
Титульний аркуш

21.04.202l
(дата реестрацiТ eMiTeHToM електронного документа)
Np27-04ll
(вш<iдний реестрацiйний номер електронного документа)

Пiдтверлжую iдентичнiсть та достовiрнiсть iнформацii, що розкрита вiдповiдно до вимо
Положення про розкриття iнформацii емiтептами цiнних паперiв, затвердженого рiшеннял
Нацiона_пьноТ KoMicii з цiнних iB та фондового ринку вiд 03 грудня 201З року J\b 2826
зареестрованого в MiH
(далi - Положення). "краiни 

24 rрудня 201 3 року за Jtlb 2 1 80 1247 |2 (iз змiнами

Голова П Бажутiна Тетяна ГеннадiiЪна
(посада) (прiзвище та iнiцiа,ти керiвника або уповноваженоi

особи eMiTeHTa)

цiнних паперiв за 2020 piK

1. Повне найменування eMiTeHTa: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНUI "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ "

2. Органiзацiйно-правова форма: Акцiонерне товариство
3.Iдентифiкaцiйнийnoд.p"д".rrroioсoби:229|0,777
4. Мiсцезнаходження: 040i0, УкраiЪа, Подiльський р-н, КиiЪ, 

"ул. 
Бра{ська, 4, кв.1

5. Мiжмiський код, телефон та факс: (044) 425-05-13, (044) 425-З5-87
6. Адреса електронноТ пошти : rezew @епеrgоrеzеrч.соm
7. Щжата рiшення нtlгJulдовоi ради eMiTeHTa, яким затверджено рiчну iнформацiю, або дата та
рiшення заIrtльних зборiв акцiонерiв, яким затверджено рiчну iнформацiю eMiTeHTa (за наявностi):

Рiчна

Рiшення наглядовоi ради eMiTeHTa вiд27.04.202|, бlн

Рiчну iнформацiю розмiщено на
власному веб-сайтi )л{асЕика фондового
риЕку

http : l 1229 I0777. smida. gоч.uа 27.04,202]'

8. Найменування, iдентифiкацiйний код юридичноi особи, краiЪа ресстрацii юридичноi особи та
номер свiдоцтва про вкJIюченнJI до Реестру осiб, уповноважеЁих надавати iнформацiйнi послуги
на фондовому ринку, особи, яка здiйснюе дiяльнiсть з оприлюднення регульованоi iнформацii вiд
iMeHi r{асника фондового ринку (у разi здiйснення оприлюднення): ,Щержавна установа
"Агентство з розвитку iнфрастрlктури фондового ринку УкраiЪи", 2Т676262, УкраiЪа,
DR/O0001/APA
9. Найменування, iдентифiкацiйний код юридичноТ особи, краiЪа реестрацiТ юридичноi особи та
номер свiдоцтва про включеннr{ до Реестру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги
на фондовому ринку, особи, яка здiйсню€ подання звiтностi таlабо адмiнiстративних даних до
Нацiона_шьноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку (у разi, якщо eMiTeHT не tIодае
Iнформацiю до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку безпосередньо):

.Щержавна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку УкраiЪи", 21676262,
Украiна, DR/00002/ARM

II. frанi про дату та мiсце оприлюднення рiчноТ iнформацii

(URL-адреса сторiнки) (лата)

г
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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  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 
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 X 
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 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 мають бути 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  
- 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 емітента 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  
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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  
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 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) 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. Відомості про 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  
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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: 
- iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що згiдно з законодавством України 
Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки.    - 
iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента 
не надається, тому що такi пiдроздiли вiдсутнi;  - iнформацiя про судовi справи емiтента не 
надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;   - iнформацiя про штрафнi 
санкцiї емiтента не надається, тому що штрафи не накладались;  - Iнформацiя про змiну 
акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або 
рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн не вiдбувалось;  - 
iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, 
тому що таких змiнне вiдбувалось;  - iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що 
таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом 
не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про похiднi цiннi 
папери емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про 
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що таких цiнних паперiв не 
випускались;  - iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду 
не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про наявнiсть у 
власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому 
що працiвники цiнними паперами не володiюь;  - iнформацiя про наявнiсть у власностi 
працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу не 
надається, тому що таких осiб не iснує;  - iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу 
цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших 
власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що 
таких обмежень не має;  - Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть 
голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, 
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права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не 
надається, тому що таких обмежень не має;  - iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї 
основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, 
тому що Товариство не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води;   - 
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому 
що дивiденди не нараховувались та не виплачувались;  - iнформацiя про акцiонернi або 
корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в 
емiтента не надається, тому що таких iнформацiї про такi договори у Товариства вiдсутня;  -  
iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 
якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що таких iнформацiї про такi 
договори у Товариства вiдсутня;  - вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про 
iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду не надається, тому що таких 
подiй не вiдбувались;  - В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть запису, то у 
разi, якщо подiя не вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, 
а саме: 01.01.1900.  Незаповненнi графи звiту емiтента вважати такими, що мають "нульове" 
значення, або свiдчать про вiдсутнiсть подiї. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" 
2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПрАТ СК "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 01.11.1994 
4. Територія (область) 
 м.Київ 
5. Статутний капітал (грн)  
 68873833,04 
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) 
 15 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 
 65.20 - Перестрахування 
 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 
 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВIО БАНК", МФО 353489 
2) IBAN 
 UA223534890000026505513616003 
3) поточний рахунок 
 UA223534890000026505513616003 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 
 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК 
УКРАЇНИ", МФО 322313 
5) IBAN 
 UA053223130000026503012813897 
6) поточний рахунок 
 UA053223130000026503012813897 
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12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
1) Найменування 
 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УкрЕнергоПолiс" 
2) Організаційно-правова форма 
   
