звlт

про управлiння

привАтного АкцlонЕрного товАриствА
(СТРАХОВА КОМПАНlЯ (АСКО-М ЕДСЕРВIС>)
за 2020 piK

1. Органiзацiйна струкrура та опис дiяльностi компанii'.
ПрАТ кСк d,ск()-мЕДСЕРВIС)) розпоч€tло свою дiяльнiсть на страховому ринку з lз.02.1995
року та нала€
широкий спектр страхових послуг, серед яких страхова дiяльнiсть
у формi лобровiльнol.о страхуtsаtltlя. а ca]\,le.

СтрахуваннЯ вiд нещаснИх випадкiв; СтрахуваннЯ виданиХ гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; Страхчвагtllя
вантажiВ Та багаж1' (вантажобаГажу), СтраХуваннЯ вiд вогневиХ
ризикiВ та ризикiв стихiйних явищ; CTpax!,ro,,uu
кредитiв (у TrrMy числi вiдповiдальностi позичiIльника за непогашення крелиту), Страхування rчrайна
[Kpi1.1
залiзничногО, наземногО, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв волtlогtl
транспорту)о вантilжiв та багажу (вантажобагажу); Страхування медичних витрат: Страхування наземl{0го

танспорту (rlpiM залiзничного); Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (kpiM цивiльtrоj'
вiдповiдальнос:тi власникiв нtвемного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного трансI]ор I.\.
вiдповiдальнос;тi власникiВ водногО транспорry (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника): C.ipary,u,irr,,o
фiнансовиХ ризикiв; Страхування цивiльно-правовоТ вiдповiдальностi арбiтражного керчюtlого (розtttlря:tttltttа

майна, керуючого санацiею, лiквiдатора) за шкоду, яку може бути завдано
у зв'язку з в}lкоIlанням л:;iого обов'язкiв:
Медr.тчне стра}:ування (безперервне страхування здоров' я).
.ЩiяльнiстЬ у r}oprr,ri обов'язковОго страхування. а саме: Страхування вiдповiдальностi суб'сктiв перевезенtля
небезпечних BaHTa;KiB на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних BaHTarKiB; Особлlс,г9

страхування працiвникiв вiдомчот (kpiM тих, якi прачюють в установах i органiзацiях, що
фiнансуюl.ься з
державного бкlджеry УкраТни) та сiльськот пожежнот охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд);
особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; Страхування цивiльно-правовоi Ьiдповiдальностi
власникiв нЕIзе:мних транспортних засобiв; Страхування предмета iпотеки вiл
ризикiв випадкового знищеtJня,
випадковогО п(]шкодженНя або псування; Страхування цивiльно-правовоi вiдповiдальностi приватного tloTapiyca;
Авiацiйне страхування цивiльноТ авiацiТ.

l9 страхових лiцензiй.
ПрАТ кСК кАСКО-мЕдсЕрвIС> с ЗагаЛьнi Збори, якi складаються з aKttitlltcpitr
Товариства, Нагля,дова рада, У кiлькостi трьох осiб, яку очолю€ Голова НаглядовоТ Ради - Сахновська ()..tctttt
.Щмитрiвна та l1равлiння, яке скJIяца€ться з Голови Правлiння. Голова Правлiння до l6.0 1.2020 року - IBattcttKcl
Загалом компанiя плае

ОрганамИ УпF,авлiннЯ

Юлiя Степанiвна, з l'l .0\.2020 - Бажан Анлрiй Федорович.
2. Результа,ги дiяльностi компанiт за звiтний pik.
Фiнансова звi,lгнiст,ь ПрАТ <СК (АСко-МЕДСЕРВIС)) пiдготовлена виходячи з припуu{ення безперервttостi
дiяльностi, вiдlповiдно до якого реалiзачiя активiв iпогашення зобов'язань вiлбувасться в ходi звичайttсll
дiяльностi. оцiнюl,очи доречнiсть припущення про безперервнiсть, управлiнський пьрсона;l бере ло увагl] Iзclo
наявну iнформаuirсl щоло майбутнього - щонайменше на 12 мiсяцiв з кiнця звiтного перiолу, але не обмеrкylочt.tсь
цим перiодом.
lвняльLll показники за страховою

