Акцiонери мають право: брати участь в управлiннi
Товариством, зокрема шляхом голосування на
загальних зборах акцiонерiв Товариства безпосередньо
або через своїх представникiв, та шляхом участi в
дiяльностi органiв управлiння Товариства; брати участь
у розподiлi прибутку Товариства та отримувати його
частку (дивiденди) в порядку та на умовах,
передбачених чинним законодавством України i цим
Статутом; отримувати iнформацiю про господарську
дiяльнiсть Товариства, в обсязi i в порядку, визначених
законодавством України i Статутом Товариства,
зокрема, на вимогу акцiонера Товариство зобов'язане
надавати йому рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства,
господарську звiтнiсть, протоколи загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, iншi документи та iнформацiю
згiдно з вимогами чинного законодавства України та
iншими внутрiшнiми документами Товариства;
вносити пропозицiї на розгляд загальних зборiв
акцiонерiв Товариства та iнших органiв управлiння
Товариства; у разi лiквiдацiї Товариства отримувати
частину майна Товариства або вартiсть частини майна
Товариства; у разi додаткової емiсiї Товариством
простих акцiй шляхом приватного розмiщення
користуватися переважним правом на придбання
розмiщуваних простих акцiй Товариства пропорцiйно
частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй
кiлькостi простих акцiй, реалiзувати таке переважне
право в порядку, визначеному законодавством
України;
переважного придбання (купiвлi) акцiй Товариства, якi
пропонуються їх власником до продажу третiй особi;
вимагати викупу Товариством всiх чи частини
належних акцiонеру акцiй у випадках i в порядку,
передбачених законодавством України i цим Статутом.
Кожний акцiонер має право внести пропозицiї щодо
питань, включених до порядку денного загальних
зборiв Товариства, а також щодо нових кандидатiв до

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

складу органiв управлiння Товариства. Пропозицiї
вносяться не пiзнiше нiж за 20 днiв до дати проведення
Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв
управлiння Товариства - не пiзнiше нiж за 7 днiв до
дати проведення загальних зборiв. Пропозицiї щодо
включення нових питань до проекту порядку денного
повиннi мiстити вiдповiднi проекти рiшень з цих
питань. Пропозицiї щодо кандидатiв у члени
наглядової ради акцiонерного товариства мають
мiстити iнформацiю про те, чи є запропонований
кандидат представником акцiонера (акцiонерiв), або
про те, що кандидат пропонується на посаду члена
наглядової ради - незалежного директора. Пропозицiї
акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 або
бiльше вiдсоткiв простих акцiй, пiдлягають
обов`язковому включенню до порядку денного
загальних зборiв.
Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах акцiонерiв Товариства сукупно є власниками 10
(десяти) або бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства,
мають право призначати своїх представникiв для
нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням
загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням
та пiдбиття його пiдсумкiв. Про призначення таких
представникiв Товариство повiдомляється письмово до
початку реєстрацiї акцiонерiв. Акцiонери (акцiонер),
якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10
(десяти) i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства
мають право вимагати у встановленому чинним
законодавством України порядку скликання
позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а
у передбачених законодавством України випадках самостiйно скликати позачерговi загальнi збори
акцiонерiв Товариства. Акцiонери (акцiонер), якi
сукупно є власниками бiльше, нiж 10 (десяти) вiдсоткiв
акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених
голосуючих акцiй Товариства, мають право вимагати
проведення аудиторської перевiрки дiяльностi
Товариства.
Акцiонери - власники простих акцiй Товариства поряд
з iншими обов'язками, якi обумовленi цим Статутом та
нормами чинного законодавства України, зобов'язанi:

дотримуватися Статуту, положень про Загальнi збори,
Наглядову раду, Правлiння Товариства, iнших
внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства, iнших органiв управлiння Товариства;
виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю;
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що
передбаченi цим Статутом;
не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
дотримуватись порядку вчинення правочину, щодо
вчинення якого є заiнтересованiсть, вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства".
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
06.10.2015

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
119/1/2015

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA 4000087399 Акція проста Бездокумент
360
70 000
25 200 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля акцiями Товариства у звiтному перiодi не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй
Товариства на фондових бiржах не було. Рiшення про додаткову емiсiю акцiй не приймалося.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних
паперів (шт.)

1
Педченко Роман Грнигорович

2
17 493

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
24,99

Iваненко Юлiя Степанiвна

6 650

Усього

24 143

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
17 493

5
0

9,5

6 650

0

34,49

24 143

0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
130 782
130 842
0
0
233
285
0
0
129 212
129 212
1 337
1 345
5 041

5 041

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
130 782
130 842
0
0
233
285
0
0
129 212
129 212
1 337
1 345

0

5 041

5 041

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 041
5 041
0
0
5 041
5 041
0
0
0
0
0
0
135 823
135 883
0
0
135 823
135 823
Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами) - термiни вiдповiдно Податкового кодексу України,
використання до повного зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв 135823 тис .грн. Ступiнь їх використання - 100%. Сума нарахованого
зносу - 783 тис .грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не
вiдбулося. Обмежень на використання майна Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
420 864
416 231
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
25 200
25 200
Скоригований статутний капітал
0
0
(тис.грн)
Опис
Висновок Чистi активи ПрАТ "СК "АСКО-МЕДСЕРВIС" на 31.12.2019р. складають 420864 тис. грн.
i перевищують зареєстрований статутний капiтал (25 200 тис. грн.) на 395664 тис. грн.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

5 547

X

X

X

0

X

X

X
265 908
X
X
X
271 455
X
X
Станом на 31.12.2019 р. довгостроковi зобов'язання i
забезпечення становлять 113208 тис. грн., довгостроковi
забезпечення - 174 тис. грн., страховi резерви -113034 тис. грн.
Станом на 31.12.2019 р. поточнi зобов'язання i забезпечення
становлять 158247 тис. грн., у тому числi за розрахунками з
бюджетом - 5547тис. грн.; розрахунками з оплати працi - 0 тис.
грн.; за товари, роботи, послуги - 37 тис.грн.; за страховою
дiяльнiстю - 1659 тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання - 151004
тис. грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, м.Київ, ВУЛИЦЯ
ТРОПIНIНА, будинок 7Г
1340
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
08.05.2008
+380445910400
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних,
розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i
пов'язана з ними дiяльнiсть (основний)
Депозитарнi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ
"ДОБРИЙ КАПIТАЛ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33948171

Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс

01030, Україна, м.Київ, ВУЛИЦЯ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
будинок 32, офiс 49
АЕ №263169
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
03.07.2013
+380442840420
Код КВЕД 66.12 Посередництво за
договорами по цiнних паперах або
товарах
Депозитарнi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТСТАНДАРТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
32852960
04080, Україна, м.Київ, вул.
Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 лiтера "А"
Свiдоцтво про внесен
Аудиторська палата України
26.02.2004
+380445177882
Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi
бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування з питань
оподаткування
Послуги у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕРКУРIЙ
ПАРТНЕРС"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
39456629
08200, Україна, Київська обл., м.
Iрпiнь, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок
48Ж, квартира 1
+380688621977
-

Вид діяльності
Опис

Код КВЕД 68.31 Агентства нерухомостi
Послуги у сферi проведення експертної
оцiнки майна

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
19.04.2019

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

3
Рiчнi Загальнi збори
акцiонерiв

4
500 000

5
841 274

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

6
59,43

Предмет
правочину

7
Господарськi
договори; договори
страхування та
перестрахування;

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
попереднього
надання згоди
на вчинення
значних
правочинів в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
19.04.2019

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

9
http://ams.com.ua/cat
egory/news-ua/

договори куплiпродажу цiнних
паперiв; фiнансовi
договори (а саме:
договори застави;
поруки, гарантiї;
вiдступлення права
вимоги;
переведення боргу,
позики, договори
кредиту тощо).
Опис:
19.04.2019 року Рiчними Загальними зборами акцiонерiв емiтента (Протокол №2 вiд 19.04.2019р.) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в особi Голови Правлiння, та надання згоди на їх укладення до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв
акцiонерiв. Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року: господарськi договори; договори страхування та перестрахування; договори
куплi-продажу цiнних паперiв; фiнансовi договори (а саме: договори застави; поруки, гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту
тощо). Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) грн.
При розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових
послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв
- сума зобов'язань за цими договорами. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 841 274 тис.грн. Спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 59,43%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -70 000
штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах емiтента -70 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй ,що проголосували "за" прийняття
рiшення - 70 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКОМЕДСЕРВIС"
м.Київ, Голосiївський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

13550765

Територія
за КОАТУУ
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
за КОПФГ
господарювання
Інші види страхування, крім страхування
Вид економічної
за КВЕД
життя
діяльності
Середня кількість працівників: 26
Адреса, телефон: 03150 мiсто, Антоновича, будинок 122, (044) 247-40-80
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

8036100000
230
65.12

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1

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

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

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

527
628
( 101 )
0
130 135
130 782
( 647 )
5 041
5 041
(0)
0
0
(0)

460
628
( 168 )
0
131 174
131 957
( 783 )
5 041
5 041
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

332 467
35
0
0
28 149

340 697
70
0
0
27 192

1065

5 155

4 940

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

501 509

509 574

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

16
16
0
0
0
0
0
0

3
3
0
0
0
0
0
0

1125

146 805

22 171

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

382
10
0
230
0
92 991
0
52 901
0
52 901
3
46 427

16
12
0
201
0
3 197
40 018
37 134
0
37 134
2
79 989

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
46 427
0
0
339 765

0
0
79 989
0
0
182 745

1200

0

0

1300

841 274

692 319

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

25 200
0
381 537
0
0
0
887
8 607
(0)
(0)
0

25 200
0
381 537
0
0
0
1 250
5 619
(0)
(0)
7 258

Код
рядка

Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1495

416 231

420 864

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
99
99
0
0
123 126

0
0
0
0
174
174
0
0
113 034

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
6 307
116 819
0
0
0
0
123 225

0
4 209
108 825
0
0
0
0
113 208

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
2
5 657
5 653
0
2
0
0
0
2 339
0
0
0
293 818
301 818

0
37
5 547
5 547
0
0
0
0
0
1 659
0
0
0
151 004
158 247

1700

0

0

1800
1900

0
841 274

0
692 319

Керівник

Бажан Андрiй Федорович

Головний бухгалтер

Гудемчук Людмила Леонiдiвна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКОМЕДСЕРВIС"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

13550765

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

279 684
815 919
( 577 790 )
-7 993

94 433
993 503
( 847 562 )
31 139

2014

33 562

-20 369

2050
2070

( 34 )
( 38 607 )

( 21 )
( 21 885 )

2090

241 043

72 527

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

2 097
2 097
0
13 686

1 900
1 900
0
49 258

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 5 423 )
( 217 912 )
( 13 336 )

( 4 405 )
( 46 638 )
( 48 049 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

20 155

24 593

2195
2200

(0)
0

(0)
0

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
45 041
0
(0)
(0)
( 44 249 )
0

0
21 668
0
(0)
(0)
( 14 577 )
0

2290

20 947

31 684

2295
2300

(0)
-20 081

(0)
-24 430

2305

0

0

2350

866

7 254

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
16 830
262 278
0

0

0

0
0

0
279 108

(0)

(0)

0
866

279 108
286 362

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
426
Витрати на оплату праці
2505
1 767
Відрахування на соціальні заходи
2510
357
Амортизація
2515
125
Інші операційні витрати
2520
234 029
Разом
2550
236 705
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 123
1 098
239
113
96 540
99 113
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Бажан Андрiй Федорович

Головний бухгалтер

Гудемчук Людмила Леонiдiвна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКОМЕДСЕРВIС"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

13550765

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
355
0
19
0
0
0

0
0
0
53
0
0
0

3025

995

8

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
40
0
901 530
0
30 843

0
42
0
900 957
0
54 236

3100
3105
3110
3115
3116

( 174 711 )
( 1 327 )
( 366 )
( 20 528 )
( 20 186 )

( 67 588 )
( 871 )
( 241 )
( 27 423 )
( 27 198 )

3117

(0)

(0)

3118

( 342 )

( 225 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

( 690 214 )

( 723 378 )

3155
3190
3195

(0)
( 2 795 )
43 841

(0)
( 74 231 )
61 564

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

3200
3205

41 482
0

14 441
0

3215
3220
3225
3230

3 489
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 104 485 )
( 94 )
(0)
(0)

( 84 290 )
( 107 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-59 608

(0)
-69 956

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
-15 767
52 901
0
37 134

(0)
0
-8 392
61 293
0
52 901

Керівник

Бажан Андрiй Федорович

Головний бухгалтер

Гудемчук Людмила Леонiдiвна

КОДИ
Дата
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКО-МЕДСЕРВIС"