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 32707743 
4) Місцезнаходження 
 01042, м. Київ, бул. Дружби Народiв, буд. 19 
5) Опис  
 Товариство є засновником  ПрАТ "СК "УкрЕнергоПолiс", володiє 7,652500% акцiй, що 
складає 6 122 тис. грн. Оплата вартостi акцiй (частки у статутному капiталi) здiйснювалась у 
безготiвкової формi. Товариству належать наступнi права: участь в управлiннi особою, отримання 
дивiдендiв, переважне право на придбання акцiй, отримання у разi лiквiдацiї товариства частини 
його майна або вартостi, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного 
товариства, iншi права, передбаченi актами законодавства та статутом особи. 
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XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi 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 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 15 осiб. За сумiсництвом 
правцю. 1 особа. Позаштатних працiвникiв не має. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на 
умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 5 особi. Фонд оплати працi: 1 268334 тис.грн., 
збiльшено у порiвняннi з минулим перiодом на 7986 тис.грн. Кадрова програма емiтента, 
спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв потребам емiтента. Пiдвищення 
квалiфiкацiї працюючих робiтникiв проводиться шляхом вiдвiдування ними рiзних семiнарiв та 
тренiнгiв. 
 
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 входить до об'єднаннь. 
 
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 
Спiльної дiяльностi у Товариства з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами у звiтному 
перiодi не було. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16.07.99р. 
№996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку та iнших нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України щодо 
органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Товариство вiдображає господарськi операцiї у 
реєстрах згiдно з "Методичними рекомендацiями по застосуванню регiстрiв бухгалтерського 
облiку", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України №356 вiд 29.12.2000р. 
Бухгалтерська звiтнiсть вiдображає наростаючим пiдсумком майнове та фiнансове становище за 
звiтний перiод i грунтується на даних синтетичного та аналiтичного облiку. Для вiдображення у 
бухгалтерському облiку i звiтностi господарськi операцiї оцiнюють в нацiональнiй грошовiй 
одиницi України способом пiдсумовування проведених витрат. 
 
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 
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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  
Приватне акцiонерне товариство страхова компанiя "Енергорезерв" створена за iнiцiативою 
Мiнiстерства енергетики України та зареєстрована 1 листопада 1994 року Печерською районною у 
мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Засновниками страхової компанiї були великi 
пiдприємства енергетики, якi на той час стали акцiонерними товариствами. ПрАТ СК 
"Енергорезерв" успiшно працює 24 роки на страховому ринку, має великий досвiд зi страхування 
усiх видiв ризикiв. Наявнiсть безстрокових лiцензiй на 16 видiв страхування та розробка нових 
адаптованих до страхового ринку продуктiв дозволяє нам задовольнити потреби в страховому 
захистi клiєнтiв з самими рiзними потребами зi страхування. На сьогоднi - це бiльше нiж 150 
пiдприємств України та декiлька тисяч фiзичних осiб.  ПрАТ СК "Енергорезерв" є ризиковою 
страховою компанiєю, яка має право проведення страхової i перестрахувальної дiяльностi 
вiдповiдно до отриманих лiцензiй. ПрАТ СК "Енергорезерв" має лiцензiї Державної комiсiї з 
регулювання ринкiв фiнансових послуг України на здiйснення добровiльного i обов'язкового  
видiв страхування. 
 
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  
Протягом останнiх п'яти рокiв суттєвого придбання або вiдчуження активiв не вiдбувалось. 
 