Показник (тис. грн.)

lяльнlстю:
2020 piK

'ПТlrП]

Чистi заробленi cTpaxoBi премii

242 64(

IpeMiT пiдгrисанi (валова сума)

7]з

54,,

8l5 9l

IpeMiT переланi в перестрахування

521

ll

51,7

219 68t

79с

-Iистi понес;енi збитки за страховими

49

Diнансовиii результат до
)податкування

2З 24',

20 947l

Iодаток на прибуток

l7

:rl

]иплатами

Чистий приrбуток (збиток)
звlтному перlодl дlяльн

з,7

529

5 7l
овариства € пр

(

38

tlB
tJ6(:

овою

3. Лiквiднiсть та зобов'язання
ТОВаРИСТВО ДОТИМУеТЬСя

якостi активiв.

HopMaTlBb достатностi капiтаiry та шIатоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi,

оцiнка прrтйнятнlпс активiв здiйснена У вiдповiдностi з вимогами МсФз.
Згiдно ст.30 ЗаконУ Украihи вiд 07.03.1996 р, JФ 85/96-вР кПро страхУвапня) Товариство вiдповiдно до обсягiв
cTpaltoBoT дiяльностi пiдтимуе ншlеrкний piBeHb фактичного запасу платоспро"о*ноЪтi (нетто-активiв).
Станом на

З 1,12.2020 року:
Зареестрований (статугний) капiтал - 25 200 тис. грн.;

Резервний капiтал

-

1 29З

тис. грн.

Нерозподiлений прибуток (збиток) - 5 71 8 тис. грн.
Фактичний запас платоспроможностi - 420 357 тис. грн..
Нормативний запас платоспроможностi -91 '79'/,8 тис. грн..
Величина перевищення фактичного запасу на нормативним

-

З28 559,2 тис. грн.

Вимога пп. 2.1.2 п. 2.1 ст. 2 Лiцензiйних умов провадження обов'язкового страхра.цня цивiльно-правовоi
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв Ns3178 вiд 2З.|2.2004р. на буль-яку даry пiсля

ОтРИМання лiцензiТ Мати перевищення фактичного запасу платоспроможностi (нетго-активiв) над розрахунковим
нормативним запасом платоспроможностi не менше нiж на 25 вiдсоткiв, ttле не менше l млн. евро за офiцiйним
ВаЛЮТНИМ кУРСОМ. На даry розрахунку зазначених показникiв фактичниЙ запас платоспроможностi (нетто_активи)

СтраховоТ компанiТ <АСКО-Медсервiс> значно (на 257,9 %о) перевищуе розрахунковлtй нормативний запас
платос проможностi та становить 9 454,8тис.евро.

ПрдТ <СК (дСКо-МЕДСЕРВIС)) дотримусться нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi,
лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика вiдп:овiдно до чинного
Законодавства УкраТни:
На 3 l. |2.2020р, нормативний обсяг активiв,

платоспроможностi

який визначаеться з метою llотримання нормативу
260 lЗ9,6 тис.грн. - це сумарна величина

та достатностi капiталу в розмiрi

iовГостроковиХ та поточних зобов'язань i забезпечень, вкJIючаючи величицу страхових резервiв (за MiHycoM
резерву колrlваtlь збитковостi), що розрахованi вiдповiдно до законодавства, та l00% вiд нормативного запасу
llJlатоспроможностi для страховика, який здiйснюс види страхування iншi, нiж страхування життя)
зменшеrrий на розмiр вiдстрочених аквiзицiйних витрат в cyMi 16 859.0 тис.грн., який становить 24328016
'гl|с.грн. При цьому активи, якi враховано до нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу
становJlять 248 17 4,2 тис.грн., що с бiльшими за нормативний обсяг активiв Hir 5 49.J.6 тис.

t. IJopMaTrlB достатнос,гi капiталу, в тис. грн..