Підприємство

13550765

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
25 200
0

4
381 537
0

5
0
0

6
887
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
8 607
0

4010
4090
4095

0
0
25 200

0
0
381 537

0
0
0

0
0
887

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
416 231
0

0
0
8 607

0
0
0

0
0
0

0
0
416 231

0

866

0

0

866

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4210

0

0

0

363

-363

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

7 258
0

0
0

-3 491
0

0
0

0
0

3 767
0

4295
4300

0
25 200

0
381 537

7 258
7 258

363
1 250

-2 988
5 619

0
0

0
0

4 633
420 864

Керівник

Бажан Андрiй Федорович

Головний бухгалтер

Гудемчук Людмила Леонiдiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ
ДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ ЗА РIК, ЯКИЙ ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
Приватного акцiонерного товариства
"Страхова компанiя "АСКО-Медсервiс"
КОД ЄДРПОУ 13550765
(в тис. грн.)
БАЛАНС (Звiт про фiнансовий стан)
станом на 31 грудня 2019р.
Примiтки
2019 2018
1
2
3
4
АКТИВИ
Непоточнi активи
Нематерiальнi активи
7.7
460
527
Основнi засоби
7.6
131174
130135
Iнвестицiї, доступнi для продажу 7.10 340697
332467
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах
7.10 4940 5155
Iнвестицiйна нерухомiсть 7.10 5041 5041
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 7.10 70
35
Поточнi активи
Запаси 7.9
2
16
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 7.8
105590
286848
Грошовi кошти та їх еквiваленти 7.11 37134 52901
Усього активи
692319
841274
Власний капiтал та зобов'язання
Власний капiтал
Статутний капiтал 7.12 25200 25200
Емiсiйний дохiд
Неоплачений капiтал
Резерв переоцiнки основних засобiв
7.12 381537
381537
Резервний капiтал 7.12 1250 887
Нерозподiленi прибутки
7.13 5619 8607
Усього капiтал
420864
416231
Непоточнi зобов'язання
Вiдстроченi податковi зобов'язання
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 7.16 174
99
Поточнi зобов'язання
Страховi резерви
7.14 113034
123126
Короткостроковi позики
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями за фiнансовою орендою
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
7.15
Всього зобов'язань
271455
425043
Разом власний капiтал та зобов'язання
692319
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
(Звiт про сукупний дохiд)

158247
841274

301818

станом на 31 грудня 2019 року
Примiтки
2019 2018
1
2
3
4
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг)
7.1
279684
94433
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг)
7.1
(38607)
(21906)
Валовий прибуток
241043
72527
Iншi доходи 7.2
13686 49258
Витрати на збут
(217912)
(46638)
Адмiнiстративнi витрати 7.4
(5423) (4405)
Iншi витрати
(13336)
(48049)
Фiнансовi доходи 7.3
45041 21668
Фiнансовi витрати
(44249)
(14577)
Прибуток до оподаткування
20947 31684
Витрати з податку на прибуток
7.5
(20081)
(24430)
Прибуток вiд дiяльностi, що триває
0
0
Збиток вiд припиненої дiяльностi
0
0
ПРИБУТОК ЗА РIК
866
7254
Iншi сукупнi прибутки
Переоцiнка iнвестицiй, доступних для продажу
279108
Податок на прибуток, пов'язаний з компонентами iншого сукупного прибутку
Iнший сукупний прибуток за рiк, за вирахуванням податкiв
УСЬОГО: СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗАРIК
o
866

279108
286362

ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
(за прямолинейним методом)
за рiк, що закiнчися 31 грудня 2019р.
Найменування статтiПримiтка
2019 2018
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Надходження вiд:
Страхових премiй
901530
900957
Цiльового фiнансування
53
Операцiйної оренди
19
42
Вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках
Iншi надходження
31238 54236
Витрачання на оплату:
Товарiв (робiт, послуг)
174711
67588
Працi
1327 871

995

8

Вiдрахувань на соцiальнi заходи
366
241
Зобов'язань iз податкiв i зборiв
20528 27423
Зобов`язань за страховими контрактами
690214
723378
Iншi витрачання
2795 74231
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi
43841 61564
II.Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацiї фiнансових iнвестицiй
41482 14441
Отриманих вiдсоткiв
3489
Iншi надходження
Витрачання:
На придбання фiнансових iнвестицiй
104485
84290
Iншi витрачання
94
107
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi
(59608)
(69956)
III.Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Надходження вiд:
Власного капiталу
Iншi надходження
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi
Чистий рух коштiв за звiтний перiод
(15767)
(8392)
Залишок коштiв на початок року
52901 61293
Вплив змiни валютних курсiв на залишки коштiв
0
0
Залишок коштiв на кiнець року
37134 52901

ЗВIТ ПРО ЗМIНИ В КАПIТАЛI
за рiк, що закiнчися 31 грудня 2019 року
Вкладений акцiонерний капiтал Емiсiйний дохiд
Резерв
переоцiнки
основних
засобiв
Резервний капiтал Не-розподiлений прибуток/ збиток Неоплачений
капiтал
Iншi резерви Усього власний капiтал
Залишок на 31 грудня 2018 року 25200
381537
887
8607
416231
Скоригований залишок на 31 грудня 2018 року 25200
381537
887
8607
416231
Чистий прибуток (збиток) за рiк
866
866
Вiдрахування до резервного капiталу
363
(363)
Iншi змiни
(3491)
7258 3767

Залишок на 31 грудня 2019 року
420864

25200

381537

1250

5619

7258

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО СТРАХОВУ КОМПАНIЮ
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АСКО-Медсервiс" (далi по тексту "Компанiя") є правонаступником Акцiонерного товариства закритого типу "Акцiонерна
страхова компанiя "АСКО-Медсервiс".
Товариство створено громадянами України у вiдповiдностi до Установчого договору вiд 20
серпня 1993 року, пройшло державну реєстрацiю у встановленому законодавством порядку та
здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту.
Товариство зареєстроване Виконкомом Житомирської мiської ради народних депутатiв
(Рiшення № 606 вiд 14 жовтня 1993 року) та перереєстроване Печерською районною у мiстi
Києвi державною адмiнiстрацiєю (Свiдоцтво про державну реєстрацiю вiд 13 лютого 1995 року,
номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР: 1070120 0000 005178.
У 2010 роцi за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №45 вiд 3 березня
2010 року) вiдбулася змiна найменування Товариства з Акцiонерного товариства закритого типу
"Акцiонерна страхова компанiя "АСКО-Медсервiс" на Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "АСКО-Медсервiс". Рiшення прийняте у вiдповiдностi до Закону України
"Про акцiонернi товариства".
Компанiя не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi Компанiї в порiвняннi з
попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалося.
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 13550765.
Мiсцезнаходження Компанiї: м. Київ, вул. Антоновича,122.
Загальна кiлькiсть працiвникiв Компанiї становила 26 чоловiк на 31.12.2018 та 30 чоловiк на

31.12.2019 вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2019р. учасниками Товариства були:
п/н
П.I.Б./найменування акцiонера
Кiлькiсть акцiй, шт.
31.12.2019
%
31.12.2018
%
1.
Абрасiмов Андрiй Васильович (Україна) 28.06.1971 р.н.,
вул. Авраменко, буд. 16, кв. 132,
м. Запорiжжя, Запорiзька обл., 69120
6650 9,50% 9,50%
2.
Чорний Олександр Iванович (Україна) 31.07.1959 р.н.
вул. Червонопартизанська, буд. 1,
с. Єлизаветiвка, Днiпропетровска обл., 51831
6650 9,50% 9,50%
3.
Буденко Катерина Володимирiвна (Україна) 01.10.1987 р.н., пр-т. Григоренка, буд. 18а,
кв. 255, м. Київ, 02081
6650 3,51% 9,50%
4.
Iваненко Юлiя Степанiвна (Україна) 04.10.1979 р.н., вул. Милославська, буд. 16, кв. 219,
м. Київ, 02225
6650 9,50% 9,50%
5.
Левадна Юлiя Андрiївна (Україна) 01.08.1987 р.н., вул. Симиренка, буд. 31, кв. 141, м.
Київ, 03134 3500 5,00% 5,00%
6.
Антоненко Вiкторiя Павлiвна (Україна) 17.04.1986 р.н., вул. Крупська, буд. 33, смт.
Недригайлiв, Сумська обл.,42100 6650 9,50% 9,50%
7.
Сахновська Олена Дмитрiвна (Україна) 14.06.1983 р.н., вул. О. Телiги, буд. 27-А, кв. 43,
м. Київ, 04060
6650 9,50% 9,50%
8.
Педченко Роман Григорович (Україна) 20.05.1976 р.н., вул. Василя Касiяна, буд. 2/1, кв.
92, м. Київ, 03191 17493 24,99%
9,50%
9.
Клиша Наталiя Олександрiвна (Україна) 01.03.1958 р.н.,
вул. Бажана, буд. 36, кв. 150,
м. Київ, 02140
6650 9,50% 9,50%
10.
Дума Вiктор Олександрович (Україна) 30.07.1987 р.н.,
вул. Островського, буд. 4а, кв. 4,
м. Березне, Рiвненська обл., 34600
9,50%
11.
Шаравара Олександр Петрович (Україна), 29.03.1977 р.н.,
вул. О.Пчiлки, буд. 4, кв. 308,
м. Київ, 02081
6650 9,50% 9,50%
Всього:
70 000 100,00 100,00
Станом на 31.12.2019 року виконанi в повному обсязi умови по формуванню статутного
капiталу. Статутний капiтал становить 25 200 000 (Двадцять п'ять мiльйонiв двiстi тисяч) грн. 00
коп.
Основним видом дiяльностi Компанiї є страхування, iнше нiж страхування життя:
Лiцензiї у формi добровiльного страхування:
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вантажiв та багажу
(вантажобагажу)
серiї АВ № 528593 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг.
Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.
Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування виданих гарантiй (порук)
та прийнятих гарантiй
серiї АВ № 528594 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг.
Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.

Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних
явищ
серiї АВ № 528595 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг.
Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.
Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв
серiї АВ № 528596 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг.
Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.
Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування
вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
серiї АВ № 528598 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг.
Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.
Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.

кредитiв (у тому числi

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi страхування майна (крiм залiзничного, наземного,
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту),
вантажiв та багажу (вантажобагажу) серiї АВ № 528599 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг.
Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.
Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi страхування медичних витрат
серiї АВ № 528600 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг.
Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.
Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
серiї АВ № 528601 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг.
Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.
Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед
третiми особами
(крiм цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
серiї АВ № 528605 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг.
Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.
Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi страхування фiнансових ризикiв
серiї АВ № 528607 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг.
Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.
Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю,

лiквiдатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв`язку з виконанням його обов`язкiв
серiї АЕ № 293914 видана 30.07.2014 року. Нацкомфiнпослуг.
Рiшення про видачу лiцензiї вiд 15.07.2014 р., № 2103
Строк дiї лiцензiї з 15.07.2014 року безстроковий.
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування Медичне страхування
(безперервне страхування здоров'я) видана 13.04.2018 року. Нацкомфiнпослуг.
Рiшення про видачу лiцензiї вiд 13.04.2018 р., № 548
Строк дiї лiцензiї з 13.04.2018 року безстроковий.
Лiцензiзi у формi обов'язкового страхування:
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi
суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах
пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська
дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного
характеру серiї АВ № 528597 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг.
Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.
Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв
перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi
небезпечних вантажiв серiї АВ № 528602 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг.
Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.
Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi серiї АВ № 528603 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг.
Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.
Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового особистого страхування працiвникiв
вiдомчої ( крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного
бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин
(команд) серiї АВ № 528606 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг.
Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.
Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування
цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
серiї АВ № 569308
видана 25.01.2011 року. Держфiнпослуг. Рiшення про видачу лiцензiї вiд 17.01.2011 р., № 96-др.
Строк дiї лiцензiї з 20.01.2011 року зстроковий.
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування предмета iпотеки вiд ризикiв
випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування серiї АВ № 594009 видана
03.10.2011 року.
Рiшення про видачу лiцензiї вiд 15.09.2011 р., № 2873-лр. Держфiнпослуг.
Строк дiї лiцензiї з 22.09.2011 року безстроковий.
Лiцензiя
на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi приватного нотарiуса
серiї АД № 039976 видана 08.11.2012 року.
Нацкомфiнпослуг.

Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 18.10.2012 р., № 1770.
Строк дiї лiцензiї з 18.10.2012 року безстроковий.
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування авiацiйного страхування
цивiльної авiацiї.Нацкомфiнпослуг.
Рiшення про видачу лiцензiї вiд 12.12.2017 р., № 4465
Строк дiї лiцензiї з 12.12.2017 року безстроковий.
2. ЕКОНОМIЧНЕ
ДIЯЛЬНIСТЬ

СЕРЕДОВИЩЕ,

У КОТРОМУ

КОМПАНIЯ

ПРОВОДИТЬ

СВОЮ

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати
особливостi, характернi для перехiдної економiки.
Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного
зростання у свiтовiй економiцi. Податкове, валютне та митне законодавство в Українi допускає
рiзнi тлумачення та часто змiнюється.
Страховi компанiї в 2019 роцi застосовували ставку податку на прибуток пiдприємств вiд
страхової дiяльностi у розмiрi 3% за договорами страхування та ставку 18% вiд фiнансового
результату до оподаткування, визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до
нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до ст. 134 Податкового Кодексу
України.
Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також вiд змiн у
податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на страховий сектор та
iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть надати на
майбутнiй фiнансовий стан Компанiї. Керiвництво впевнене, що воно вживає всi необхiднi
заходи для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї.
3.ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
3.1.Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована
з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та
Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
(РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2019 року, що офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi
Мiнiстерства фiнансiв України.
Згiдно ст.12 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi"
Товариство складає звiтнiсть за МСФЗ.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2019
року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
3.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi

Наступнi стандарти не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися вперше в
наступних перiодах. Вони призведуть до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та iнших
розкриттях до фiнансової звiтностi. Компанiя не очiкує, що вплив таких змiн на фiнансову
звiтнiсть буде суттєвим.
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено
такi стандарти, якi набувають чинностi з 01 сiчня 2020 року.
Наслiдки застосування в майбутньому нових стандартiв та змiн до стандартiв залежатимуть вiд
активiв i зобов'язань, що матиме Компанiя на дату їх застосування, тому визначити їх майбутнiй
вплив в кiлькiсному виразi на даний час неможливо. Керiвництво Компанiї оцiнює можливий
вплив вiд застосування нових (оновлених) стандартiв, тлумачень i не виключає їх вплив на
облiкову полiтику в майбутньому, на необхiднiсть перегляду процедур, що використовуються
для визначення справедливої вартостi та на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв та
зобов'язань.
З 01.01.2020 р. пiдприємства, якi складають фiнансову звiтнiсть (у т. ч. консолiдовану) на
пiдставi Таксономiї МСФЗ будуть подавати звiтнiсть в електронному форматi
Таксономiя фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами (далi - Таксономiя МСФЗ)
затверджується Мiнфiном. Наразi Мiнфiн на своєму сайтi опублiкував проект наказу "Про
затвердження перекладу Таксономiї фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi". Крiм того, Мiнфiном затверджено вiдповiдний наказ вiд 25.10.2019 р. №
452, який набирає чинностi з 01.01.2020 р.
Запровадження Таксономiї МСФЗ передбачено Законом України "Про внесення змiн до Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо удосконалення
деяких положень" вiд 05.10.2017 р. № 2164-VIII (далi - Закон № 2164).
3.3 Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення.
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта
України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
3.4 Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної
дiяльностi. Фiнанасова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
3.5 Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвництвом
Товариства 27.02.2020 року. Нi учасники , нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї
фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
3.6 .Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який сформована фiнансова звiтнiсть Товариства, є перiод з 01.01.2019
року по 31.12.2019 року.
3.7. Консолiдована фiнансова звiтнiсть
ПрАТ "СК "АСКО - МЕДСЕРВIС" станом на 31.12.2019 р. утримує iнвестицiю в ТОВ
"КОМПАНIЯ "ЛЕНДКОМ" . Товариством, у вiдповiдностi до п.5 Мiжнародного стандарту
фiнансової звiтностi 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" проведено оцiнку на предмет того
чи контролює воно об'єкт iнвестування.
В МСФЗ 10 в визначеннi контролю основна увага придiляється наявностi впливу та змiнної

доходностi, без яких контроль неможливий. Вплив означає наявнiсть можливостi направляти
дiяльнiсть, яка суттєво впливає на дохiднiсть. Дохiднiсть повинна змiнюватися та може бути
позитивною, вiд'ємною або включати i те, й iнше. Визначення впливу ?рунтується на поточних
фактах та обставинах i повинно оцiнюватися на постiйнiй основi. Той факт, що контроль, як
очiкується, буде мати тимчасовий характер, не вiдмiняє вимоги консолiдувати об'єкти
iнвестування, якi знаходяться пiд контролем одного iнвестора. Про наявнiсть у iнвестора впливу
можуть свiдчити права голосу або договiрнi права, або їх поєднання.
МСФО 10 також включає керiвництво з визначення прав участi та прав захисту. Права участi
дають iнвестору можливiсть направляти дiяльнiсть об'єкта iнвестування, яка суттєво впливає на
доходнiсть. Права захисту дають iнвестору можливiсть блокувати певнi рiшення, якi виходять за
рамки звичайної дiяльностi.
Результат оцiнки показав, що ПрАТ "СК "АСКО - МЕДСЕРВIС" не контролює об'єкт
iнвестування ТОВ "КОМПАНIЯ "ЛЕНДКОМ" станом на 31.12.2019 року, так як :
- не має права на змiннi результати дiяльностi об'єкта iнвестування;
- не зазнає пов'язаних з ними ризикiв;
- не може впливати на змiннi результати;
На пiдставi цього висновку ПрАТ "СК "АСКО - МЕДСЕРВIС не складає консолiдовану
фiнансову звiтнiсть.
4. СУТТЕВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ.
4.1
Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi,за винятком оцiнки за
справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка" та використанням методiв оцiнки МСФЗ 13 "Оцiнки за
справедливою вартiстю". Такi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або
даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз
дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi, визначенi визначення справедливої вартостi.
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з
використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
4.2
Загальнi положення щодо облiкових полiтик
4.2.1 Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ
наводить облiковi полiтики, якi за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до
яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є
несуттєвим.
Облiкова полiтика розроблена та затверджена керiвництвом вiдповiдно до вимог МСБО 8
"Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ.
Протягом звiтного перiоду Товариство дотримувалось наступних принципiв дiяльностi, облiку
та складання фiнансової звiтностi: автономнiсть, безперервнiсть, перiодичнiсть, нарахування та
вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi та єдиного
грошового вимiрника.
4.2.2 Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших
подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей,
для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
Товариство застосовувало змiни в облiковiй полiтицi в 2019 роцi порiвняно iз облiковими

полiтиками, якi Товариство використовувало для складання фiнансової звiтностi за перiод, що
закiнчився 31 грудня 2018 року.
4.2.3 Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1
"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2019 р.,
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 р.,
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 р.,
Звiт про власний капiтал за 2019 р.,
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2019 р.,
4.2.4 Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або
збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати
класифiкують вiдповiдно до їх функцiй.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про
основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про
основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових
записiв Товариства.
4.3
Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
4.3.1 Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з
придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою
розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:
"
фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки через iнший сукупний дохiд;
"
фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
"
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
"
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо
належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
4.3.2 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi
короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання
активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою
вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами НБУ.
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї), цi активи можуть
бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про
лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв,
визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного
перiоду.
4.3.3 Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати
грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання.
Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли
Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка
дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi
погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за
амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова
вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою
вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв
та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для
фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки
окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi
групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi
свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї
непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи
дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як
збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або
географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд
зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю,
яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд
зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування
визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi
вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Дебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюється за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо
таке призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання, що iнакше
виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за
ними на рiзних пiдставах.
Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка
дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату
оцiнки.
У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату,
такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.
4.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки через iнший сукупний дохiд.
У вiдповiдностi iз п.5.7.5. МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти пiд час первiсного визнання суб'єкт
господарювання має право на власний розсуд прийняти безвiдкличне рiшення про вiдображення

в iншому сукупному доходi подальших змiн у справедливiй вартостi iнвестицiї в iнструмент
власного капiталу в межах сфери застосування цього Стандарту, який не утримується для
торгiвлi й не є умовною компенсацiєю, визнаною набувачем в об'єднаннi бiзнесу, до якого
застосовується МСФЗ 3.
Таке рiшення приймається по кожной окремої фiнансової iнвестицiї в iнструмент капiталу.
У звiтному перiодi такi рiшення були прийняти, Наглядовою Радою 14.02.2019р. щодо
наступних фiнансових iнвестицiй:
Назва фiнансової iнвестицiї Код емiтента Код цiнних паперiв Кiлькiсть
Вартiсть
пакету,
тис.грн.
Дата та пiдстави вiднесення змiн до Iншого сукупного доходу
ТОВ "КОМПАНIЯ" ЛЕДКОМ"
42645249
1
287 643,6
Звiт про оцiнку
Корпоративних прав станом на 31.12.2019р.
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки через iнший сукупний дохiд, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських
товариств.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом
органiзатора торгiвлi.
Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi
активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за
вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на
користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу
активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за
найсприятливiший ринок.
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi
вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть,
максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих
вхiдних даних.
Оцiнка акцiй, що входять до складу активiв Товариства та перебувають у бiржовому
списку органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржового курсу на дату оцiнки,
здiйснюється за останньою балансовою вартiстю.
Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої,
Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення
можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами
кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi
фондового ринку.
Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi
включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням
наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких
емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.
4.3.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить
депозити, дебiторську заборгованiсть, облiгацiї та векселi. Пiсля первiсного визнання
Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного
вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом,
який облiковується за амортизованою вартiстю. Станом на кожну звiтну дату Товариство
оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iнструментом значного зростання з моменту
первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних
кредитних збиткiв використовує змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань)
протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента. Для виконання такої оцiнки

Товариство порiвнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим
iнструментом станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iнструментом
станом на дату первiсного визнання, i враховує при цьому об?рунтовано необхiдну та
пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказує на
значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом
не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що
фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату.
У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є
придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює
очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною
ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або
збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.
Товариство визнає банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванадцяти
мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно
призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.
Товариство вiдносно банкiвських депозитiв має наступну модель розрахунку збитку вiд
знецiнення фiнансового активу:
при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний рiвень рейтингу
uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний", що присвоюється
рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових
агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховується в залежностi вiд
строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складає 0%, вiд
3-х мiсяцiв до 1 року - 1% вiд суми розмiщення, бiльше 1 року - 2%);
при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний
рiвень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного
реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв
збитку розраховується у розмiрi вiд 7% до 20% вiд суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв.
4.3.6. Зобов'язання. Кредити банкiв
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених
ознак:
"
Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
"
Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом
щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання
зобов'язань.
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень
мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань
вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка
рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках
протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
4.3.7. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати
актив та виконати зобов'язання одночасно
4.4
Облiковi полiтики щодо основних засобiв, нематерiальних активiв та iнвестицiйної
нерухомостi
4.4.1 Основнi засоби.

Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про основнi засоби та
розкриття її в фiнансовiй звiтностi здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами МСБО 16 "Основнi
засоби".
Компанiя використовує такi класи активiв:
"
iнвестицiйна нерухомiсть;
"
земельнi дiлянки;
"
будинки та споруди;
"
офiсна технiка;
"
меблi;
"
iншi основнi засоби.
Основнi засоби враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декiлькох компонентiв, що
мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що приносять вигоду товариству рiзними
способами, враховувати окремо.
Власнi активи.
Об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний
строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних
засобiв.
Орендованi активи.
Оренда (лiзинг), за умовами якої до Компанiї переходять практично всi ризики i вигоди, що
випливають з права власностi, класифiкується як фiнансовий лiзинг. Об'єкти основних засобiв,
придбанi в рамках фiнансового лiзингу, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в сумi
найменшою з двох величин: справедливої вартостi або приведеної до поточного моменту
вартостi мiнiмальних лiзингових платежiв на дату початку оренди за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя.
Амортизацiя по основним засобам нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу
протягом передбачуваного строку їх корисного використання i вiдображається у складi
прибутку або збитку. Амортизацiя нараховується з дати придбання об'єкта, а для об'єктiв
основних засобiв, зведених господарським способом - з моменту завершення будiвництва
об'єкта i його готовностi до експлуатацiї. За земельними дiлянками амортизацiя не
нараховується.
Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної корисностi
активу. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним
способом виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування
амортизацiї основних засобiв починається з моменту коли цей актив знаходиться у мiсцi та у
станi, необхiдному для його використання у спосiб передбачений комiсiєю. Вiдповiдно до
МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" амортизацiя на неї не нараховується.
Амортизацiю активу припиняємо на одну з двох дат, яка вiдбудеться ранiше: на дату, з якої
актив класифiкується як утримуваний для продажу згiдно з МСФЗ 5 "Непоточнi активи,
утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть", або на дату, з якої припиняється визнання
його активом.
Окремi об'єкти основних засобiв (земля, будiвлi, споруди) пiсля визнання їх активом,
облiковуємо за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки
мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення
корисностi.
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи не перевищує балансова вартiсть основних засобiв їх
вiдновлювальну вартiсть. У разi перевищення балансової вартостi основних засобiв над їх
вiдновлювальною вартiстю Компанiя зменшує балансову вартiсть основних засобiв до їх