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 
У звiтному перiодi значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Утримання 
активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не 
позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у 
товариства немає у зв'язку з нестачею фiнансування. Удосконалення основних засобiв планується 
при наявностi коштiв.  Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi.  
Первiсна вартiсть основних засобiв 29287 тис.грн.;  Нараховано знос - 814 тис.грн. У 2020 р. 
надiйшло основнi засоби "земельнi дiлянки" на суму 12000 тис.грн., вибуло за рiк -будинки та 
споруди - 1748 тис. грн.. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Протягом 2020 р. значними факторами ризику, що негативно впливали на дiяльнiсть ПрАТ СК 
"Енергорезерв", були: свiтова фiнансова криза, суспiльно-полiтична нестабiльнiсть в державi та 
постiйна змiна законодавства України, пов'язана зi збiльшенням об'єму документообiгу, не 
потрiбного для здiйснення пiдприємницької дiяльностi, що у сукупностi значно ускладнює 
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дiяльнiсть Товариства, а також змiна власникiв пiдприємств та органiзацiй, що є клiєнтами 
Товариства. Вiдповiдно до Розпорядження Нацкомфiнпослуг за № 484 вiд 13.02.2014р., 
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.03.2014р. за № 352/25129 "Про затвердження 
вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття iнформацiї 
щодо ключових ризикiв та результатiв проведених стрес-тестiв" Товариство провело стрес-
тестування за 2020 рiк.  Поняття "стрес-тестування" у цих вимогах вживається у значеннi способу 
вимiрювання потенцiйного впливу на фiнансовий стан страховика виняткових, але ймовiрних 
подiй (стресiв), що можуть вплинути на дiяльнiсть страховика.  В результатi проведеного стрес-
тесту керiвництво прийшло до висновку, що страхова компанiя має достатню стiйкiсть до 
ключових ризикiв, i що стресовi подiї мають незначний вплив на фiнансовий стан Товариства. 
Негативний вплив на розвиток емiтента може мати погiршення економiчної ситуацiї в Українi та у 
всьому свiтi, викликане, зокрема, пандемiєю гострої респiраторної хвороби COVID-19 та 
введенням пов'язаних iз цим карантинних та обмежувальних заходiв в Українi та свiтi, що матиме 
наслiдком зниження попиту на послуги Товариства. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 
емітента 
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Укладених та не виконаних договорiв Товариство не має. 
 
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) 
ПрАТ СК "Енергорезерв" успiшно працює 25 рокiв на страховому ринку, має великий досвiд зi 
страхування усiх видiв ризикiв. Наявнiсть безстрокових лiцензiй на 16 видiв страхування та 
розробка нових адаптованих до страхового ринку продуктiв дозволяє нам задовольнити потреби в 
страховому захистi клiєнтiв з самими рiзними потребами зi страхування. На сьогоднi - це бiльше 
нiж 150 пiдприємств України та декiлька тисяч фiзичних осiб.   ПрАТ СК "Енергорезерв" є 
ризиковою страховою компанiєю, яка має право проведення страхової i перестрахувальної 
дiяльностi вiдповiдно до отриманих лiцензiй. ПрАТ СК "Енергорезерв" має лiцензiї Державної 
комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на здiйснення добровiльного i 
обов'язкового  видiв страхування. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Товариство не проводить дослiджень та розробок. Витрати на дослiдження та розробки вiдсутнi. 
 
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 
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 
дiяльностi емiтента вiдсутня. 
 
 



 11 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління Структура Персональний склад 

загальнi збори 
акцiонерiв. 

голова зборiв, секретар, лiчильна 
комiсiя 

органи зборiв обираються тiльки на 
перiод проведення зборiв i припиняють 
свої повноваження пiсля їх закiнчення 

Наглядова рада  Голова та члени Наглядової ради Голова Наглядової ради - Iгнатченко 
Владислав Станiславович, члени 

Наглядової ради - Маленко Оксана 
Миколаївна, Ширiн Вiктор Романович. 

виконавчий орган Правлiння  є колегiальним виконавчим 
органом Товариства, який здiйснює 

управлiння поточною дiяльнiстю. До 
компетенцiї Правлiння належить 

забезпечення та органiзацiя виконання 
загальних напрямкiв виробничого, 

економiчного та соцiального розвитку 
та iншi повноваження та обов'язки, 

передбаченi Статутом та Положенням 
про Правлiння. 

Склад Правлiння Товариства  
затверджений протоколом № 23 вiд 

22.04.2013р. та подовження дii 
повноважень протоколом № 6 засiдання 

Наглядової Ради вiд 17.12.2018р. до 
якого входять троє осiб: Голова 

правлiння - Бажутiна Тетяна 
Геннадiївна, заступник Голови 

правлiння - Опенько Ада Семенiвна, 
член правлiння - Овчаренко Євгенiя 

Петрiвна. 
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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 

Освіта 
Стаж 

роботи 
(років) 

Найменування 
підприємства, 

ідентифікаційний код 
юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 
повноважень 
та термін, на 
який обрано 
(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Член Наглядової ради 
(обрано як акцiонера) Ширiн Вiктор Романович 1955 вища 44 ТОВ "Укрбудiнвест", -, 

Генеральний директор 
02.04.2018, на 

3 роки 
Опис: 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Особа 
переобрана загальними зборами акцiонерiв 02.04.2018 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж 44 
рiк.  Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор Займає посаду Генеральний директор ТОВ 
"Укрбудiнвест". 

2 

Голова Наглядової ради 
(обрано як акцiонера) 

Iгнатченко Владислав 
Станiславович 1972 вища 24 ТОВ "Астарта", -, Директор 02.04.2018, на 

3 роки 
Опис: 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 24 р. Попереднi посади якi займала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Директор Особа займає посаду Директор ТОВ "Астарта". 

3 

Голова Правлiння Бажутiна Тетяна Геннадiївна 1952 

вища, Київський 
полiтехнiчний 
iнститут, 1975  

Київський  
нацiональний 
економiчний 

унiверситет, 2000 р 

44 АСК "Скiф", -, Начальник 
управлiння страхування 

17.12.2018, до 
03.01.2024 р. 