24з 280,(

ви.
шовl кошти
шовl кошти
Непрострочена
страхування

248 77 4,2
22 99з.з

числl:

А кт,лl

на поточних

х

на депозитних

ках
х

ках

дебiторська заборгованiсть за укJ]аденими договорамL

Непрострочена лебiторська заборгованiсть за укJIаденими договорамр
пеDестDахчвання

права вимоги до перестраховикiв
Нерухопле майно
[нвестицii в eKoHoMiKy УкраТни за напрямами, визначеними Кабiнет
MtHicTpiB УкраТни
iCr uа lrеревlllIlення

50 105.с
4116,9

2 з60,4

з4 945,i
\з4 252,9

5 493,з

C'l'atttlпt Ha3l .12.2020 Нормативний обсяr активiв, який визначаеться як рсlзмiр страхових резервiв в
,гис.грн..
зменшений на розмiр вiдстрочених аквiзицiйних витDат в cyMi 13 514.2 тис.грн, становить
розь,liрi 80 047.8

- це сума прийнятних ак,гивiв, якi вiдповiдають вимогам
ливерсифiкацii. встановленим у пунктах 2-6 цього розлiлу V Положення та станом наЗil.12.2020 року, склада€
95 03б,5 тис. грl]. . шо ( Ьlльшим
бi
за нормативний обсяг
обс активiв на 28 502,9 тис.
бб 533,6 т'ис.грн. Норма,гив ризиковостi операчiй

2. HopпtaTlrB р[lзикоl]остi операчili ( cTpaxoBi резерви), в тис. грн..

80 047,6

{KTrlBlt. y Tollry чrlслi:

80 047,6

KoltlTlJ на потоrlних рахунках
jarlKiBc bKi вклади (лепозити)

48 028.t

'роLповi

l8 504.t

:IсDчхопле майно
,1рава вимоги до перестраховикiв
l_{iHHi

папери, що емiтуються державою

[нвестицiТ в eKoHoMiKy УкраТни за напрямами, визначеними Кабiнетом

\4iHicTpiB УкраТни

*

Зiлсr,роченi аквiзицiйнi витрати

1з

5l4,,

HopMa'l'l,tB якост'i aKTplBiB станом наЗl.|2.2020р. теж виконуеться, так як сумzL активiв, якi визначенi
VI 11оложення про обов'язковi критерiI i нормативи достатностi капiгалу та платоспротожностi,
"liквiдносr,i. гlрибутковостi. якостi активiв та ризиковостi операчiй страховика у якос,гi низькоризикових активiв
с,ганоNl наЗl .|2.2020р. склалас 48 028,8 тис.грн., що становить 60 Уо вiд страхових резэрвiв.
lIvHKт,oM 2 розлtлу

3. Норм:lтив якостi активiв: бO7о страхових резервiв, в тис. грн..

Дктивlt,

48 02

B ,ToM]i

чис.lli:
Грошовi кошти на депозитному рахунку
l-\iHHi папери, що емiтуються державою

48 02
48 028

УМа ПеРr9Вищення:

4.

Екологi.Iнiаспекти.
МасштабИ та специфiКа роботИ ПрАТ кСК кАСКО-МЕЩСЕРВIС) пов'язанi з великою кiлькiсl,ю паIlероI]и\
вlдходlв, якl спрямовуються на вторинну переробку громадськими органiзаuiями, якi займакl-гься персробкоlо
макулатури.

5. Соцiальнi аспекти
5.1. Кадрrrва по.пiтика
персонirлу

TaL

та кадрова полiтика.

проводиться з дотриманням принципiв гнучкостi, opicHToBaHocTi на балаtlс iHTepeciB
пiдприемства, узгоджена iз загальною стратегiсю компанii, проводиться з дотриманням rlpagl]jl l-а

гарантiй, згillно КЗпП Украiни.