вiдновлювальної вартостi.
Будь-яке збiльшення вартостi основних засобiв, що виникає в результатi переоцiнки,
вiдображається у складi фонду переоцiнки основних засобiв, за винятком випадку, коли воно
компенсує зменшення вартостi того ж активу, що визнане ранiше. У цьому випадку збiльшення
вартостi у розмiрi визнаного ранiше зменшення вартостi активу вiдноситься на прибутки та
збитки за перiод.
Зменшення балансової вартостi активу, що виникло в результатi переоцiнки, визнається в тiй
мiрi, в якiй воно перевищує його переоцiнену вартiсть, що виникла в результатi попередньої
переоцiнки даного активу.
Амортизацiя переоцiнених основних засобiв вiдображається у звiтi про фiнансовi результати
(звiтi про сукупний доход). При подальшiй реалiзацiї або вибуттi переоцiненого активу
вiдповiдний позитивний результат переоцiнки, що врахований у складi фонду переоцiнки
активiв, переноситься на рахунок нерозподiленого прибутку.
4.4.2 Нематерiальнi активи.
Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про нематерiальнi
активи i розкриття її в фiнансовiй звiтностi здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами МСБО 38
"Нематерiальнi активи".
Придбанi нематерiальнi активи вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами
за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Витрати па придбання лiцензiй на спецiальне програмне забезпечення та його впровадження
капiталiзуються у вартостi вiдповiдного нематерiального активу. Витрати, безпосередньо
пов'язанi з випуском iдентифiкованого унiкального програмного забезпечення, контрольованого.
Пiдприємством, капiталiзуються, створений нематерiальний актив визнається тiльки в тому
випадку, якщо iснує висока вiрогiднiсть отримання вiд нього економiчних вигод, перевищують
витрати на його розробку, протягом бiльш нiж одного року, i якщо витрати на його розробку
пiддаються достовiрнiй оцiнцi.
Створений пiдприємством нематерiальний актив визнається тiльки в тому випадку, якщо
пiдприємство мас технiчнi можливостi, ресурси i намiр завершити його розробку i
використовувати кiнцевий продукт. Прямi витрати включають витрата на оплату працi
розробникiв програмного забезпечення i вiдповiдну частку накладних витрат. Витрати, пов'язанi
з дослiдницькою дiяльнiстю, визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони виникли.
Наступнi витрати, пов'язанi з нематерiальних активiв, капiталiзуються тiльки в тому випадку,
якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з тим об'єктом, до якого цi витрати
вiдносяться. Витрати, пов'язанi з розробкою або технiчним обслуговуванням програмного
забезпечення, визнаються як витрати в мiру їх виникнення.
Об'єктами нематерiальних активiв є лiцензiї. Строк дiї отриманих Компанiєю лiцензiй безстроковий, тому строк корисного використання цих лiцензiй оцiнюється як не визначений.
Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе
вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї.
Вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" здiйснено перевiрку зменшення
корисностi нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї здiйснюється
щорiчно шляхом порiвняння суми його очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю.
Програмне забезпечення при первiсному визнаннi вiдображаються за вартiстю придбання та
амортизуються, виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта.
4.4.3. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi
Визнання iнвестицiйної нерухомостi
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину
будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову

оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для
досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при
наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що
Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною
нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та
другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних
цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та
вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.
Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi
Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю
включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає
цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо
вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних
послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.
Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або
збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або
збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазвичай визначається iз залученням
незалежного оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливої вартостi зумовлюється
суттєвими для облiку коливаннями цiн на ринку подiбної нерухомостi. Справедлива вартiсть
незавершеного будiвництва дорiвнює вартостi завершеного об'єкта за вирахуванням витрат на
закiнчення будiвництва.
Якщо оцiнити справедливу вартiсть неможливо, Товариство обрає для оцiнки об'єктiв
iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує
такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому розкриваються причини, з яких не
використовується справедлива вартiсть.
4.5.
Облiковi полiтики щодо непоточиих активiв, утримуваних для продажу
Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова
вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного
використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в
бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю
з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не
нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi
активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про
фiнансовi результати.
4.6.

Облiковi полiтики щодо оренди

Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, ?рунтується на
аналiзi змiсту угоди. При цьому потрiбно встановити, чи залежить виконання угоди вiд
використання конкретного активу або активiв i чи переходить право користування активом в
результатi даної угоди.
Договiр є, чи мiстить оренду, якщо договiр передає право контролювати користування
iдентифiкованим активом протягом певного перiоду часу в обмiн на компенсацiю.
На дату початку оренди визнається актив з права користування та орендне зобов'язання у
вiдповiдностi до МСФЗ 16 "Оренда".
Товариство може вирiшити не застосовувати вимоги МСФЗ 16 "Оренда" до:
короткострокової оренди;

-

оренди, за якою базовий актив - є малоцiнним.
Оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, визнаються як витрати на прямолiнiйнiй
основi протягом строку оренди.
Для цiлей застосування МСФЗ 16"Оренда" Товариство визнає малоцiнним актив, вартiсть
якого становить менше 5000 доларiв США за курсом НБУ на дату укладання договору оренди.
4.7. Визнання й оцiнка фiнансових iнструментiв здiйснюється згiдно МСБО 32 "Фiнансовi
iнструменти: подання" i МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання вiдображаються у фiнансовiй звiтностi коли
Компанiя стає стороною по договору у вiдношеннi вiдповiдного фiнансового iнструменту. Всi
угоди купiвлi або продажу фiнансових активiв, якi потребують поставку активiв у строк, що
встановлюється законодавством або правилами, прийнятими на визначеному ринку визнаються
на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Компанiя приймає на себе зобов'язання купити або
продати актив.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та депозити, пайовi iнструменти iнших
компанiй, iншу дебiторську заборгованiсть, iншi суми до отримання, фiнансовi iнструменти, що
мають або не мають бiржовi котирування.
Фiнансовi зобов'язання включають обумовленi договорами зобов'язання надати грошовi кошти
або фiнансовi активi iншiй компанiї.
Первiсне визнання фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань здiйснюється за їх
справедливою вартiстю, а також для фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, що не
вiдображаються за їх справедливою вартiстю з вiдображенням результату вiд змiни їх вартостi у
звiтi про фiнансовi результати (звiтi про прибутки та збитки), витрат, безпосередньо пов'язаних з
придбанням або випуском фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи й фiнансовi зобов'язання як довгостроковi або
короткостроковi в залежностi вiд строку їх погашення. З врахуванням iнших факторiв, що
обмежують можливостi Компанiї, по реалiзацiї фiнансових активiв протягом 12 мiсяцiв або
передбачають потенцiйну можливiсть погашення фiнансових зобов'язань протягом 12 мiсяцiв з
дати здiйснення класифiкацiї або звiтної дати.
Визнання фiнансового активу припиняється, коли збiгає термiн дiї договiрних прав на
отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу, або коли Компанiя передає
договiрнi права на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу.
Довгострокова дебiторська заборгованостi знайшла своє нове вiдображення, як залишок коштiв
у централiзованих страхових резервних фондах. З огляду на те, що це є внесення до Моторно
(транспортного) страхового бюро України та до асистанських компанiй, цей актив не
амортизується.
Iнвестицiї облiковуються за справедливою вартiстю. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї
враховуються за методом участi в капiталi.
4.7.1. Iнвестицiї
Iнвестицiї представляють собою iнвестицiї в акцiї та борговi iнструменти, якi передбачається
утримувати протягом невизначеного перiоду часу i якi можуть бути проданi з метою
забезпечення лiквiдностi або у вiдповiдь на змiну ринкових умов. Такi цiннi папери первiсно

вiдображаються за справедливою вартiстю.
4.7.2. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.
Якщо суб'єкт господарювання володiє прямо або опосередковано (через дочiрнi пiдприємства)
20 вiдсотками або бiльшою кiлькiстю вiдсоткiв прав голосу в об'єктi iнвестування та приходить
до висновку що вiн має суттєвий вплив на суб'єкта iнвестування то дана iнвестицiя
визначається як iнвестицiя в Асоцiйоване пiдприємство .
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї, що вiдображаються за справедливої вартiстю через прибутки
або збитки, представляють собою цiннi папери або частку в статутному фондi iнших
пiдприємств. Для визначення справедливої вартостi активiв, що вiдображаються за
справедливою вартiстю через прибутки або збитки, компанiя використовує метод участi в
капiталi.
4.7.3. Дебiторська заборгованiсть
Визнання, класифiкацiю та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi компанiя
здiйснює вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання
фiнансових звiтiв" .
Операцiйна дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть, яка складається зi страхових премiй
до отримання вiд страхувальникiв, перестрахувальникiв та посередникiв, суми претензiй за
ризиками, що переданi в перестрахування, на звiтну дату. Премiї по операцiях страхування i
перестрахування враховуються на основi методу нарахування.
Не операцiйна дебiторська заборгованiсть виникає вiд операцiй, не пов'язаних з операцiйною
дiяльнiстю товариства. До неї вiдносяться аванси рiзним органiзацiям.
Дебiторську заборгованiсть класифiкується:
"
рахунки до отримання - вид дебiторської заборгованостi, який виникає при продажу
страхових послуг;
"
за розрахунками з бюджетом;
"
iнша дебiторська заборгованiсть, не пов'язана з реалiзацiєю страхових послуг;
"
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв.
4.7.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти представляють собою готiвковi кошти в касi та кошти на
поточних банкiвських рахунках Компанiї, а також банкiвськi депозити з термiном погашення
три мiсяцi й менше, розмiщених у банках, що мають вiдповiднi рейтинги.
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi.
Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у
функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення
операцiї.
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв" всi
монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються у
Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi.
Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком, у

звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли.
4.7.5. Залiк фiнансових активiв i зобов'язань
Фiнансовий актив i фiнансове зобов'язання залiковуються i в балансi (звiтi про фiнансовий стан)
вiдображається сума, що їх сальдує, коли Компанiя має юридично закрiплене право здiйснити
залiк цих сум та має намiр або здiйснити залiк по сумi, що їх сальдує, або реалiзувати актив й
виконати зобов'язання одночасно.
Взаємозалiк не проводиться:
щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань;
доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за
вiдповiдними страховими контрактами.
4.8. Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансових
активiв або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група активi вважаються
знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi свiдчення знецiнення в результатi однiєї
чи бiльше подiй, що сталися пiсля первiсного визнання активу та здiйснили вплив, якiй
пiддається надiйнiй оцiнцi, на очiкуванi майбутнi грошовi потоки.
4.9. Запаси
Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2
"Запаси".
Запаси враховуються за однорiдними групами:
"
основнi матерiали, що використовуються в процесi виробництва страхових послуг;
"
допомiжнi матерiали, що використовуються в процесi виробництва страхових послуг.
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю на дату придбання. На дату
звiтностi
згiдно облiкової полiтики Товариства запаси враховуватися наступним чином:
-за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої цiни продажу;
-при списаннi запасiв Товариство застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi або
передачi у виробництво з надання страхових послуг за за методом FIFО.
Причинами списання запасiв є:
"
пошкодження;
"
часткове або повне застарiвання;
"
витрати на завершення виробництва страхових послуг та збут.
Компанiя застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi у виробництво з
надання страхових послуг за iдентифiкованою собiвартiстю.
4.10. Облiк i визнання зобов'язань та резервiв
Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37
"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".
Зобов'язання компанiї, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i
поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).
Поточна кредиторська заборгованiсть i вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, яка
дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Страховi резерви - це фонди страхової компанiї, що створюються для забезпечення гарантiй в

виконання фiнансових зобов'язань зi страхових виплат, розрахованих за окремим договором
страхування i /або за портфелем страхування на звiтну дату.
Резерви визнаються, якщо Компанiя в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або
фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно
вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Компанiя визнає в якостi резервiв - резерв вiдпусток, який формується щорiчно станом на
початок року.
Компанiя сформувала такi технiчнi резерви:
"
Резерв незароблених премiй
"
Резерви заявлених, але не виплачених збиткiв.
"
Резерв збиткiв, якi виникли але не заявленi
"
Резерв коливань збитковостi
Страховi резерви представленi активами вiдповiдно до ПОЛОЖЕННЯ про обов'язковi критерiї i
нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi
активiв та ризиковостi операцiй страховика, зареєстрованого Розпорядженням Нацiональної
комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 07.06.2018р. №
850. Для представлення страхових резервiв компанiя виконала норматив достатностi активiв та
не змогла виконати норматив диверсифiкованостi активiв.
Страховi резерви представленi такими категорiями дозволених активiв:
2019 рiк
в тис. грн.
2018 рiк
в тис. грн.
грошовi кошти на поточному рахунку
2 130,0
12 900,6
банкiвськi вклади (депозити)
35 000 40 000
нерухоме майно
21 378,7
24 625,1
цiннi папери (ОВДП)
40 018,8
права вимоги до перестраховикiв 0
22 574,5
iнвестицiї в економiку України за напрямами, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України 0
6 156,3
вiдстроченi аквiзицiйнi витрати
21 765 16 869
ВСЬОГО:
120 292,5
123 125,5
При формуваннi страхових резервiв ми дотримуватися вимог законодавства України.
Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 "Страховi контракти" ми:
а) провели перевiрку адекватностi зобов'язань;
б) не проводили взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових
зобов'язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за
вiдповiдними страховими контрактами;
в) слiдкували за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування
З урахуванням того, що МСБО та МСФЗ не визначають методiв формування резервiв, але мають
певнi застереження, при формуваннi резерву незароблених премiй за кожним видом страхування
окремо ми застосовували метод розрахунку "1/365", а при формуваннi резерву збиткiв, якi
виникли, але не заявленi - актуарнi методи. Не визнавали як зобов'язання будь-якi резерви щодо
ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими
контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду, такi як резерв коливань збитковостi.
До оцiнки адекватностi страхових зобов'язань ми залучали актуарiїв та фахiвцiв з актуарної та