Опис: 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi 
штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за 
виконання своїх обов'язкiв. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Загальний стаж роботи 44 р. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння.  На iнших пiдприємствах не 
працює. 

4 Член Правлiння Овчаренко Євгенiя Петрiвна 1949 

вища, 
Кiровоградський  

iнститут 
сiльськогосподарськ

46 
Iнститут надтвердих 

матерiалiв, -, провiдний 
iнженер-конструктор 

17.12.2018, до 
03.01.2024 р. 
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ого 
машинобудування, 

1973р. 
Опис: 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi 
штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за 
виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа 
не має. Загальний стаж роботи 46 р.  Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Правлiння. На iнших пiдприємствах 
не працює. 

5 

Член Наглядової ради 
(обрано як акцiонера) Маленко Оксана Миколаївна 1978 вища 18 

Адвокатське об'єднання 
"Iнтеракцiо", -, Керуючий 

партнер 

02.04.2018, на 
3 роки 

Опис: 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 18 р.  Попереднi посади якi займала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: Керуючий партнер. Займає посаду в Адвокатське об'єднання "Iнтеракцiо", Керуючий партнер. 

6 

Ревiзор акцiонерного 
товариства Кушерець Дарина Василiвна 1981 вища 17 ТОВ "МБК-Iнвест", -, 

Комерцiйний директор 
28.04.2017, до 
27.04.2022 р. 

Опис: 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. За 
звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 
17 р.  Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Комерцiйний директор. Займає посаду Комерцiйний директор ТОВ "МБК-
Iнвест". 

7 

Член Правлiння Опенько Ада Семенiвна 1947 

вища, Київський 
полiтехнiчний 
iнститут, 1971; 

Київський iнститут 
iнвестицiйного 

менеджменту, 1995 

49 АСК "Скiф", -, Начальник 
управлiння страхування 

17.12.2018, до 
03.01.2024 р. 

Опис: 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi 
штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за 
виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа 
не має. Загальний стаж роботи 48 р.  Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Правлiння. На iнших пiдприємствах 
не працює. 

8 Головний бухгалтер Путена Алла Францiвна 1962 

вища, Київський 
державний 

економiчний 
унiверситет, 1997р. 

40 
Страхова фiнансова група 

"Глєбов i партнери", -, 
Головний бухгалтер 

03.03.2008, 
безстроково 
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Опис: 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi 
штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за 
виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа 
не має. Загальний стаж роботи 40 р. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер. На iнших 
пiдприємствах не працює. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 
юридичної особи  

 
Кількість 

акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 
Голова Наглядової ради Iгнатченко Владислав Станiславович 6 0,00001602

93 
6 0 

Член Наглядової ради Ширiн Вiктор Романович 6 0,00001602
93 

6 0 

Член Наглядової ради Маленко Оксана Миколаївна 99 460 0,26571252
378 

99 460 0 

Голова Правлiння Бажутiна Тетяна Геннадiївна 0 0 0 0 
Головний бухгалтер Путена Алла Францiвна 0 0 0 0 
Ревiзор акцiонерного 
товариства 

Кушерець Дарина Василiвна 3 0,00000801
465 

3 0 

Член Правлiння Овчаренко Євгенiя Петрiвна 0 0 0 0 
Член Правлiння - Заступник 
голови правлiння 

Опенько Ада Семенiвна 0 0 0 0 
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VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 
(часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

ТОВ "Компанiя з управлiння 
активами "АРIВО ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" (ПВНЗIФ 
"Арiво Корпоративний") 

39173497 
01042, Україна, - р-н, м. Київ, 
бульвар Марiї Приймаченко, 

будинок 1/27, каб. 221 
99,73211 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Кушерець Дарина Василiвна 0,000008 
Маленко Оксана Миколаївна 0,265712 