Компанiя забезпечена висококвалiфiкованими кадрами, вiдповiдного напрямку пiдготовки. [-арантована
пiдвищення квалiфiкацii та проходження навчання.
Загальна кiл-ькiсть праuiвникiв Ha31.12.2020 року 24 oci6,80 % керiвного складу становлять жiнки. Реалiзоваrri
МОЖЛИВiСТЬ JЦя СВоеЧасного

piBHi можливостi для працевлаIцтування Bcix категорiй прачiвникiв.

В zozo рочi

виконана квота llo

працевлашт),вttннк) громадян, якi мають додатковi гарантiт у сприяннi працевлаштуванню. Забезпеченi
умOви дjtя
охорони та безпеклr прачi.
Фактiв коругrшiТта хабарництва не виявлено.

6.

Управлiншяризиками.
на виконання вимог чинного законодавства в Товариствi створена та дiе система управлiння ризиками, зокреN4а
затверджена стратегiя управлiння ризиками, призначений вiдповiдмьний прачiвник за контролем га ottittttottl
ризикiв, прOводитьсЯ стрес-тестування (Протокол НаглядовоТ ради Ns45 вiд 26.06.20l4p.). К,ltочсltlttлttt
характеристllкiами системи управлiння ризиками в товариствi с спрямованiсть на обiзнаrriсть. уникtlснl]я iil
мiнiмiзацiю ризикiв, розподiл повноважень мiж BciMa органами управлiнгrя, сtlстематt.tчttiсть. lI()L lIйl]с
вдоскон€цен

7,

ня системи управлiння ризи кам и.

Iнновацii'.

ПРАТ кСК <Аt3Ко-МЕДСЕРВIС)) займае стабiльну позицiю

рiшення в дiяльностi не впроваджувалися.

на страховому ринку. За вказанtлй перiол iнновацiйrлi

8.

Фiнансовi iнвеетицii'.
ПРАТ кСК кАtЭКо-МЕДСЕРВIС) iHBecryc кошти страхових резервiв у високолiквiднi активи. Частка

високолiквiднltх активiв у загальному обёязi активiвътаном нъ зt.tz.zь року складае l2,0g %. Високолiквi;rнi
активи предс:тztвленi:
- |рошовим]ц коштами - 2299З,З_тис. грн.,;
- Банкiвськими вкладами (лепозитами) - 5О l05,0 тис. грн.
Протягом 2020 року було отримано дохiд вiд розмiщення банкiвських вкладiв у
розмiрi 2 8l 8 тис. грн,

9.

Перспективи розвитку компанii'.
ПРАТ (сК <,tАСКО-МЕДСЕРВIС)) мас збаланСований портфель, присутнiсть в корпоративному та
розлрiбноплу
СеГМ_е_НТi_СТРi1l9u_Ч9_Оr"куо акцент викJ]ючно на прибутковЙИ picT - довгострокова стратегiя
роОоrЙ прдl'((ск
KACKO-MEIIC:EPBIC).

10.

Корпоратнвне управлiння:
10.1. Мета .пllовадження дiяльностi страховика.