фiнансової математики.
Всi винагороди працiвникам в компанiї враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19
"Виплати працiвникам".
4.11.Доходи вiд страхової дiяльностi
Доходи компанiї визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в
результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути
достовiрно визначена.
Доходи вiд страхової дiяльностi включають в себе чистi премiї по страхуванню i
перестрахуваннi, з вирахуванням чистої змiни в резервах по незароблених премiях, страхових
виплат, чистих змiн в резервi збиткiв й вартостi придбання страхового полiсу.
Чистi страховi премiї представляють собою валовi премiї з вирахуванням премiй, що переданi в
перестрахування. При укладаннi контракту премiї враховуються в сумi, що вказана в полiсi, i
вiдносяться на доходи на пропорцiйнiй основi протягом перiоду дiї договору страхування.
Резерви по незароблених премiях представляють собою частину премiй, що вiдносяться до не
закiнченого строку договору страхування, та включаються в зобов'язання в балансi (звiтi про
фiнансовий стан).
Збитки та витрати по коригуваннях резервiв враховуються у звiтi про фiнансовi результати (звiтi
про сукупний дохiд) по мiрi виникнення при переоцiнцi резервiв на збитки.
4.12. Перестрахування
В ходi здiйснення звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює перестрахування ризикiв в страхових
Компанiях, що є платоспроможними, не є банкрутами, та знаходяться в реєстрi
Нацкомфiнпослуг. Такi угоди про перестрахування забезпечують велику диверсифiкацiю
бiзнесу, дозволяє керiвництву здiйснювати контроль над потенцiйними збитками, що виникають
в результатi страхових ризикiв, i дають додаткову можливiсть для росту.
Суми до отримання вiд перестрахувальникiв так само, як витрати по виплатi страхових виплат,
пов'язаних з полiсом перестрахування. Перестрахування в балансi (звiтi про фiнансовий стан)
враховуються на валовiй основi, якщо тiльки не iснує права на залiк.
Договори перестрахування оцiнюються для того, щоб впевнитися, що страховий ризик
визначений як можливiсть суттєвого збитку, а тимчасовий ризик визначений як можливiсть
суттєвого коливання строкiв руху грошових коштiв, переданих Компанiєю перестрахувальнику.
4.13. Тест на адекватнiсть страхових зобов'язань
На звiтну дату Компанiя оцiнює адекватнiсть страхових зобов'язань, користуючись поточною
оцiнкою майбутнiх потокiв грошових коштiв в рамках своїх страхових договорiв. Якщо така
оцiнка показує, що балансова вартiсть зобов'язань Компанiї зi страхування не вiдповiдає
передбачуваним майбутнiм потокам грошових коштiв, то це вiдхилення належить визнанню у
звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) у складi витрат на формування резервiв
збиткiв.
Компанiя провела оцiнку на предмет зменьшення корисностi активу перестрахування у
вiдповiдностi iз п.20 МСФЗ 4 Страховi контракти. Результати оцiнки показали що станом на

31.12.2019року ознаки зменьшення корисности активiв перестрахування вiдсутнi, а тому частка
перестраховикiв у страхових резервах не коригується та становить 79 988,5,7 тис.грн.
№ з/п Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ перестраховика-резидента Найменування
перестраховика-резидента Частка перестраховика-резидента у страхових резервах, тис.грн.
Наявнiсть ознак зменьшення корисностi
1
34240804
ПрАТ "СК "Довiра та Гарантiя" 38 711,3
вiдсутнi
2
37859390
ПрАТ "СК "Бiфест" 5 071,8
вiдсутнi
3
35810956
ПРАТ "СК "Стар-Полiс"
24 701,4
вiдсутнi
4
40150085
ТДВ "СК "Фарлонг" 11 198,0
вiдсутнi
5
33908322
ПрАТ "СК "Арсенал Страхування" 306,0 вiдсутнi
Всього79 988,5
Ознаки зменшення корисностi активiв перестрахування на 31.12.2019
вiдсутнi

4.14. Комiсiйнi доходи й комiсiйнi витрати
Комiсiйнi доходи й комiсiйнi витрати на брокерiв i агентiв визнаються в момент початку дiї
договорiв страхування/перестрахування та вiдносяться на доходи й витрати пропорцiйно
протягом дiї страхових полiсiв.
Аквiзицiйнi витрати, якi включають витрати на виплату комiсiйних страховим агентам, якi є
змiнними i виникають у зв'язку з придбанням або продовженням страхових полiсiв, вiдносяться
на витрати майбутнiх перiодiв i амортизуються протягом перiоду, за який будуть заробленi
вiдповiднi премiї отриманi. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати розраховуються окремо по кожному
напрямку дiяльностi i аналiзуються по кожному напрямку дiяльностi в момент видачi
страхового полiса або в кiнцi кожного звiтного перiоду, щоб переконатися в можливостi їх
вiдшкодування на основi майбутнiх оцiнок.
2018 рiк
2019 рiк
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати DAC
28149 27192
Всього28149 27192
4.15. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого
податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату балансу
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою
податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi
наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути
використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених
податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не
iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити
використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть
застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає
поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний
перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у

власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк,
розрахованої за правилами Податкового кодексу України .
Формула для визначення об'єкта оподаткування виглядає так:
Об'єкт оподаткування = Фiнансовий результат до оподаткування, розрахований за правилами
бухгалтерського облiку ( -) Податковi збитки минулих рокiв (+ )Рiзницi
Формула для обчислення податку на прибуток:
Податок на прибуток = Ставка податку на прибуток х База оподаткування
де: Основна ставка податку - 18%
Отже, Компанiя в 2019 роцi застосовували ставку податку на прибуток вiд страхової дiяльностi у
розмiрi 3% за договорами страхування та ставку 18% вiд фiнансового результату до
оподаткування, визначеного у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до ст. 134 Податкового Кодексу
України.
4.16. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань
4.16.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або
конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
Товариство створює резерв забезпечень на виплату вiдпусток працiвникам. Величину
забезпечення на виплату вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої працiвникам
заробiтної плати й норми резервування, обчисленої як вiдношення рiчної планової суми на
оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi, плюс вiдповiднi внески
на соцiальне страхування.
4.16.2. Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час
надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
4.16.3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати
працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз
поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були
наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена
вiдповiдна заробiтна плата.
4.17. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
4.17.1. Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є
збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або
зменшення зобов'язань.

Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв
визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов:
а)Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на
фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи;
б)за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
в)суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю;
?) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження
коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату
балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх
економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов'язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi
доходи.
4.17.2.Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну
Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за
вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за
iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї,
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi,
вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому
перiодi, у якому вони виникають.
4.17.3.Умовнi зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в Звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя
про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
4.18. Власний капiтал
Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв, в розмiрi 25 200 тис. грн. що пiдтверджено
Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку реєстрацiйний № 119/1/2015, дата видачi 24.12.2015 р.
Компанiя визнає резервний капiтал в складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до
Статуту компанiї.
Компанiя в 2019 роцi не нараховувала дивiденди учасникам.
Вартiсть чистих активiв компанiї станом на 31 грудня 2019р. становить 420 864 тис. грн. (на 31

грудня 2018 р. становила 416 231 тис. грн.) i є бiльшою зареєстрованого розмiру статутного
капiталу страховика (25 200 тис. грн.).
4.19. Застосування стандартiв
Статтею 12.1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
визначено, що для складання фiнансової звiтностi застосовуються мiжнароднi стандарти, якщо
вони не суперечать цьому Закону та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.
Листом вiд 23.02.2012 № 31-08410-07-27/4531 Мiнiстерство фiнансiв України повiдомило, що
МСФЗ приймаються Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та їх тлумачення
Мiнiстерством фiнансiв України не здiйснюється.
При складаннi фiнансової звiтностi Компанiя керується МСФЗ та роз'ясненнями Мiнiстерства
фiнансiв України, зокрема листом Мiнфiну вiд 11.01.2012 р. № 31-08410-06-5/607 та спiльним
листом Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби
статистики України вiд 07.12.2011 №12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702,
Методичними рекомендацiями щодо заповнення форм фiнансової звiтностi, затвердженими
наказом Мiнфiну вiд 28.03.2013 р. № 433
5.
ОСНОВНI ПРИПУЩЕННЯ , ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають
вплив на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються
об?рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi
активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства
iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих
розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються
високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення
для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.
5.1.Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови,
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
"
подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;
"
вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну
форму;
"
є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
"
є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених
далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а)вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
б)визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у
Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну

основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Операцiї, що не регламентованi МСФЗ, вiдсутнi.
5.2.Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В
iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв,iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним
фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка
справедливої вартостi".
5.3.Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв
Протягом звiтного 2019 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням незалежних
оцiнювачiв здiйснювалась.
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до
оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:
а)вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються
на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв,
показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також
специфiчних особливостей операцiй; та
б)вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань
пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у
разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй
звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
5.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових
iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
?рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу
цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво
вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.
5.5. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз фiнансових активiв на предмет наявностi
ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнаєтьсяза наявностi об'єктивних даних, що
свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у
результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.
5.6. Використання ставок дисконтування
В Товариствi протягом звiтного перiоду не облiковувалися активи або зобов'язання, якi
вимагають дисконтування, внаслiдок чого керiвництво не здiйснювало професiйнi судження
щодо розмiру таких ставок станом на кiнець звiтного перiоду.

6.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI
6.1.Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок засправедливою
вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань,
тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець
кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання
Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх
еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi
Ринковий
Офiцiйнi курси НБУ
Iнструменти капiталу
Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив.
Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.
Ринковий, витратний
Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за
вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова
вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня
Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за
собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою
вартiстю на дату оцiнки.
Ринковий, дохiдний Цiни на ринку нерухомостi, данi оцiнки
професiйних оцiнювачiв
6.2. Вплив використання закритих вхiдних даних
(3-го рiвня) для перiодичних оцiнок справедливої вартостi на прибуток або збиток
Товариство здiйснює безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань iз
використанням закритих вхiдних даних 3-го рiвня, якi протягом поточного звiтного перiоду не
призвели до змiни розмiру прибутку або збитку звiтного перiоду.
6.3. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi
тис.
грн.
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю
1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi)
3 рiвень
(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними) Усього
Дата оцiнки 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019
31.12.2018 31.12.2019
Iнвестицiї доступнi до продажу
332467
340697
332467
340697
Iнвестицiйна нерухомiсть 5041 5041 5041 5041
6.4. Перемiщення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi
У Товариства за звiтний перiод вiдсутнє перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями iєрархiї
справедливої вартостi.
6.5. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
тис. грн.
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019

ПАТ "ЗНВКIФ "АКУЛА" 16250 34198 16250
АТ " ЗНВКIФ "СПРIНТ КАПIТАЛ"
41046
ПрАТ "СКАМIТ"
550
0
550
0
ТОВ "КОМПАНIЯ "ЛЕНДКОМ" 273456
ТОВ "ФIН-ТАЙМ" 1165
1165
Разом 332467
340697
332467

34198
18855 41046 18855
287644

273456

287644

340697

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв змiни яких вiдображаются ч/з Iнший сукупний
дохiд
Фiнансова iнвестицiя
Код Ємiтента Первiсна вартiсть
Тис. грн.
Змiни справедливої вартостi що вiдображаются в iншому сукупному доходi.
тис.грн.(+ -) Справедлива вартiсть
Тис. грн.
ПАТ "ЗНВКIФ "АКУЛА" 35083494
34198
34198
АТ " ЗНВКIФ "СПРIНТ КАПIТАЛ"
41157956
18855
18855
ПрАТ "СКАМIТ"
36207711
0
0
ТОВ "КОМПАНIЯ "ЛЕНДКОМ" 42645249
287644
287644
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої
вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка
суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для
користувачiв фiнансової звiтностi.
7. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО РIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI ПОДАНI У ФIНАНСОВИХ
ЗВIТАХ
7.1. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт,послуг
тис. грн.
2018 рiк
2019 рiк
Чистi заробленi страховi премiї
94433 279684
Премiї пiдписанi, валова сума
993503
815919
Премiї, переданi у перестрахування
847562
577790
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 31139 (7993)
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй (20369)
33562
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг)
(21906)
(38641)
Валовий прибуток 72527 62706
7.2.

