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Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 
 

I. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 
"Формiка" 
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22917331 
4. Місцезнаходження: 03062, Україна, Святошинський р-н, н/д, проспект Перемоги ,будинок 
67, корпус В,офiс 214 
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 205-36-49, (044) 205-37-70 
6. Адреса електронної пошти: contact@formika.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 23.03.2019,  
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 оприлюднення регульованої інформації від 
імені учасника фондового ринку:  
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Повідомлення розміщено на власному веб-

сайті учасника фондового ринку www.formika.com.ua 30.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 
Зміст 

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

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента X 

7. Судові справи емітента X 



8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

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 X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

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) X 

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 X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

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 X 

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 X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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 X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 

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  

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: 

 
ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Формiка" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 б/н 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 21.12.1994 
4. Територія (область) 
 м.Київ 
5. Статутний капітал (грн)  
 7165375 
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) 
 9 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за 
КВЕД 
 65.12 - Iншi вiди страхування, крiм страхування життя 
  65.20 - Перестрахування 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 



рахунком у національній валюті 
 Фiлiя АТ "Укрєксiмбанк" 
2) МФО банку 
 322313 
3) Поточний рахунок 
 26507000000306 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
  
5) МФО банку 
  
6) Поточний рахунок 
  
 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 
Дата 

видачі 
Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 
1 2 3 4 5 

Добровiльне страхування 

здоров`я на випадок хвороби 
АВ №330267 03.04.2007 ДК з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 
28.04.2024 

Опис Лiцензiя безстроково 
Добровiлне страхування вiд 

нещасних випадкiв 
АВ №330268 03.04.2007 ДКРРФП України 28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана безстроково 
Добровiльне страхування 

майна, вантажiв та багажу 
АВ №330269 03.04.2007 ДКРРФП України 28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана безстроково 
Добровiльне страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних  явищ 

АВ №330270 03.04.2007 ДКРРФП України 28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана безстроково 
Добровiльне страхування 

вантажiв та багажу 
АВ №330271 03.04.2007 ДКРРФП України 28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана безстроково 
Добровiльне страхування 

наземного транспорту 
АВ №330272 03.04.2007 ДКРРФП України 28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана бзстроково 
Добровiльне страхування 

вiдповiдальностi перед третiмi 

особаами 

АВ №330273 03.04.2007 ДКРРФП України 28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана безстроково 
Добровiльне страхування 

цивiльної вiдповiдальнотi 

власникiв наземного 

транспорту 

АВ №330274 03.04.2007 ДКРРФП України 28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана безстроково 
Добровiльне страхування 

медичних витрат 
АВ № 330275 03.04.2007 ДКРРФП України 28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана безстроково 
Обов`язкове страхування вiд АВ №330276 03.04.2007 ДКРРФП України 28.04.2024 



нещасних випадкiв на 

транспортi 
Опис Лiцензiя видана безстроково 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
1) Найменування 
 ТОВ "Юфорiнвест" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 35053798 
4) Місцезнаходження 
 Крим м.Евпаторiя 
5) Опис  
 50 %- частка 
 
1) Найменування 
 ДП"Формiка-Медсервiс" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 30303729 
4) Місцезнаходження 
 м.Київ, Вул. Саперне Поле 28 
5) Опис  
 100% - частка 
 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 
 Евпаторiйська фiлiя АТ"Формiка" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 97000, м.Евпаторiя 
3) Опис 
 Дiяльнiсть не здiйснюється  
 
1) Найменування 
 Херсонська фiлiя АТ"Формiка" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 73000, Херсонська обл., м.Херсон, вул. Перекопська,20 
3) Опис 
  
 

 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер 

справи 
Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа 

Позовні 

вимоги 
Стан розгляду 

справи 
1 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Примітки: 
АТ"СК"Формiка" має судовi справи по розгляду питань по регресним искам к вiновной стороне. 
Судових iсков к АТ"СК"Формiка" не має 

XI. Опис бізнесу 

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 



В структурi АТ "СК"Формiка" знаходятся двi фiлii: 