Товариство cTElopel{o з метою здiйсненrrя пiдприсмницькоТ дiяльностi для одержання прибутку в iгtтересах
'l'oBaprrcr.Ba.
aKuioHepiB Товариства, максимiзацii лобробутУ акuiонерiВ у виглялi зростання
ринковоТ BapTocTi акrtiй
а також отримання акцiонерами дивiдендiв.
предметом безпосередньоi дiяльностi Товариства е страхування, перестрахування,
фiнансова дiяльнiсть. tlов'язаttа
з формуванняп,t, рсlзмiщенням страхових резервiв та Тх управлiнням, виконання зазначених видiв дiяльttосгi r
виглядi наданrш пOслуг для iнших страховикiв на пiдставi укладених цивiльно-правових
угод, надання посJ|),I
(виконання робiт), якщо це безпосередньо пов'язано iз зазначенlпли видами дiяльностi, а також буль-якi операшiТ
для забезпечення в.пасних господарських потреб Товариства.
10.2. Фактлl лотримання/недотримання принципiЬ чи кодексу кOрпоратllвного управлiння (ЗпосиJlаtlI{ям
на джерело розмiщення ii тексту), вiдхилення та причини такого вiдхйлення проiягом
року.
ПоложеннЯ ПринципiВ (колексу) корпоративНого управлiння ТоварИства, затверджених Зu.-rп"r" зборамlr
акцiонерiВ (Проток,оЛ Ns45 вiД 03.03.2010 р.), протягом 2020 року дотриманi, Кодекс корпоративного
управлiння
розмiщений на сай,гi компанiТ: htФ://ams.com.ual.
l0.3. Iнформ:лчiя про власникiв icToTHoT участi (в тому чrtслi осiб, що Здiйсllюють кtl}lтроль зас,граховlt Kolu)
(ЛЛЯ ЮРИЛИЧНИХ ОСiб Зазначаються:код
за €ДРПОУ,
найменування,мiсцезнаходжеllняl
llJlя фiзичнllх осiб прiзвища, iMeHa та по батьковi), ix вiлповiлнiсть встановленим закоr{одавством вимtrl-ам та зпtiну,iх cl{.пaJly
за piK.
В 2020 роцi вiдбуrrись змiни в складi власникiв Товариства. 29.|2.2020 року вiдбулась змiна власн},Iка icr.oTttor'
участi - Педченко Романа Григоровича, який був власником 24,99О/о акчiй Товариства. З 29.12.2020 року власн1.1кl1
iстотноi участi вiлсутнi.

про склад наглядовоi ради страховика та його змiну за piK, у тому числi yTBopeHi
].9:1.."]:f,чlмацiя
нею комlтети.
Протягом 2020 року склад Наглядовоi ради Товариства змiнено.
Склад НаглядовоТ НаглядовоТ Ради з 15.12.2020:
Голова НаглядовоТ Ради Сахновська Олена Щмитрiвна;
член Наглядовоi Ради Чорний олександр lванович;
Член Наглядовоi Ради - Шаравара Олексанлр Петрович.
Комiте,гr.r IlагляловоТ ради в 2020 poui не створювались.
l0.5. Iнформачiя про скJIад врlконавчого органу страховика та його змiну за piK.
l0.6. tl 2020 роui склал Правлiння змiнився з l7.0 l .2020 р. Голова Правлiння - Бажан Анд,рiй Федорович .
l0.7. Факт rrоруlлення члеllами наглядовоi ради та виконавчого органу страховика вlнутрiшнiх правил, що
llpll]Be"Ito до заlIодiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових послуг, або iнформацiю про

вiлсутtliст,ь,гакll х фа KTiB.
I lоруulень внутрiшнiх правил з боку членiв НаглядовоТ
ради та Правлiння за2020 piK не бу.по

l0.8.

Ilrформаuiя про Заходи впливу, застосованi протягом року органами державноi влади до
iT наrлядовоi ради та виконавчого органу, або прlо вiдсутнiсть таких

страховика, в тому числi до членiв

заходiв впливу.
Протягопл 2020 poKy:to Товариства не були застосованi заходи впливу.
Протягом 2020 року до членiв наглядовоТ рали Товариства заходи впливу не застосов]/ваJlися.
Протягсlм 2020 року до членiв виконавчого органу Товариства заходи впливу не застосовув.uIися.
l0.8. Розмiр вlrнагороди за pik членiв наглядовот ради та виконавчого органу страховиlка
Розмiр винагороди за piK членiв НаглядовоТ ради:
Го.пова НаглядовоТ ради - 283,1 грн"
Члени нагляловоi рали виконують своТ функuii на безоплатнiй ocHoBi.
Правлiння Товариства:
Голова Правлiння - 445,2 грн.
l0.9. lнформаuiя про значнi факгори рllзик}l що впливали на дiяльнiсть страховика протягом року.
[lестабiльнiсть полiти.lноТ ситуаrrii, нацiональноТ валtоти, необхiднiсть до капiталiзацiТ, змiни чинного
законодавства УкраТни про страхування в частинi оподаткування.
l0. l0. lнформаuiя про результа,ги функчiонування протягом року системи вн,утрiшнього аудпту
(конt'ролю), а також ланi, зазначенi в примiтках до фiнансово[ та консолiдованоi фiнансовоiЗвiтностi
lзi/lllовiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
BHyтpirtIHiй ау,tит CTpaxoBl.{Ka протягом 2020року здiйснювався внутрiшнiм аудитором Товариства вiдповiдно до
lIрограми внутрiшнього аудиту, затвердженоi Наглядовою радою на 2020 piK. Порушень в здiйсненнi
(lirlаlrсово-господарськоТ дiяльностi та при складаннi фiнансовоТ звiтностi Товариством пFlотягом 2020 року не
tlиявлено. Служба внутрiшнього аудиту (контролю) у2020 poui реа_,тiзов}ъЕrла завдання згiiдно iз затвердженим
rl"цаном. На протязi року в Товариствi функчiонувала система внутрiшнього аудиту (контролю). Здiйснювався
постiйний монiторинг дотримання з боку Товариства вимог чинного законодавства УкраIни, зокрема
Норl\,IатиВно-правових aKTiB лержавних органiв, якi здiЙснюють державне реryлюваннrr ринкiв фiнансових
послуг, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, НаглядовоТради та Правлiння Товарист,ва. В ходi здiЙснення
НаГЛяду За поТочНоЮ дiяльнiстю Товариства встановлювzLлись реальнiсть та дост,овiрнiсть господарських
ОпеРаuiЙ; пОВноТа вiДображення у бухгалтерських документах господарських операцiй, що лу{il,.Iи мiсце на момент

пеРевiрки. Проводиласr, перевiрка результатiв поточноi фiнансовоI дiяльностi Товариства, та аналiз iнформачii

Про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть iT прачiвникiв,

i

випадки Nrожлtивого перевищення

ГlОВнОВа)кеНЬ посалоВиМИ особами Товариства. Також здiЙснювалось виконання iншl.rх передбачених чинним
,]аконодаl]с,гвом
УкраТни функцiй, пов'язаних з наглядом за дiяльнiстю Товариства.
t0. ll.
Фактлl вiдч_уженн.я протягом року активiв в обсязi, що перевищу€ вста]новлениl"л у cTaTyTi

с,граховrtка розмiро або про Тх вiдсутнiсть.
l_.!Ротягом 2020 року Товариством не проводилося вiд.lуження активiв, в обсязi, що перевrrщус встановлений у
С ral1 r i С lраховика розviр.
l0. l2.
lнфорпlаrriя про результати оцillки аlсгивiв у разi Тх купiвлi-продажу прOтягом року в обсязi, що
перевll 1l(у€ вста новлеII ий у cTaTyTi страхов tIKa розм ip.
Оцirrки активiв lJля кулiвлi-продажу протягом poky 2020 року в обсязi, що перевищуе вс,гановлений у cTaryTi
страховика розмiр, не було.
l0.

lЗ. lнформаuiя про операчiТ з пов'язаними особами, в тому числi в

Iшежах однiсТ

Про]ltllслово-фiltансовоТ групи чи iншого об'сднання, проведенi протягом року (така iнформачiя не с
KomtepttiiitlIoю ,га€мницею), або iнформачiю про Тх вiдсутнiсть.
Гlротягом звiтноr,о2020 року з пов'язаними особами проводилися наступнi операцiТ:
Алмiнiстративнi витрати (витрати на провiдний управлiнський персонал) -296,2 грн.
lq. l4. Iнформаuiя про використанi рекомендацiТ органiв, якi здiйснюють державtне регулювання ринкiв
фiнансовlлх послуг, щодо аудиторського висновку.
РекОмендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiiнансових послуг, щодо
аудиторського

висновку!

l0.15.

до

Товариства

не

надходило.

lнформаuiя про зовнiшliього аудитора наглядовоТ ради страховика9 признач€ного
ПроТягоМ року (лля юридичноiособи зазначаються:код за €ЩРПОУ, найменування, мiсцезнаходження; для
фiзичшоТ особt.I - прiзвlлще, iм'я та по батьковi).
fоваплtсгво проводить аудитоDську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора - ТОВ "АУД[ИТОt'СЬКА ФIРМА
"О,IlЕСЯ" (кол СДРПоУ 22930490).
l0. l6.
Ilrформаltiя llpo лiяльлliсть зовнiшlнього аудитора, зокрема:кiлькiсть poKiB, протяrом

налаС аулиторськi послугll такому страховику перелiк iнших аудиторських послуг lцо надавалися

'lKllx
l altoN!\'

c'l

paxoBrrKy протягом року; випадки винllкнення конфлiкту iHTepeciB таlабо сумiщення

Bl.iltollalll|rr фуltкuiЙ внутрirrrгrього аудитора; ротаuiю аудиторiв у фiнансовiЙ ycTaHoBi протягом ocTaHHix
п'яr'rt poKiB с,r'яt-llення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою УкраIни протlягом року, та факти

пОдаlttIя недостовiрноТ звiтностi страховика,

що пiдтверджена аудиторськиlчl

BllcнoBKioM, виявленi

оргацами, якi здiйснюють державне регулювання prlHlсiB фiнансових послуt"
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ОЛЕСЯ'' (кол СЩРПОУ 22930490).
Ресстрачiйнi данi: номеР записУ в €диномУ державномУ peecTpi Юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдпрtлсмцiв-t.а
громадськиХ QlopMyBaHb Jф 1 073 120 0000 0073 l9, дата державноi
ресстраuiт 24.0 l. l995 року
СвiдоцтвО Ns 442З про вrulючеНня до РеесТру аудиторСьких
фiрМ та аулиторiв, видане рiшенням Дулитtlрськоi'
палатИ УкраТrrИвi,ц28сiчнЯ20lброкУNs32l/3(РеестРаулиторiВтасуб'ектiВаудиторськоТдiя;rьносгi
iгIуб;,i,,нrrм.
оприлюдню€ться i пiптримусться в акryальному cTaHi у мережi IHTepHeT на веб- cTopiHrri Дулиторськоt' llа;tа.ги
JlПаТНИ

hЦpqi7wwry*apu.9.EцJ]a/2q1!/l. ЩQJ/р_еlсlр_@JдиrQрiё_-тq ;суý9цflв_;аудит,о_рl).

ТОВ кАулиторська фiрма r<ОЛЕСЯ> пройшло перевiрку з контролю якостi аулиторських tlослуг Наказ ОСillДl{

Ns65-кя вiд24.12.2020 року.

Керiвник

- Агафонова Галина Володимирiвна.

СертифiкаТ аудитсlра .пl9 00497l, серiя кД>, виданиЙ ДудиторськОю палатоЮ УкраIни З0 листопала 200 | pclKr
Загальний ста;к а},дитОрськоТ дiяльностi керiвника бiльше l 9 poKiB.
ЗагальниЙ ста;к ау,цитОрськоТ дiяльностi зовнiшнього аудитора - 26 poKiB.
Кiлькiсть poKiB, протягом яких нада€ аудиторськi послуги Товариству
послуги надавzuI1,1сь Ilротяго\4 2020 poKl.
,

-

Перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися Товариству протягом
року - не бу.по,
Випадки виникнення конфлiктУ iHTepeciB таlабо сумiщення виконаннЯ (lуrrкшiй ,,,yrpi,r,,,rn,.o а\ jlитора ttc (ir.ttl,
Ротацiя аулиторiв у фiнанссlвiй ycTaHoBi протягом ocTaHHix 5 poKiB:
З 2012р. ТОВ ,кДу;tиторська фiрма <Оригiнал> (код сдрпоУ 22862145,04070 м. КиТв. вул, Волоська. .50']8л riB,,l
).
в 20l9 р. - ТОВ Аlrлиторська фiрма <Аудит-Станларт> (кол едрпоУ 32852960).
в 2020 р. - ТОв "А,удиторськА ФIрмА "олЕся" (кол С[РПоу 229з0490).
Стягнення, зас;тосованi до аудитора Дулиторською пiцатою Украiни протягом
року та факти подання
недостовiрнОiзвiтt,tостi фiнансовоТустанови, що пiдтвердя{ена аудиторським висновком, виявленi органамtt. якi
здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг вiдсутнi"
-

l0.I7.Iнформаuiя про 3ахист страховиком прав спожlrвачiв фiнансових послуг! зOьiрема: наявнiсt.ь
механiзму р()згляду скарг; прiзвище, iм'я та по батьковi прачiвни*u a.рu*Ьuика,
уповноваiксноt.о
розглядати сrýарги; стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно tlадаIl}lя фiltаlrсrrвl|х llOcJlyl
(харакгер, кiлькiсть скарг, Що надiЙшли, та кiлькiсть задоволених скарг); наявrliсr,i позовiв jl() с}л),

стосовно надання фiнансових послуг страховиком та результати

Тх розгяду.
НаявнiстЬ мехiлнiзплУ розгляду скарг - Товариство використову€ максимальну кiлькiсть можлиtsl-]х ittc,t.llr,п,tett.гill
заявленнЯ скарг - як документальних, так i електронних (через офiчiйний сайrт Товарисl,ва, елсктроtltt), IlоIl]г\
вiдповiдальни]{ посадових осiб тощо). Споживачi (клiснти) мають можлtlвiсть ]аявлятl4 скарги як tlерсз
уповноважеНi аеря<авнi органИ наглядУ за страховоЮ дiяльнiстю, так i безпосередньо до керiвништва Страховика.
прiзвище, iм'я та гlо батьковi працiвника фiнансовотустанови,
уповнова)i(еного розглядати скitрги: I-сl.цова
правлiння Бажан Д,ндрiИ Фелорович.
Стан розглялу, фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фiнансових пос]iуl- (xapalil-cp.
кiлькiстЬ скарг, щс| надiйшлИ та кiлькiстЬ задоволениХ скарг) протягоМ 2020 надiйшла l скарга Bi,t громrа.,tянr.,rlа
Курочки В.А., який звернувся 20.1\.2020 року до Товариства з приводу достроковогорозiрваrrriя .Ilol-ot]Op\
cTpaxyBaHHJt у зв'язкУ з порушенням вимог законодавства при
укладаннi договору лобровi-lrьtrого cll)a\\Bal{tlя
майна, в частllнi права страХув€UIьника на дострокОве припинення (розiрванrrя) логовору. Скаргу pur.r,r,,y.,o l.о
задоволено, страховий платiж повернуто.
Наявнiсть позсlвiв,цо суду стосовно надання фiнансових послуг Страховиком та
результати iх розглялу:
В 2020р. в прOвад)кенi сулiв знаходилося 9 позовiв стосовно надання фiнансових гrослуг Т'овариством.
За результатами р()згляду по 4 справам в позовi вiдмовлено, 5 позовiв знаходиться Hi сталiТ'сулового
розI.лялу.

l0.18.Iнформаrцiя про корпоративне управлiння у cTpaxoBttKa, поданIlя якоТ передбачено ]aKorlaNrtl ] ll}ll.aHb
регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг таlабо прийнятими iгiдно з такиi\{1.r ]alсol{aNtll
норматIrвно_пIравовими актами органiвrяк.i здiйснюють державне
регулюва}lttя ptrHKiB фiнаllсових tIoc.I\,|-.
КорпоративНе упрlавлiнНя в ТоварИствi здiйснЮеться на загaцьних засадах rа Ko*nn.KbHo BciMa o1r,u,,or,,,
управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою. Правлiнням, вiдповiдtlо до ч инного закоtlодавсl.ва. c.t.a гt tr
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