Iншi доходи
тис. грн.
2018 рiк
2019 рiк
Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками 0
2587
Суми, що повертаються iз централiзованих страхових резервних фондiв
481
754
Суми, що отримуються в результатi реалiзацiї переданого страхувальником або iншою особою
права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки
32
35
Iншi операцiйнi доходи
48745 4566
Всього49258 7942
7.3.

Iншi фiнансовi доходи
2018 рiк
2019 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй
Всього21668 45041

тис. грн.
21668 45041

7.4.

Адмiнiстративнi, iншi витрати
2018 рiк
2019 рiк
Абонплата за користування програмним продуктом
Абонплата за послуги зв'язку
70
96
Амортизацiя немат.активiв 67
67
Амортизацiя основних засобiв
46
57
Архiвацiя документiв
123
Аудиторськi послуги
25
78
Вiдрах.на соцiальнi заходи штат.працiвникiв
258
Витр.на опл.працi позашт.працiвн.(по дог.ЦПХ) 39
Витр.на оплату працi шт.працiвникiв
1041 1720
Винагорода брокера
237
Витрати на МШП 999
279
Витрати на ПММ 122
134
земельний податок 18
8
Iнформацiйно-консульт.послуги 11
50
Iнформацiйно-технiчна пiдтримка 136
122
Комiсiйна винагорода за прийняття платежiв
Комiсiя за РКО
52
106
Комунальнi послуги (в т.ч. послуги сторон. пiдпр)
Надання мiсця для стоянки авто 5
6
Нотарiальнi послуги 7
Утримання офiсу
40
66
Оновлення рейтингової оцiнки
Оренда автомобiля 24
27
Оренда кулера
0,8
Оренда примiщення 682
662
Оренда фасаду (вивiска)
оцiнка майна 28
34
Перiодичнi видання
2
податок з нерухомостi
4

15

тис. грн.
7

388
16

0,1
87

8

3
5

Полiграфiчнi послуги (в т.ч. вiзитки)
6
Послуги дiї цифрового пiдпису 2
2
Послуги актуарiя
46
67
Послуги iнтернету 2
35
Послуги кур'єрської доставки
72
43
Послуги мобiльного зв'язку 4
5
Послуги реєстратора (депозитарiя, зберiгача)
Прибирання примiщення 9
Публiкацiї 8
Ремонт основних засобiв (послуги)
10
Ремонт примiщення
54
Сервiсне обслуговування комп.програми
Сервiсне обслуговування оргтехнiки
Страхування орендованого авто 1
3
Тех.обслуговування авто 44
64

21

28
25

33

237

Участь у тендерi
2
Участь у форумi
3
Юридичнi послуги 342
520
Iншi 62
Всього4405 5423
Операцiйнi витрати Товариства складаються з адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат.
7.5.

Податок на прибуток
2018 рiк
2019 рiк
в тис. грн.
в тис. грн.
Податок на прибуток за ставкою 3%
24394
20058
Податок на прибуток за ставкою 18%
36
23
ВСЬОГО
24430
20081
Керiвництво Товариства в порядку, передбаченому Податковим кодексом України, прийняло
рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату з метою оподаткування.
7.6. Основнi засоби
тис.
грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть
прилади та iнвентар
Iншi основнi засоби
Всього
Первiсна вартiсть:
На 31.12.2017 5041 112382
Прибуття
106
Вибуття
35
Дооцiнка
16830
На 31.12.2018 5041 129212
Прибуття
86
Вибуття
34
Дооцiнка
На 31.12.2019 5041 129212
Накопичена амортизацiя:
На 31.12.2017
Нарахування за 2018 рiк
Списання за 2018 рiк
На 31.12.2018
Нарахування за 2019 рiк
5
113
167
Списання за 2019 рiк
На 31.12.2019

83

Земельнi дiлянки

Офiсна технiка

162

19

1318

118922

233
8

19

1318
94
34

135823

285

27

1318

135883

2

441
40
(35)
553
52

526
4

112

6

106

11

(34)
666

783

79
145
179

17
13
16

877
765
652

Чиста балансова вартiсть:
На 31.12.2017 5041 112382
На 31.12.2018 5041 129212
На 31.12.2019 5041 129212

88

156
(35)

647
(34)

118396
135176
135100

Iнструменти,

За iсторичною вартiстю

Iнвестицiйна нерухомiсть

Iнструменти, прилади та iнвентар
Iншi основнi засоби
Всього
На 31.12.2018 5041 129212
Прибуття
86
Вибуття
34
Дооцiнка
На 31.12.2019 5041 129212
Накопичена амортизацiя
31.12.2018 р. 88
Нараховано 52
Вибуття
34
31.12.2019 р. 106
Чиста балансова вартiсть
31.12.2018р. 5041 129212
31.12.2019р. 5041 129212

Земельнi дiлянки

233
8

19

1318
94
34

135823

285

27

1318

135883

6
5

553
113

11

666

647
167
34
783

145
179

13
16

765
652

Офiсна

технiка

135176
135100

Станом на 30.09.2019р. була здiйснена експертна оцiнка ринкової вартостi майна та майнових
прав, а саме: класу основних засобiв "Земельнi дiлянки" у кiлькостi 10 штук: Бишiв земельна
дiлянка 1,4 га.; Демидiвка земельна дiлянка 1,1403 га.; Демидiвка земельна дiлянка 1,5115 га.;
Демидiвка земельна дiлянка 1,5116 га.; Литвинiвка земельна дiлянка 2,0001 га.; Макарiв
земельна дiлянка 1,5 га.; Макарiв земельна дiлянка 1,5 га.; Макарiв земельна дiлянка 3,0003 га.;
Нижча Дубечня земельна дiлянка 0,12 га. ; Нижча Дубечня земельна дiлянка 1,3186 га.
До цього був залучений незалежний оцiнювач: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ЕКПЕРТНА ОЦIНКА МАЙНОВИХ ПРАВ" код ЄДРПОУ 40770249 , Сертифiкат суб'єкта
оцiночної дiяльностi № 531/18, виданий Фондом державного майна України 26.06.2018 року.
Для цього переоцiненного класу основних засобiв - Балансову вартiсть, яка була б визнана, якби
активи облiковували за моделлю собiвартостi, складала б 33191 тис.грн.
7.7. Нематерiальнi активи

Лiцензiї
Програмне забезпечення
Первiсна вартiсть:
На 31.12.2017 292
335
627
Прибуття
1
Вибуття
На 31.12.2018 293
335
628
Прибуття
Вибуття
На 31.12.2019 293
335
628
Накопичена амортизацiя
31.12.2018 р.
101
101
Нараховано
67
67
Вибуття
31.12.2019 р.
168
168
Чиста балансова вартiсть:

Всього

На 31.12.2017 292
На 31.12.2018 293
На 31.12.2019 293
7.8.

301
234
167

593
527
460

Торговельна та iнша поточна дебiторська заборгованiсть

тис. грн.
2018 рiк
2019 рiк
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включає в себе
непрострочену дебiторську заборгованiсть за укладеними договорами страхування та/або
перестрахування
146805
22171
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами 382
16
з бюджетом 10
12
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 230
201
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв
2
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:
"
Iнвестицiйний дохiд вiд МТСБУ
"
Дебiторська заборгованiсть з контрагентами
92991
115
23054 3 197
177
3020
Витрати майбутнiх перiодiв 3
2
Частка перестраховика у страхових резервах
46427 79989
Всього286848
105590
7.9.

Запаси
тис. грн.

2018 рiк
Запаси на складi
Всього16
2

2019 рiк
16
2

7.10. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
2018 рiк
2019 рiк
ПАТ "ЗНВКIФ "Акула"
16250 34198
АТ " ЗНВКIФ "СПРIНТ КАПIТАЛ"
41046 18855
ПрАТ "СКАМIТ"
550
0
ТОВ "Компанiя "ЛЕНДКОМ"
273456
287644
ТОВ "ФIН-ТАЙМ" 1165
Iнвестицiї доступнi для продажу 332467
340697
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах (МТСБУ)
Iнвестицiйна нерухомiсть (Офiс у м.Житомир) 5041 5041
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 35
70

тис. грн.

5155

4940

В Роздiлi 6. Умови забезпечення платоспроможностi страховика", в п.6.3.3. Розшифровка
окремих статей балансу: 3) "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" та "Поточнi фiнансовi
iнвестицiї" (на кiнець звiтного перiоду) керiвництво Компанiї прийняло рiшення вiдображати

лише такi цiннi папери, в тому числi акцiї, що мають лiстинг.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
2018 рiк
2019 рiк
Цiннi папери, що емiтуються державою (ОВДП) 0
40018,8
Всього0
40018,8
7.11. Грошовi кошти та їх еквiваленти
2018 рiк
2019 рiк
Рахунки в банках
52901 37134
Всього52901 37134

тис. грн.

7.12. Статутний капiтал
Станом на 31.12.2019р. та 31.12.2018 року зареєстрований статутний капiтал не змiнювався та
складає 25 200 тис. грн., який сплачений грошовими коштами в повному обсязi.
31.12.2018 31.12.2019
Статутний капiтал 25200 25200
Капiтал в дооцiнках 381537
381537
Резервний капiтал 887
1250
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 8607 5619
Iншi резерви
7258
Разом власний капiтал
416231
420864
7.13. Нерозподiлений прибуток
Станом на 31.12.2018 року нерозподiлений прибуток становив 8 607 тис. грн. В звiтi про змiни в
капiталi можна побачити, що протягом звiтного перiоду Товариство отримало прибуток у сумi
866 тис. грн., який в сумi 363 тис.грн. був вiднесенiй на Резервний капiтал. Станом на 31.12.2019
року нерозподiлений прибуток становить 5 619 тис. грн.
7.14. Страховi резерви
2018 рiк
2019 рiк
Резерв незароблених премiй
116819
Резер заявлених збиткiв
1440 1398
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi
Резерв коливань збитковостi
7258
Всього123126
120292

108825
4867

2811

7.15. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть, поточнi зобов'язання тис. грн.
2018 рiк
2019 рiк
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
2
37
Поточна кредиторська заборгованiсть за: розрахунками з бюджетом 5657 5547
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 2339 1659
Iншi поточнi зобов'язання:
"
Поточнi розрахунки з Контрагентами
"
Гарантiйний внесок в ФЗП МТСБУ
"
Розрахунки з посередниками по комiсiї
"
Кредиторська заборгованiсть з перестраховиками
"
Кредиторська заборгованiсть за фiнансовими операцiями
"
Розрахунки з iншими Кредиторами
293818
5

0
28404
249689
2981
12744 151004
197
0
27389
21644
101774
Всього301818
158247
Середнiй термiн погашення кредиторської заборгованостi згiдно договорiв Товариства
становить 1 мiсяць. Прострочена кредиторська заборгованiсть за рiк, який закiнчився 31 грудня
2019 року вiдсутня.
7.16. Забезпечення витрат персоналу
31 грудня 2018
31 грудня 2019
Резерв вiдпусток
99
174
Всього99
174
8.
РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ
8.11. Умовнi зобов'язання
8.11.1. Судовi позови
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя залучається до рiзних судових процесiв. На думку
управлiнського персоналу, зобов'язання, якщо такi виникатимуть в результатi цих процесiв, не
матимуть значного негативного впливу на фiнансовий стан чи результати майбутнiх операцiй.
8.11.2. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш
нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному
економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної
дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на
оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде
сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть
фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на
угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не
мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними
податковими органами протягом трьох рокiв.
8.12. Вплив iнфляцiї
МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" слiд використовувати за умов, коли
економiка країни є гiперiнфляцiйною. У такому випадку фiнансова звiтнiсть перед здiйсненням
фактичного перерахунку статей фiнансової звiтностi у валюту представлення пiдлягає
коригуванню з урахуванням iнфляцiї (суми за немонетарними статтями коригуються з
урахуванням рiвня iнфляцiї на основi змiни загального iндексу цiн (однак, лише з дати
придбання до дати балансу); рiзницi за монетарними i немонетарними статтями, що виникають в
результатi застосування iндексу цiн на звiтну дату розкривають як окрему складову власного
капiталу).
Аналiзуючи критерiї, якi характеризують показник гiперiнфляцiї та включають в себе не тiльки
монетарнi, але i психологiчнi складовi, передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, та враховуючи
додатковi характеристики, керiвництво Товариства вважає, що важливим фактором є динамiка
змiн рiвня iнфляцiї. Так, рiвень iнфляцiї у 2016 роцi склав 43,3%, в 2017 роцi - 12,4%, а в 2018