- Євпаторiйська фiлiя : Крим м.Євпаторiя вул.Революцiї. 46  

- Херсонська фiлiя :  м.Херсон вул.Баку, 4 

 

Змiн в органiзацiйнiй структурi в 2018р не вiдбувалось 

 

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 
Кiлькiсть штатних працiвникiв -9 

Кiлькiсть позаштатних працiвникiв-3  

Розмiр фонду оплати працi вiдносно попередного року - збiльшено 

 

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 
Товариство не належить до будь- яких об"єднань  

 

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 
д/н 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом 

звітного періоду, умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в 2018р не надходили 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Актiви амортiзiруються на протязiї встановленного срока их полезного использования 

прямолинейним методом 

Фiнансовi iнвестiцiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за 

справедливою стоимостю 

 

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  
Основнi види послуг - страхування.Залежнiсть вiд сезонних змiн не має.Основними ризиками 

в дiяльностi компанiїї є не возврат  банками грошових активiв.Рiвень впровадження нових 

технологiй нiзкiй 

 

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  
АТ СК "Формiка" не планує значнi придбання або iнвестiцiї. 

 

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 
Згiдно законодавства України страховi компанiї забов`язанi для гарантiї резервiв  приобрiтати 

такi активи як земельнi делянки, будинки, спороди та iнши. 

 АТ СК "Формiка " має земельнi делянки, квартири в житлових будинках, офiснi примiщення. 

Даннi активи пока, не використувуються в виробничому процессi 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих 

або економічних обмежень 
АТ"СК"Формiка" не має iнформацiї о ступенi залежностi своєї дiяльностi вiд законодавчих 

або економичних обмежень. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 
Полiтика фiнансування не обрана 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
На кiнець звiтного пеiоду не має не виконаних договорiв 

 

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) 



Стратегiя подальшого развiтiя обумовлюєтся темпами та глубиною фiнансового кризису 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 

дослідження та розробку за звітний рік 
в 2018р. дослiдження не проводились 

 

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 
н/д 

 

 

IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 
Виконовчий орган -

дирекцiя 
генеральний директор Сорокiн Олександр Миколайович 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 
 Генеральний директор 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Сорокiн Олександр Миколайович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
  
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 24 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ"СК" Формiка" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 26.06.1997, обрано н/д 
9) Опис 
 Змiн в  орган управлiння в 2018р не було 
Посадова особа не має не погашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини 
 
1) Посада 
 В.о.Головного бухгалтера 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Сорокiна Нiнель Михайлiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
  
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 25 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ"СК"Формiка"  Заступник директора по фiнансовим питанням 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 



 25.12.2007, обрано н/д 
9) Опис 
 Змiн в 2018р не було 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посавi злочини 
 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями 

емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
Кількість 

акцій (шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     Прості іменні Привілейо-вані іменні 
1 2 3 4 5 6 7 

Генеральний директор Сорокiн Олександр 

Миколайович 
 87 49,7143 87 0 

Усього 87 49,7143 87 0 

 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента цiлком залежать вiд полiтичного та 

фiнансово-економiчного стану середовища працi та напрямкiв його розвитку. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Розвиток компанiї, як емiтента цiнних паперiв, знаходиться у вiдповiдностi з розвитком 

фiнансового ринку та ринку цiнних паперiв в країнi та складається з завдань виконання 

чинного законодавства даної галузi. 

 

 

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: 
Емiтент в своєї фiнансової дiяльностi поки що не впроваджує операцiй з укладення 

деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, вiдповiдних зобов'язань, 

операцiй з цiнними паперами, що впливають на фiнансовий стан, доходи або витрати 

емiтента.   