Настащук Володимир Iванович 0,002137 
Ширiн Вiктор Романович 0,000016 

Iгнатченко Владислав Станiславович 0,000016 
Усього 99,999999 
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
ПрАТ СК "Енергорезерв"  здiйснює дiяльнiсть на територiї України зi страхування, 
перестрахування, фiнансову дiяльнiсть, пов'язану з формуванням, розмiщенням страхових резервiв 
та їх управлiнням.  Метою провадження дiяльностi ПрАТ СК "Енергорезерв"  є одержання 
прибутку вiд страхової дiяльностi в порядку, передбаченому чинним законодавством України та 
Статутом. Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi  Вид дiяльностi Номер лiцензiї (дозволу)
 Дата видачi 1 2 3 Добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного, 
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 
вантажiв та багажу (вантажобагажу)) АГ №569280 17.01.2011 Обов'язкове особисте 
страхування вiд нещасних випадкiв на транспорту АГ №569269 17.01.2011 Добровiльного 
страхування фiнансових ризикiв АГ №569279 17.01.2011 Добровiльне страхування вiд 
нещасних випадкiв АГ №569271 17.01.2011 Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi 
власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АГ №569276
 17.01.2011 Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що 
мають у власностi чи iншому законному володiнню зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна 
третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї АГ 
№569368 17.01.2011 Добровiльне медичного страхування (безперервне страхування здоров'я)
 АГ №569272 17.01.2011 Добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi 
позичальника за непогашення кредиту) АГ №569278 17.01.2011 Добровiльне страхування 
вiдповiдаль-ностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 
транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв 
водного транспорту (включ.вiдповiд.перевiзн.)) АГ №569277 17.01.2011 Добровiльне 
страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АГ №569274 17.01.2011 Обов'язкове 
страхув.цивiл.вiдповiд. суб'єктiв господар.за шкоду,яку може бути заподiяно пожеж.та авар.на 
об'єктах пiдвищ.небезп.,включ.пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, госп.дiяльнiсть на 
яких може прозвести до аварiй єколог. та сан.-епiд.характеру. АГ №569281 17.01.2011 
Обов'язкове страхування предметiв iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування Розпорядж. №1592 07.07.2016 Добровiльного страхування наземного 
транспорту (крiм залiзничного) АГ №569273 17.01.2011 Добровiльне страхування вiд вогневих 
ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АГ №569275 17.01.2011 Обов'язкове страхування 
вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних 
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв  АГ №569282 17.01.2011 Обов'язкове особисте 
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) АГ №569270 17.01.2011 Добровiльне 
страхування медичних виплат Розпор.№657 09.04.2020 Добровiльне страхування 
сiльськогосподарської продукцiї Розпор.№657 09.04.2020 Обов'язкове страхування цивiльно-
правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса Розпор.№657 09.04.2020 Негативний вплив на 
розвиток емiтента може мати погiршення економiчної ситуацiї в Українi та у всьому свiтi, 
викликане, зокрема, пандемiєю гострої респiраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних 
iз цим карантинних та обмежувальних заходiв в Українi та свiтi, що матиме наслiдком зниження 
попиту на послуги Товариства. 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
Приватне акцiонерне товариство страхова компанiя "Енергорезерв" створена за iнiцiативою 
Мiнiстерства енергетики України та зареєстрована 1 листопада 1994 року Печерською районною у 
мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Засновниками страхової компанiї були великi 
пiдприємства енергетики, якi на той час стали акцiонерними товариствами.  ПрАТ СК 
"Енергорезерв" успiшно працює 26 рокiв на страховому ринку, має великий досвiд зi страхування 
усiх видiв ризикiв. Наявнiсть безстрокових лiцензiй на 16 видiв страхування та розробка нових 
адаптованих до страхового ринку продуктiв дозволяє нам задовольнити потреби в страховому 
захистi клiєнтiв з самими рiзними потребами зi страхування. На сьогоднi - це бiльше нiж 150 
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пiдприємств України та декiлька тисяч фiзичних осiб.   ПрАТ СК "Енергорезерв" є ризиковою 
страховою компанiєю, яка має право проведення страхової i перестрахувальної дiяльностi 
вiдповiдно до отриманих лiцензiй. ПрАТ СК "Енергорезерв" має лiцензiї Державної комiсiї з 
регулювання ринкiв фiнансових послуг України на здiйснення добровiльного i обов'язкового  
видiв страхування. 
 
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: 
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв. 
 