роцi - 13,7%. Таким чином, на думку керiвництва, економiка України з 2016 року почала
виходити зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв. Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29
проведення перерахунку фiнансової звiтностi є питанням судження, керiвництво Товариства
прийняло рiшення про непроведення коригування статей звiтностi на iндекс iнфляцii вiдповiдно
до МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть умовах гiперiнфляцii".
I хоча керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку
України, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй
фiнансовий стан Товариства, воно вважає, що вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення
стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства.
8.13. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах загальної кризи вiтчизняного економiчного
середовища, яка характеризується обмеженiстю внутрiшнього iнвестицiйного потенцiалу,
низькою привабливiстю секторiв економiки для iнвесторiв, зниженням конкурентоспроможностi
нацiональної економiки, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим
рiвнем iнфляцiї та на яку впливає зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi
та, бiльшою мiрою, суспiльно-полiтичнi подiї в країнi. Керiвництво не виключає iснування
ймовiрностi того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi
звичайної дiяльностi Товариства. Але, на думку керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi
активи станом на кiнець звiтного перiоду не потрiбен, виходячи з наявних обставин та
iнформацiї.
8.14. Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн згiдно МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо
зв'язаних сторiн".
Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати
суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як це
визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн". Рiшення про те якi сторони
являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з
характеру стосункiв зв'язаними сторiн.
До зв'язаних сторiн Товариства вiдносяться учасники, що володiють часткою 10% i бiльше
вiдсоткiв у статутному капiталi Товариства та управлiнський персонал:
акцiонери Товариства
ТОВ "КОМПАНIЯ "ЛЕНДКОМ", 42645249
ПАТ "ЗНВКIФ "АКУЛА" код ЄДРПОУ 35083494
ПАТ "ЗНВКIФ "СПРIНТ - КАПIТАЛ" код ЄДРПОУ 41157956
Управлiнський персонал
Операцiї, що вiдбувались з зв'язаними сторонами протягом 2019 р.:
Протягом 2019 р. Товариством нараховувало та сплачувало заробiтну плату Головi Правлiння
Iваненко Ю.С. Сума нарахованої заробiтної плати Iваненко Ю.С. у 2018 р. становить 116,24 тис.
грн. Компенсацiї та iншi виплати керiвництву пiдприємства, iншому управлiнському персоналу
не здiйснювались.
Протягом 2019 р. Товариством нараховувано виногороду Головi Наглядової ради Педченко Р.Г.
Сума нарахованої винагороди за Цивiльно-правовим договором №НР-5 вiд 24.05.2016р.
Педченко Р.Г. у 2019 р. становить 23,0 тис. грн. Сума нарахованої заробiтної плати Головi
Наглядової ради Педченко Р.Г. у 2019 р. становить 252,7 тис. грн..
Iншi операцiї з пов'язаними сторонами у звiтному перiодi вiдсутнi.
8.5 Управлiння фiнансовими ризиками
Товариством запроваджено систему управлiння ризиками та затверджено Положення про
Систему управлiння ризиками дiяльностi з надання фiнансових послуг (Наказ № 32/1-К вiд
16.05.15 р..)
Валютний ризик
Станом на 31.12.2019 року статтi фiнансової звiтностi, що вираженi в iноземнiй валютi вiдсутнi,

тому валютний ризик є несуттєвим.
Операцiйний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення
дебiторської заборгованостi.
Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з клiєнтами
Товариства з метою формалiзацiї та уникнення ситуацiй, якi можуть погiршити позицiю
Товариства у вiдносинах з клiєнтами.
Стратегiчний ризик мiнiмiзується шляхом щорiчного перегляду та коригування стратегiчного
плану Товариства з урахуванням макроекономiчної ситуацiї в країнi.
Ризик репутацiї контролюється в процесi постiйного монiторингу ЗМI, оцiнки їх впливу на
поведiнку клiєнтiв Товариства та своєчасних повiдомлень позицiї Товариства до клiєнтiв. Крiм
того, проводиться монiторинг ринкової позицiї Товариства.
Ризик лiквiдностi.
Ризик лiквiдностi виникає при неузгодженостi термiнiв повернення розмiщених ресурсiв та
виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок лiквiдностi є несуттєвим внаслiдок
вiдсутностi залучених коштiв.
8.5.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi
рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка
iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство
використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
"
лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв;
"
лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
"
лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за
Нацiональною рейтинговою шкалою;
"
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв.
Станом на 31.12.2019 року у Товариства вiдсутнi фiнансовi активи, якi або були простроченi,
або знецiнилися, кредити, як одержаних так i наданi, i, вiдповiдно, будь-якi застави та iншi
форми забезпечення.
8.5.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик- це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик
виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок
та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в
акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик- це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї
на ринку.
Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення
цiнового ризику Товариство буде використовувати диверсифiкацiю активiв та дотримання
лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
Валютний ризик-це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.

Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами,
номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство у звiтньому перiодi не iнвестувало кошти в
банкiвськi депозити в iноземнiй валютi та в цiннi папери, номiнованi в доларах США.
Вiдсотковий ризик-це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме
як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.
Товариствонемає активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях з вiдсотковою ставкою.
8.5.3. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв
або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в
розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:
тис. грн.
Станом на 31.12.2018р.
До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року
Вiд 1
року до 5 рокiв
Бiльше 5 рокiв
Всього
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включає в себе
непрострочену дебiторську заборгованiсть за укладеними договорами страхування та/або
перестрахування
146805
146805
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами
382
382
з бюджетом
10
10
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 230
230
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:
"
Забезпечення по тендеру
"
Iнвестицiйний дохiд вiд МТСБУ
"
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з ЦП
"
Дебiторська заборгованiсть за фiнансовими операцiями
92991
0
115
23054
69822

92991

0
115
23054
69822
Витрати майбутнiх перiодiв
2
Частка перестраховика у страхових резервах
Всього147035
10
139802
Станом на 31.12.2019р.

До 1 мiсяця

2
46427

46427

286847

Вiд 1 до 3 мiсяцiв

Вiд 3 мiсяцiв до 1 року

Вiд 1

року до 5 рокiв
Бiльше 5 рокiв
Всього
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включає в себе
непрострочену дебiторську заборгованiсть за укладеними договорами страхування та/або
перестрахування
22171
22171
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами
16
16
з бюджетом
12
12
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 201
201
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:
"
Iнвестицiйний дохiд вiд МТСБУ
"
Дебiторська заборгованiсть з контрагентами
3197
177
3020
3197
177
3020
Витрати майбутнiх перiодiв
2
Частка перестраховика у страхових резервах
Всього201
22183 83204
105588

2
79989

79989

тис. грн.
Вiд 3 мiсяцiв до 1 року
Вiд 1

Станом на 31.12.2018р.
До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв
року до 5 рокiв
Бiльше 5 рокiв
Всього
Поточна кредиторська заборгованiсть за: розрахунками з бюджетом
5657
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю
2339
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
2
Iншi поточнi зобов'язання:
"
Поточнi розрахунки з Контрагентами
"
Розрахунки з посередниками по комiсiї
"
Кредиторська заборгованiсть з перестраховиками
"
Кредиторська заборгованiсть за фiнансовими операцiями
"
Розрахунки з iншими Кредиторами
293818
5
28404
249689
2981
12744
5

293818

5657
2339
2

28404
249689
2981
12744
Всього
Станом на 31.12.2019р.
До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року
року до 5 рокiв
Бiльше 5 рокiв
Всього
Поточна кредиторська заборгованiсть за: розрахунками з бюджетом
5547
5547
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю
1659 1659
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
37
37
Iншi поточнi зобов'язання:
"
Поточнi розрахунки з Контрагентами
"
Гарантiйний внесок в ФЗП МТСБУ
"
Розрахунки з посередниками по комiсiї
"
Кредиторська заборгованiсть з перестраховиками
"
Кредиторська заборгованiсть з iншими Кредиторами

Вiд 1
-

197
27389
21644
101774
197
27389
18508
21644
101774
Всього

5547

152700

-

-

158247

8.6. Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
o
зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi
забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
o
забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цiн на
послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.
Керiвництво Товариства планує здiйснювати огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При
цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi
отриманих висновкiв Товариство буде здiйснювати регулювання капiталу шляхом залучення
додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих

позик.
8.7. Внутрiшнiй аудит
Вiдповiдно до чинного законодавства та Згiдно Протоколу № 35/1 засiдання Наглядової ради вiд
02.01.2013 року в Товариствi створена служба внутрiшнього аудиту (контролю), дiяльнiсть якої
регламентується "Положенням про службу внутрiшнього аудиту (контролю)".
Внутрiшнiй аудит (контроль), як система контролю за дiяльнiстю Товариства має на метi оцiнку
та вдосконалення системи внутрiшнього контролю Товариства.
Служба внутрiшнього аудиту (контролю) бере участь в удосконаленнi системи управлiння
ризиками, внутрiшнього контролю i корпоративного управлiння з метою забезпечення:
- ефективностi процесу управлiння ризиками;
- надiйностi, адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- ефективного корпоративного управлiння;
- повноти та достовiрностi фiнансової i управлiнської iнформацiї;
- дотримання Товариством вимог законодавства України.
8.8.Дотримання обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi,
лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, додержання iнших
показникiв i вимог, що обмежують ризики за операцiями з фiнансовими активами;
Товариство розраховує нормативи у вiдповiдностi з вимогами ПОЛОЖЕННЯ "Про
обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi,
прибутковостi, якостi
активiв та ризиковостi операцiй страховика" затвердженого
Розпорядження Нацiональної комiсiї,що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг 07 червня 2018 року № 850.
Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу станом на 31.12.2019р.
Норматив виконується, тобто сума прийнятних активiв, яка становить 332 137,3 тис. грн.
первевищує нормативний обсяг активiв, який становить 328 373,6 тис.грн. розрахований
вiдповiдно до п.1 р.III ПОЛОЖЕННЯ на цю ж дату, на 3 763,7 тис.грн..
Розрахунок прийнятних активiв, тис.грн.
(грошовi кошти)
Непрострочена дебiторська заборгованiсть укладеними договорами
страхуванн та перестрахування
Нерухоме майно
Частка перестраховикiв
Вiдстроченi
аквiзацiйнi витрати
(DAC) 25% РНП
цiннi папери, що емiтуються державою iнвестицiї в економiку України за
напрямами, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України Всього
Сума 1
37 134,3
7 536,1
134 252,9
79 988,5
27 192,1
40 018,8
6
014,6
332 137,3
Розрахунок нормативного обсягу активiв (К та НЗП =60%)тис. грн.
зобов'язання Бiльша iз
Нормативний обсяг активiв
Довгостроковi зобов'язання та забезпечення
Поточнi зобов'язання та забезпечення
НЗП*30%
К*30%
113 208
158 247
56 918,6
18 000 328 373,6
Норматив ризиковостi операцiй станом на 31.12.2019р.
Сума прийнятних активiв, якi вiдповiдають вимогам диверсифiкацiї, встановленим у
пунктах
2-6 цього роздiлу V Положення , станом на 31.12.2019 року складає 141 020,4тис.
грн., а сума страхових резервiв на цю ж дату складає 120 292,5 тис. грн.
До прийнятних активiв, якi Товариство може використати для виконання даного
нормативу станом на 31.12.2019року вiдносяться :

Дозволенi категорiї активiв Всього на 31.12.2019р.
тис.грн.
У тому числi тi, якими представлено з урахуванням нормативно-правових актiв,
тис.грн.
Прийнятнi активи, якi вiдповiдають вимогам диверсифiкацiї 606 230,2
141 020,4
Грошовi кошти на поточних рахунках
2 134,3
2 134,3
у тому числi в iноземнiй валютi 0,7
0,7
Банкiвськi вклади (депозити)
35 000 35 000
Нерухоме майно
134 252,9
24 058,5
Цiннi папери, що емiтуються державою 40 018,8
40 018,8
Права вимоги до перестраховикiв 79 988,5
12 029,2
Iнвестицiї в економiку України за напрямами, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України *
287 643,6
6 014,6
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 27 192,1
21 765,0
Норматив якостi активiв станом на 31.12.2019р.
Норматив виконується так як сума активiв, якi визначенi пунктом 2 роздiлу VI
Положення про
обовязковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспротожностi,
лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика у якостi
низькоризикових
активiв станом на 31.12.2019р. складає 75 018,8 тис.грн., що становить
62,36 % вiд страхових
резервiв.
8.8. Подiї пiсля дати балансу
Компанiя коригує показники фiнансової звiтностi у разi якщо подiї пiсля звiтної дати є такими,
що коригування показникiв являється необхiдним. Подiї пiсля звiтної дати, якi потребують
коригування показникiв фiнансової звiтностi, пов'язанi з пiдтвердженням або спростуванням
обставин, iснуючих на звiтну дату, а також оцiнок i суджень керiвництва, здiйснених в умовах
невизначеностi й неповноти iнформацiї станом на звiтну дату.
Вiдповiдно, Компанiя розкриває характер таких подiй й оцiнку їх фiнансових наслiдкiв або
констатує неможливiсть такої для кожної суттєвої категорiї некоригованих подiй, що вiдбулись
пiсля звiтної дати.