 

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 
Вiдповiдно операцiйна дiяльнiсть емiтента не мiстить завдань щодо управлiння похiдними 

фiнансовими ризиками, у тому числi щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операцiї такого виду, для якої використовуються операцiї хеджування. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Також в статутної дiяльностi емiтента вiдсутня схильнiсть до цiнових ризикiв (тобто 

цiноутворення регулюється нормативними актами контролюючих органiв та затвердженими 



такими органами документами), кредитнi ризики вiдсутнi, ризики лiквiдностi та/або ризики 

грошових потокiв є цiлком залежними вiд полiтичних та макроекономiчних факторiв в 

державi та частоти змiн законодавства. Прогнозування таких ризикiв вiднесено до 

компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Текст принципiв або кодексу корпоративного управлiння вiдсутнiй.  

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати 
В разi потреби збiльшення уваги до iнтересiв акцiонерiв та вдосконалення механiзмiв 

корпоративного управлiння акцiонери вважають за можливе використання деяких елементiв з 

тексту Принципiв корпоративного управлiння (рiшення НКЦПФР вiд 11.12.2003 N 571), 

iнших нормативних актiв України, норм дiлового етiкету 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану 

понад визначені законодавством вимоги 
 

 

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 
 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 

 X  

Дата проведення 07.03.2018 

Кворум зборів 100 

Опис Затвердження звiту товариства. Нарахуванн дивiдентiв Напрямки роботи на 

черговий рiк 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше  



(зазначити) 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників 

для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук X  

Інше 

(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій 

товариства  

н/д 

Інше (зазначити) н/д 



 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: н/д 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: н/д 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити)  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада Незалежний член 

  Так Ні 

 

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 

 

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 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

 

Примітки 
  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

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? 

 

Загальні 

збори 

акціонері

Наглядова 

рада 

Виконавчи

й орган 

Не 

належить 

до 



в компетенц

ії жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
ні ні ні так 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
ні ні ні так 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні ні так ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

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)  ні 

 

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)  

ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) н/д 



 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджуєть

ся на загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюдню

ється в 

загальнодос

тупній 

інформаційн

ій базі даних 

Національно

ї комісії з 

цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів або 

через особу, 

яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднен

ня 

регульовано

ї інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомленн

я 

безпосереднь

о в 

акціонерном

у товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерног

о товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які володіють 

10 відсотками та більше 

статутного капіталу 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після їх 

проведення 

так так так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного товариства 

ні ні ні ні ні 

 



Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  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 

Виконавчий орган 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 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

н/д 

 

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 

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 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

1 Сорокiн Олександр Миколайович  49,7143 

2 Сорокiна Нiнель Михайлiвна  49,7143 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента 
 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій з 

обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата виникнення 

обмеження 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в 

разі їх звільнення 
 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
1) Вкажiть мету провадження дiяльностi страховика. 

Товариство створено з метою надання послуг по страхуванню та перестрахуванню 

юридичним та фiзичним особам. Товариство має на метi одержувати прибуток вiд 

здiйснюваної дiяльностi.  

2) Вкажiть факти дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного 

управлiння (з посиланням на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого 

вiдхилення протягом року. 

Текст принципiв або кодексу корпоративного управлiння вiдсутнiй. В разi потреби 

збiльшення уваги до iнтересiв акцiонерiв та вдосконалення механiзмiв корпоративного 

управлiння акцiонери вважають за можливе використання деяких елементiв з тексту 

Принципiв корпоративного управлiння (рiшення НКЦПФР вiд 11.12.2003 N 571), iнших 

нормативних актiв України, норм дiлового етикету. 

3) Вкажiть iнформацiю про власникiв iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють 

контроль за страховиком) (для юридичних осiб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, мiсцезнаходження; для фiзичних осiб - прiзвища, iмена та по батьковi), їх 

вiдповiднiсть встановленим  законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк. 

Сорокiн Олександр Миколайович, Сорокiна Нiнель Михайлiвна. Встановленим  

законодавством вимогам вiдповiдають, змiни складу за рiк не було. 

4) Вкажiть iнформацiю про склад наглядової ради страховика та його змiну за  рiк, у тому 

числi утворенi нею комiтети. 

Наглядова рада не обиралася. 

5) Вкажiть iнформацiю про склад виконавчого органу страховика та його змiну за рiк. 



Виконавчий орган є одноосiбним i складається з Генерального директора, за останнiй рiк не 

змiнювався. 

6) Вкажiть факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика 

внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам 

фiнансових послуг, або iнформацiю про вiдсутнiсть таких фактiв. 

Такi факти вiдсутнi. 

7) Вкажiть iнформацiю про заходи впливу, застосованi протягом року органами 

державної влади до страховика, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого 

органу, або про вiдсутнiсть таких заходiв впливу. 

Припис НКФП  

8) Вкажiть розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу 

страховика. 

н/д 

9) Вкажiть iнформацiю про значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика 

протягом року. 

Полiтична ситуацiя в країнi та постiйнi змiни у сферi законодавства та регуляторної полiтики 

на фiнансовому ринцi. 

10) Вкажiть iнформацiю про наявнiсть у страховика системи управлiння ризиками та її 

ключовi характеристики. 

Функцiональна система управлiння ризиками компанiї складається з численних компонентiв, 

основними з яких є: 

1. Комплекс методик по застосуванню затверджених актуарних розрахункiв. 

2. Використання в даних методиках елементiв власної статистики. 

3. Використання власних методик стратегiчного планування господарчої дiяльностi 

компанiї та розмiщеннi активiв. 

4. Ретельний аналiз фiнансових ринкiв та прогнозiв їхнього розвитку. 

5. Врахування полiтичних ризикiв в країнi. 

6. Пiдвищенi вимоги до працi в галузi врегулювання збиткiв. 

7. Спецiальнi принципи кадрової полiтики, пiдбору та управлiння персоналом. 

  

11) Вкажiть iнформацiю про результати функцiонування протягом року системи 

внутрiшнього аудиту (контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та 

консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського 

облiку. 

Система внутрiшнього аудиту знаходиться в стадiї становлення. Пiсля перших рокiв роботи 

аудитора проходить доопрацювання та структурування завдань та вивчення можливостей та 

доцiльностi ретельної розробки. 

12) Вкажiть факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi страховика розмiр, або про їх вiдсутнiсть. 

Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

страховика розмiр вiдсутнi.   

13) Вкажiть iнформацiю про результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом 

року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр. 

Факти оцiнки активiв а також їх купiвля-продаж протягом року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi страховика розмiр вiдсутнi. 

14) Вкажiть iнформацiю про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї 

промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року (така 

iнформацiя не є комерцiйною таємницею), або iнформацiю про їх вiдсутнiсть. 

Операцiї з пов'язаними особами не проводились. 



15) Вкажiть iнформацiю про використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Рекомендацiй не було.  

16) Вкажiть iнформацiю про зовнiшнього аудитора наглядової ради страховика, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, мiсцезнаходження; для фiзичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi). 

 

17) Вкажiть iнформацiю про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: загальний стаж 

аудиторської дiяльностi; кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такому 

страховику; перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом 

року; випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй 

внутрiшнього аудитора; ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти 

рокiв;стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовiрної звiтностi страховика, що пiдтверджена аудиторським 

висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг. 

Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 17 рокiв; надає аудиторськi послуги компанiї 

протягом 1 року; iншi аудиторськi послуги протягом року не надавалися; випадкiв 

виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора 

не було;  аудиторська фiрма згiдно умов законодавста була змiнена; даних про стягнення, 

застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року немає, фактiв 

подання недостовiрної звiтностi, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявлених 

органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг не було. 

18) Вкажiть iнформацiю про захист страховиком прав споживачiв фiнансових послуг, 

зокрема: наявнiсть механiзму розгляду скарг; прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника 

страховика, уповноваженого розглядати скарги; стан розгляду страховиком протягом року 

скарг стосовно надання фiнансових послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та 

кiлькiсть задоволених скарг); наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг 

страховиком та результати їх розгляду. 

Скарги повинен розглядати Генеральний директор на пiдставi законодавства України про 

звернення громадян, про захист прав споживачiв, про фiнансовi послуги  та iн., спецiального 

механiзму розгляду скарг в компанiї не iснує. Скарг та судових позовiв не було.  

 19) Iнформацiя про корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої 

передбачено законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або 

прийнятими згiдно з такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. 

Iнформацiя подається згiдно з дiючим законодавством. 

 20) Рiчнi загальнi Збори акцiонерiв вiдбулися 07 березня 2019 року. Розглянутi такi 

питання: звiт за результатами 2018 року, основнi напрямки роботи на 2019 рiк, обрання 

керiвних посад, обрання яких входить до компетенцiї загальних зборiв. Пiдтвердженi 

повноваження посадових осiб емiтента, визначенi Статутом. Порядок призначення та 

звiльнення посадових осiб, визначений статутом на змiнено. Обмежень прав участi та 

голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента не передбачено. 

  

5. В якостi промiжного звiту керiвництва слiд зазначити, що важливих подiї, якi вiдбулися 

упродовж звiтного перiоду не було, тобто суттєвого впливу на промiжну фiнансову звiтнiсть 

не вiдбулося, основнi ризики та невизначеностi господарської дiяльностi товариства 

залишилися на рiвнi минулого року. 



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

Найменування юридичної особи 
Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
Місце-

знаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 
Кількість за видами акцій 

     Прості іменні 
Привілейова

ні іменні 
       

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 
Кількість за видами акцій 

   Прості іменні 
Привілейова

ні іменні 
Сорокiн Олександр Миколайович 87 49,7143 87 0 
Сорокiна Нiнель Михайлiвна 87 49,7143 87 0 

Усього 174 99,4286 174 0 

X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) 
Номінальна вартість 

(грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на 

фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру 
Простi iменнi 175 40   945,00 н/д не має 

Примітки: 

 

XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

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) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.10.2010 865/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000099576  Документарн

і іменні 
40   945 175 7   165   325 100 

Опис Акцiї товариства не расповсюджуються на фондових бiржах 

 



 
XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 
За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

 
за простими 

акціями 

за 

привілейован

ими акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейован

ими акціями 
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 350 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 
0 0 2 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 
0 0 0 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

    

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання дивідендів 
    

Спосіб виплати дивідендів     
Дата (дати) перерахування дивідендів 

через депозитарну систему із 

зазначенням сум (грн) перерахованих 

дивідендів на відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів безпосередньо 

акціонерам із зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

  28.02.2018, 65  

Опис н/д 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Найменування основних 

засобів 
Власні основні засоби 

(тис. грн) 
Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 
Основні засоби, усього 

(тис. грн) 

 
на початок 

періоду 
на кінець 

періоду 
на початок 

періоду 
на кінець 

періоду 
на початок 

періоду 
на кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 808 762 0 0 808 762 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 489 456 0 0 489 456 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 319 306 0 0 319 306 
2. Невиробничого призначення: 16   222 17   923 0 0 16   222 17   923 
  будівлі та споруди 12   520 14   221 0 0 12   520 14   221 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 3   702 3   702 0 0 3   702 3   702 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 



Усього 17   030 18   685 0 0 17   030 18   685 
Опис Обмеження на використання майна не має 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами) 

(за кожним видом): 
X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом): 
X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 143 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 37 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 180 X X 

Опис Не має обмеження на використання майна 

 
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 
ТОВ АУ "Олеся" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 22930490 
Місцезнаходження 03040, Україна, * р-н, м.Київ, 

вул.Василькивська 13,кв4 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 004971 
Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2001 
Міжміський код та телефон (044) 257-69-13 
Факс * 
Вид діяльності аудиторськи послуги 
Опис ** 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 
Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 



Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04071, Україна, Подольский р-н, м.Київ, 

вул.Нижний Вал 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ№189650 
Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 
Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 
Міжміський код та телефон (044)377-70-16 
Факс (044)279-60-75 
Вид діяльності депозитарнi 
Опис н/д 

 

Дата 
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