Голова Правлiння
Головний бухгалтер

А.Ф.Бажан
Л.Л.Гудемчук

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
Фiрма "Олеся"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
22930490
03040, м. Київ, вул. Василькiвська,
будинок 13, квартира 4
4423

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"ОЛЕСЯ"
Україна, 03040 м. Київ
вул. Василькiвська, буд.13 к.4
Тел./ факс 044 257-69-13
e-mail: auditolesya@gmail.com
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
"ОЛЕСЯ"
Украина, 03040 г. Киев
ул. Васильковская, д.13,к.4
Тел. /факс 044 257-69-13
e-mail: auditolesya@gmail.com

номер: -, дата:
з 01.01.2020 по 31.12.2020
02 - із застереженням
немає
номер: 135, дата: 19.02.2020
дата початку: 19.02.2020, дата
закінчення: 26.05.2020
26.05.2020
100 000,00

Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКО-МЕДСЕРВIС"
станом на (за) 31 грудня 2019 року (2019р.)
Керiвництву Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКОМЕДСЕРВIС"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "АСКО-МЕДСЕРВIС", код за ЄДРПОУ - 13550765, мiсцезнаходження - 03150, м.
Київ, Вулиця Антоновича, будинок 122, (далi - Товариство), яка складається iз Балансу (Звiту
про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту
про сукупний дохiд) за 2019р., Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019р.,
Звiту про власний капiтал за 2019р, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий
виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р., та його фiнансовi
результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996XIV щодо складання фiнансової звiтностi.
Основа для думки iз застереженням
В складi активiв Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi вiдповiдно
до прийнятої Товариством облiкової полiтики та вимог МСФЗ, мають облiковуватись за
справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки через iнший сукупний дохiд.
В їхнiй склад входять корпоративнi права ТОВ "КОМПАНIЯ "ЛЕНДКОМ", вартiсть яких з
урахуванням проведених дооцiнок станом на 31.12.2019 року складає 287 644 тис. грн.
Також в складi активiв Товариства (основнi засоби) облiковуються земельнi дiлянки, вартiсть
яких з урахуванням проведених дооцiнок станом на 31.12.2019 року складає 129 212тис. грн.
Ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо
справедливої вартостi вищезазначених активiв, так як нам не надано повної iнформацiї,
стосовно здiйснених управлiнським персоналом оцiнок. Отже, ми не змогли визначити, чи є
потреба в будь-яких коригуваннях цих сум, проте можливий вплив на фiнансову звiтнiсть
невиявлених викривлень, якщо такi є, на думку аудитора може бути суттєвим, проте не
всеохоплюючим.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2016 - 2017 рокiв)
(далi - МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по
вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi

обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi
нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки iз застереженням.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Додатково до питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми
визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в
нашому звiтi.
Формування страхових резервiв
Товариство у вiдповiдностi до прийнятої методологiї та органiзацiї розрахункiв страхових
резервiв, формує та веде облiк таких технiчних резервiв: резерв незароблених премiй; резерв
заявлених, але невиплачених збиткiв; резерв збиткiв, якi виникли, але незаявленi; резерв
коливань збитковостi.
Визначення суми страхових резервiв вимагає складних та об'ємних математичних розрахункiв
та застосування при цьому експертних оцiнок та актуарних методiв а також iстотного
судження.
Окрiм iншого, нашi процедури включали наступне:
"
Ми оцiнили процес застосування iнформацiйних технологiй пов'язаних з розрахунком
страхових резервiв;
"
Дослiдили процес проведення та застосування експертних оцiнок здiйснених
вiдповiдними спiвробiтниками Товариства, зовнiшнiми експертами та органiзацiями;
"
Здiйснили аналiз процесу перевiрки адекватностi страхових зобов'язань проведених
Товариством;
"
Ми оцiнили повноту розкриття iнформацiї включаючи кiлькiснi та якiснi показники
пов'язанi з формуванням страхових резервiв згiдно нашого розумiння бiзнесу.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю.
Iнша iнформацiя, отримана на дату цього звiту аудитора є iнформацiєю, яка мiститься у складi
регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв, включаючи звiт про корпоративне
управлiння, складеного у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006р. та звiтi про управлiння, але не мiстить
фiнансової звiтностi та звiту аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї, за виключенням окремої
iнформацiї, що входить до складу звiту про корпоративне управлiння.
У зв'язку з аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою
iнформацiєю та при цьому необхiднiсть розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж
iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час
аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту
аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили фактiв суттєвого викривлення iншої iнформацiї, якi потрiбно було б включити
до звiту та зазначаємо про узгодженiсть звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю за

звiтний перiод.
На нашу думку, iнформацiя розкриття якої передбачено пунктами 5 - 9 частини третьої статтi
401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд
23.02.2006р., та зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2019рiк,
вiдображена достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог зазначеного Закону.
Також ми перевiрили iнформацiю розкриття якої передбачено пунктами 1 - 4 частини третьої
статтi 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480IV вiд 23.02.2006р., та зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2019рiк, та
не виявили фактiв її суттєвого викривлення.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження,
за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
"
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
"
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
"
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
"
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої
суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
"
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями
iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi
результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi
нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Даний роздiл звiту пiдготовлено з метою розкриття додаткової iнформацiї, для пiдприємств
що становлять суспiльний iнтерес, передбаченою частиною четвертою статтi 14
"Аудиторський звiт та iншi офiцiйнi документи" Закону України "Про аудит фiнансової
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017р.
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення
обов'язкового аудиту
Загальнi Збори Акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"АСКО-МЕДСЕРВIС", протокол засiдання позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв № 1 вiд
18.02.2020року.
Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна тривалiсть виконання
аудиторського завдання
Договiр про проведення аудиту (аудиторської перевiрки) № 135 вiд 19.02.2020р. Тривалiсть
виконання аудиторського завдання перший рiк (за перiод з 01.01.2019р. по 31.12.2019р.)
початок та закiнчення надання послуг: з 19.02.2020р. по 26.05.2020р.
Аудиторськi оцiнки ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi,
зокрема внаслiдок шахрайства

Аудитор виконав процедури оцiнки ризикiв з метою забезпечення основи для iдентифiкацiї й
оцiнки ризикiв суттєвого викривлення на рiвнi фiнансової звiтностi та тверджень для класiв
операцiй, залишкiв рахункiв i розкриттiв iнформацiї.
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання
розумiння Товариства та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, аудитор
виконав наступнi процедури, з метою отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення, зокрема внаслiдок шахрайства:
"
Запити управлiнському персоналу, особам вiдповiдальним за внутрiшнiй аудит та
iншим працiвникам, щодо власної оцiнки ризику шахрайства та встановлених заходiв
контролю для запобiгання й виявлення шахрайства;
"
Проведено обговорення, ознайомлення з протоколами засiдань та здiйснено запити тим,
кого надiлено найвищими повноваженнями, для розумiння того, як вони здiйснюють:
iдентифiкацiю ризикiв шахрайства та вживання дiй у вiдповiдь на них, та внутрiшнiй
контроль, який установлений для зменшення ризикiв суттєвого викривлення.
"
Проведено аналiтичнi процедури якi, виконанi як процедури оцiнки ризикiв, включати
як фiнансову, так i нефiнансову iнформацiю.
"
Здiйснено спостереження та iнспектування операцiй Товариства, документiв (бiзнесплану та стратегiї), записiв та iнструкцiй з внутрiшнього контролю, промiжної фiнансової
звiтностi, протоколiв засiдань наглядової ради.
За результатами оцiнки ризикiв, було визначено, що ризик невиявлення складає: щодо класiв
операцiй - середнiй рiвень; щодо залишкiв по рахунках - середнiй рiвень; щодо розкриття
iнформацiї - середнiй рiвень, в цiлому для фiнансової звiтностi - середнiй рiвень. Також
аудитор не виявив будь якої iнформацiї, яка свiдчила б про можливi ризики шахрайства, або
про можливi викривлення фiнансової звiтностi чи факти привласнення активiв в наслiдок
шахрайства.
Аудитор на оцiненi ризики суттєвого викривлення на рiвнi фiнансової звiтностi розробив та
виконав загальнi дiї у вiдповiдь, а саме:
"
змiну характеру аудиторських процедур з метою отримання бiльш переконливих
аудиторських доказiв;
"
збiльшення обсягу аудиторських процедур;
"
проведення бiльше аудиторських процедур станом на кiнець перiоду, а не на промiжну
дату;
"
отримання бiльше аудиторських доказiв унаслiдок проведення процедур по сутi, з
використанням процедури зовнiшнього пiдтвердження як аудиторськi процедури по сутi.
Основнi ризики та застереження, щодо можливого суттєвого викривлення iнформацiй у
фiнансовiй звiтностi iдентифiкованi при формуваннi та облiку страхових резервiв. Це
пов'язано iз здiйсненням складних та об'ємних математичних розрахункiв iз застосуванням IТсистем для страхових резервiв.
Для врегулювання таких ризикiв проведенi (здiйсненi) наступнi процедури (заходи):
"
Оцiнено процес застосування iнформацiйних технологiй пов'язаних з розрахунком
страхових резервiв;
"
Дослiджено процес проведення та застосування експертних оцiнок здiйснених
вiдповiдними спiвробiтниками Товариства, зовнiшнiми експертами та органiзацiями;
"
Здiйснено аналiз процесу перевiрки адекватностi страхових зобов'язань проведених
Товариством;
"
Оцiнено повноту розкриття iнформацiї включаючи кiлькiснi та якiснi показники
пов'язанi з формуванням страхових резервiв згiдно нашого розумiння бiзнесу.
Пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського
комiтету

Ми пiдтверджуємо, що наша аудиторська думка узгоджується з додатковим звiтом
Аудиторському комiтету та розкриває результати виконання завдання з обов'язкового аудиту.
Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть
ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при
проведеннi аудиту
Аудитор та суб'єкт аудиторської дiяльностi не надавав безпосередньо або опосередковано
Товариству, послуги, зазначенi у частинi четвертiй статтi 6 Закону України "Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017р.
Аудитор та суб'єкт аудиторської дiяльностi незалежнi вiд Товариства, фiнансова звiтнiсть
якого пiдлягає перевiрцi, не брали участi у пiдготовцi та прийняттi управлiнських рiшень
Товариства.
Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй особi
або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового
аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi
Аудитор та суб'єкт аудиторської дiяльностi не надавав Товариству або контрольованим ним
суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, iнформацiя про якi не
розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Аудит проведено в обсязi, який передбачає отримання обгрунтованої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або
помилки. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що
аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує.
Аудитор не може отримати абсолютну впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Причина полягає в тому, що
iснуючi властивi обмеження аудиту, призводять до того, що бiльшiсть аудиторських доказiв,
на основi яких аудитор сформував висновки та на яких грунтується аудиторська думка, є
швидше переконливими, нiж остаточними.
Обмеження аудиту є наслiдком характеру фiнансової звiтностi Товариства - окремi статтi
фiнансової звiтностi пов'язанi iз суб'єктивними рiшеннями або оцiнками чи ступенем
невизначеностi, який не можна усунути застосуванням додаткових аудиторських процедур, та
характеру аудиторських процедур - аудитор не впевнений у повнотi отриманої iнформацiї.
Основнi вiдомостi про аудитора
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська Фiрма
"Олеся";
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 22930490;
Мiсцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Василькiвська, будинок 13, квартира 4.
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "Суб'єкти
аудиторської дiяльностi" № 4423;
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "Суб'єкти
аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi"
№ 4423;
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "Суб'єкти

аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi
пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" № 4423;
Аудитори, що брали участь в аудиторськiй перевiрцi:
Нестеренко Сергiй Анатолiйович - Сертифiкат аудитора №006648, виданий рiшенням АПУ вiд
24.12.09 №209/3. Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi
Роздiл "Аудитори" № 100291;
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту: Договiр № 135 вiд 19.02.2020 р.;
Дата початку проведення аудиту:19.02.2020 р.;
Дата закiнчення проведення аудиту: 26.05.2020 р.
Ключовий партнер з аудиту,
аудитор ТОВ АФ "Олеся"
Сертифiкат № 006648
(пiдпис)
С.А. Нестеренко
Дата складання аудиторського висновку: 26.05.2020 року
м. Київ

XVI. Твердження щодо річної інформації
Голова Правлiння Товариства Бажан Андрiй Федорович пiдтверджує, що рiчна фiнансова
звiтнiсть Товариства, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що
вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в Українi", мiстить достовiрне таоб'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звiт керiвництва включає
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi
та стан Товариства i мiстить опис основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство
стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата
виникнення
події

1

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2

Вид інформації

3

19.04.2019
19.04.2019

19.04.2019
19.04.2019

09.09.2019

09.09.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій