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 
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, 
тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо 
вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Вiдповiдно до вищезазначеного iнформацiя щодо управлiння 
фiнансовими ризиками не надається. Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими 
ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: _ iдентифiкацiя окремих видiв 
ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв 
фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що 
характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля 
фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства;  _ оцiнка широти i достовiрностi 
iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв;  _ визначення розмiру 
можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв.  
Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, 
обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв 
при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв, визначенням розмiру можливих фiнансових втрат при 
настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з 
iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного 
фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону 
України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi 
не менш як 15 % статутного капiталу пiдприємства. 
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, 
тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо 
вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Вiдповiдно до вищезазначеного iнформацiя щодо схильностi 
емiтента до цiнового або кредитного ризикiв не надається. Емiтент, як i будь-яке iнше 
пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру 
державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня 
конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, 
кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. Фiнансовi iнструменти 
товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та кредиторську 
заборгованiсть. Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй операцiйнiй 
дiяльностi.  Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, 
ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння 
кожним iз цих ризикiв. Для дiяльностi товариства, в основному, характернi фiнансовi ризики у 
результатi ринкових змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок.  Ризик лiквiдностi являє 
собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. 
Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням i гнучкiстю у 
використаннi умов кредитування.  Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i 
погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення 
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вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Вiдповiдно до планiв товариства, його потреби в обiгових 
коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.  
Товариство не залучає кредитнi ресурси. Надходжень вiд операцiйної дiяльностi достатньо для 
своєчасного погашення зобов'язань Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство 
понесе фiнансовi збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за 
фiнансовим iнструментом або клiєнтським договором.  Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно 
наражають товариство на iстотну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають 
грошовi кошти та їх еквiваленти, а також торгову дебiторську заборгованiсть.  Товариство 
переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з надiйною 
репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг фiнансового 
стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти.  Кредитний ризик пов'язаний з 
невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв.  Товариство здiйснює операцiї тiльки з перевiреними i кредитоспроможними 
клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках.  Полiтика товариства полягає в тому, що 
можливiсть надання кредиту клiєнтам, якi бажають спiвпрацювати на кредитних умовах, у 
кожному конкретному випадку аналiзується i пiдлягає формальному затвердженню.  Окрiм того, 
керiвництво проводить додаткову процедуру монiторингу фiнансової iнформацiї про клiєнтiв на 
щоквартальнiй основi.  Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному 
випадку.  Управлiння капiталом. Полiтика управлiння капiталом направлена на забезпечення i 
пiдтримання оптимальної структури капiталу для скорочення загальних витрат на капiтал, якi 
виникають, та гнучкостi у питаннях доступу до ринкiв капiталу.  Керiвництво здiйснює 
регулярний монiторинг структури капiталу i може вносити коригування у полiтику та цiлi 
управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або своєї 
стратегiї розвитку. 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Дотримання принципiв корпоративного управлiння в товариствi забезпечується шляхом 
виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв та внутрiшнiх наказiв, 
прийнятих до їх реалiзацiї та виконання.  Система вiдносин корпоративного управлiння, за 
допомогою якої спрямовується та контролюється дiяльнiсть товариства, здiйснюється вiдповiдно 
до Конституцiї України, Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв 
України "Про акцiонернi товариства", "Про страхування", "Про фiнансовi послуги та державне 
регулювання ринкiв фiнансових послуг", рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку вiд 11.12.2003 № 571 "Про затвердження Принципiв корпоративного управлiння", Статуту  
товариства, внутрiшнiх положень "Про Наглядову раду Товариства", "Про Ревiзора Товариства" 
рiшень Загальних зборiв товариства, розпоряджень i наказiв наглядової ради та Голови правлiння, 
якi у сукупностi є джерелом принципiв корпоративного управлiння. Як окремого документу 
"Кодекс корпоративного управлiння" не приймався та не оприлюднювався, кодексу 
корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-якого iншого 
кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує. Вiдхилень вiд норм 
корпоративного управлiння, що викладенi в Статутi Товариства не вiдбувалось. 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-якого 
iншого кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує. 
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 
вимоги. 
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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 
Як окремого документу "Кодекс корпоративного управлiння" не приймався та не 
оприлюднювався, кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб 
або будь-якого iншого кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує. Акцiонери 
Товариства вважають достатнiм регулювання корпоративних вiдносин, якi встановленi чинним 
законодавством, Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями "Про Наглядову раду 
Товариства", "Про Ревiзора Товариства" Вiдхилень вiд норм корпоративного управлiння, що 
викладенi в Статутi Товариства та вищезазначених положень не вiдбувалось. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів річні позачергові 
X  

Дата проведення 23.03.2020 
Кворум зборів 100 
Опис На зборах що вiдбулись 23.03.2020 р. розглядались питання порядку денного: 

ПИТАННЯ №1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Зборами 
прийнято рiшення:  1.1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Бреуса Олексiя 
Миколайовича - голова Комiсiї; Корнiйчук Людмилу Євгенiївну - член Комiсiї;  
1.2. Строк повноважень обраної лiчильної комiсiї встановити до моменту 
оголошення про закiнчення Загальних зборiв. ПИТАННЯ №2. Обрання Голови та 
секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Зборами прийнято 
рiшення: 2.1. Обрати Головою Загальних зборiв Товариства - Бажутiну Тетяну 
Геннадiївну;  2.2. Обрати Секретарем Загальних зборiв Товариства - Лукiну 
Свiтлану Юрiївну. ПИТАННЯ №3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi за 2019 рiк, затвердження заходiв за результатами його 
розгляду та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. Зборами 
прийнято рiшення: 3.1. Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. 3.2. Роботу Правлiння у 2019 
роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi 
Товариства i положенням його установчих документiв. 3.3. Заходiв за 
результатами розгляду звiту не приймати. ПИТАННЯ № 4. Звiт Наглядової ради 
про дiяльнiсть Товариства за 2019 рiк, затвердження заходiв за результатами його 
розгляду та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 
Зборами прийнято рiшення:  4.1. Затвердити звiт Наглядової ради про дiяльнiсть 
Товариства за 2019 рiк. 4.2. Роботу Наглядової ради у 2019 роцi визнати 
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i 
положенням його установчих документiв.  4.3. Заходiв за результатами розгляду 
звiту не приймати. ПИТАННЯ №5. Звiт i висновок Ревiзора про достовiрнiсть 
рiчного звiту за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та 
висновку Ревiзора. Зборами прийнято рiшення: 5.1. Затвердити звiт та висновок 
Ревiзора про достовiрнiсть рiчного звiту за 2019 рiк. 5.2. Роботу Ревiзора визнати 
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i 
положенням його установчих документiв. ПИТАННЯ №6. Затвердження рiчного 
звiту Товариства за 2019 рiк. Зборами прийнято рiшення: 6.1. Затвердити рiчний 
звiт Товариства за 2019 рiк. ПИТАННЯ №7. Визначення порядку розподiлу 
прибутку (покриття збиткiв) за 2019 рiк з урахуванням вимог Закону України 
"Про акцiонернi товариства". Зборами прийнято рiшення: 7.1. Здiйснити розподiл 
прибутку наступним чином: - вiдрахувати до резервного фонду 5 вiдсоткiв суми 
чистого прибутку за 2019 рiк в розмiрi 60 374грн.; - залишок чистого прибутку за 
2019 рiк в сумi 2 386 668  грн. залишити нерозподiленим. 7.2. Дивiденди не 
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нараховувати та не виплачувати. ПИТАННЯ №8. Про внесення змiн та доповнень 
до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Про прийняття, 
затвердження та пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї. Про визначення 
уповноваженої особи для пiдписання Статуту (в новiй редакцiї) та здiйснення 
заходiв щодо його реєстрацiї у вiдповiдностi iз законодавством, з правом 
передоручення третiм особам виконання цих дiй. Зборами прийнято рiшення: 8.1. 
Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новiй редакцiї. Прийняти та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. 8.2. 
Уповноважити Голову правлiння Товариства пiдписати зазначену нову редакцiю 
Статуту та здiйснити заходи щодо реєстрацiї Статуту в органах державної 
реєстрацiї особисто або шляхом надання доручення третiм особам. ПИТАННЯ 
№9. Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства: "Про Наглядову раду 
Товариства",  "Про Ревiзора Товариства". Зборами прийнято рiшення: 9.1. 
Затвердити внутрiшнi положення Товариства:  "Про Наглядову раду Товариства", 
"Про Ревiзора Товариства". 9.2. Уповноважити Голову правлiння пiдписати новi 
редакцiї внутрiшнiх положень Товариства "Про Наглядову раду Товариства", 
"Про Ревiзора Товариства". Кворум зборiв: у зборах прийняли участь акцiонери, 
що є власниками 100,00% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Перелiк осiб, 
що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Пропозицiї до 
порядку денного не надавались. 

 
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 
збори X  

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше (зазначити) д/н 

 
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 
акцій  X 

 
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) Бюллетнями вiдкрите голосування 

 
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 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 
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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) В звiтному перiодi позачерговi збори не скликались та не 
проводились. 

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

д/н 

Інше (зазначити) 

В звiтному перiодi 
позачерговi збори не 

скликались та не 
проводились. 

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

Рiчнi збори проведенi 23.03.2020 р. 

 
У разі скликання, але непроведення 
позачергових загальних зборів 
зазначається причина їх непроведення 

В звiтному перiодi позачерговi збори не 
скликались та не проводились. 

 
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 

Iгнатченко Владислав Станiславович  X 
Функціональні обов'язки 
члена наглядової ради 

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв 
Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, 
положенням про Наглядову раду Товариства, а також , цивiльно-
правовим договором або трудовим договору або контрактом, що 
укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий цивiльно-
правовий договiр (контракт) вiд iменi Товариства пiдписується 
Головою Правлiння Товариства чи iншою уповноваженою 
Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням 
Загальних зборiв. Якщо iнше рiшення не буде прийнято 
Загальними зборами члени Наглядової ради виконують свої 
обов'язки безоплатно. Голова Наглядової ради органiзовує її 
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роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на 
засiданнях Наглядової ради, здiйснює iншi повноваження, 
передбаченi цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. У 
разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх 
повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв 
Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться не 
рiдше одного разу на квартал. В мiру необхiдностi засiдання 
Наглядової ради (позачерговi засiдання) скликаються за 
iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена 
Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються 
на вимогу Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) або Правлiння . На вимогу 
Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань 
порядку денного засiдання беруть участь Голова Правлiння 
Товариства та iншi визначенi нею особи. 

Маленко Оксана Миколаївна  X 
Функціональні обов'язки 
члена наглядової ради 

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв 
Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, 
положенням про Наглядову раду Товариства, а також , цивiльно-
правовим договором або трудовим договору або контрактом, що 
укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий цивiльно-
правовий договiр (контракт) вiд iменi Товариства пiдписується 
Головою Правлiння Товариства чи iншою уповноваженою 
Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням 
Загальних зборiв. Якщо iнше рiшення не буде прийнято 
Загальними зборами члени Наглядової ради виконують свої 
обов'язки безоплатно. Голова Наглядової ради органiзовує її 
роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на 
засiданнях Наглядової ради, здiйснює iншi повноваження, 
передбаченi цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. У 
разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх 
повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв 
Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться не 
рiдше одного разу на квартал. В мiру необхiдностi засiдання 
Наглядової ради (позачерговi засiдання) скликаються за 
iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена 
Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються 
на вимогу Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) або Правлiння . На вимогу 
Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань 
порядку денного засiдання беруть участь Голова Правлiння 
Товариства та iншi визначенi нею особи. 

Ширiн Вiктор Романович  X 
Функціональні обов'язки 
члена наглядової ради 

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв 
Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, 
положенням про Наглядову раду Товариства, а також , цивiльно-
правовим договором або трудовим договору або контрактом, що 
укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий цивiльно-
правовий договiр (контракт) вiд iменi Товариства пiдписується 
Головою Правлiння Товариства чи iншою уповноваженою 
Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням 
Загальних зборiв. Якщо iнше рiшення не буде прийнято 
Загальними зборами члени Наглядової ради виконують свої 
обов'язки безоплатно. Голова Наглядової ради органiзовує її 
роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на 
засiданнях Наглядової ради, здiйснює iншi повноваження, 
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передбаченi цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. У 
разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх 
повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв 
Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться не 
рiдше одного разу на квартал. В мiру необхiдностi засiдання 
Наглядової ради (позачерговi засiдання) скликаються за 
iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена 
Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються 
на вимогу Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) або Правлiння . На вимогу 
Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань 
порядку денного засiдання беруть участь Голова Правлiння 
Товариства та iншi визначенi нею особи. 

 
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 
діяльності товариства 

За звiтний перiод було проведено 7 засiдань наглядової ради. На 
засiданнях розглядались питання по яких були прийнятi 
вiдповiднi рiшення: _ про скликання та проведення рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження порядку 
денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; _
 звiт Правлiння про стан справ з управлiння ризиками.; _
 розгляд результатiв стрес-тестування, кiлькiсного аналiзу 
ризикiв, оцiнки адекватностi страхових зобов'язань за 
результатами 2019 року; _ затвердження Карти ризикiв; _
 про надання згоди на щодо придбання (купiвлi) земельних 
дiлянок та надання повноважень на виконання прийнятих рiшень; 
_ про заслуховування висновку(звiту) Гриценко I.I. за 
результатами проведення внутрiшньої аудиторської перевiрки та 
реалiзацiї iнших завдань за 2019 рiк; _ про затвердження 
Плану проведення внутрiшнiх аудиторських перевiрок 
вiдповiдальною особою за проведення внутрiшнього аудиту 
Гриценко I.I. на 2020 рiк; 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні Персональний склад 
комітетів 

З питань аудиту  X  
З питань призначень  X  
З винагород  X  

Інше (зазначити) Комiтети не створювались. Комiтети не 
створювались. 

 
Чи проведені засідання 
комітетів наглядової 
ради, загальний опис 
прийнятих на них 
рішень 

Комiтети не створювались. 

У разі проведення оцінки 
роботи комітетів 
зазначається інформація 
щодо їх компетентності 
та ефективності 

Комiтети не створювались. 

 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 
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наглядової ради 23.03.2020 р., роботу Наглядової ради визнано Товариства 
задовiльною. Органами Товариства не розглядались та не 
приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури 
Наглядової ради та її дiяльностi як колегiального органу, 
компетентностi та ефективностi та незалежностi кожного члена 
ради, виконання наглядовою радою поставлених цiлей.  Комiтети 
Наглядової ради не утворювались, i вiдповiдно, не надається 
iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi кожного з 
комiтетiв ради, iнформацiя про перелiк та персональний склад 
комiтетiв, їхнi функцiональнi повноваження, кiлькiсть 
проведених засiдань та опис основних питань, якими займалися 
комiтети, iнформацiю комiтету Наглядової ради з питань аудиту 
щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту товариства, 
зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми). 

 
 
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) 
д/н  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) д/н 
 
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) д/н 

 
Склад виконавчого органу 
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Персональний склад 
виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова правлiння -  
Бажутiна Тетяна 
Геннадiївна; - Заступник 
Голови правлiння - 
Опенько Ада Семенiвна;  - 
член правлiння - 
Овчаренко Євгенiя 
Петрiвна. 

Правлiння  є колегiальним виконавчим органом Товариства, який 
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. До компетенцiї 
Правлiння належить забезпечення та органiзацiя виконання 
загальних напрямкiв виробничого, економiчного та соцiального 
розвитку та iншi повноваження та обов'язки, передбаченi 
Статутом. 

 
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 
фінансово-господарській 
діяльності товариства 

У звiтному перiодi Правлiння вирiшувало питання управлiння 
поточною дiяльнiстю Товариства. 

 
Оцінка роботи 
виконавчого органу 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 
23.03.2020 р. визнано роботу  Правлiння Товариства задовiльною. 
Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення 
по питанням оцiнки складу та компетенцiї Правлiння. 

 
Примітки 
Персональний склад наглядової ради. Наглядова рада Товариства обрана у складi iз трьох осiб: _
 Iгнатченко Владислав Станiславович - Голова Наглядової ради;  _ Маленко Оксана 
Миколаївна - Член Наглядової ради;  _ Ширiн Вiктор Романович  - Член Наглядової ради;  
Протягом 2020 р. склад Наглядової ради не змiнювався. Комiтети Наглядової ради: У складi 
Наглядової ради Товариства комiтети не створювались. Iнформацiя про проведенi засiдання та 
загальний опис прийнятих на них рiшень.  За звiтний перiод було проведено 7 засiдань наглядової 
ради. На засiданнях розглядались питання по яких були прийнятi вiдповiднi рiшення: _ про 
скликання та проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження порядку 
денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; _ звiт Правлiння про стан справ з 
управлiння ризиками.; _ розгляд результатiв стрес-тестування, кiлькiсного аналiзу ризикiв, 
оцiнки адекватностi страхових зобов'язань за результатами 2019 року; _ затвердження Карти 
ризикiв; _ про надання згоди на щодо придбання (купiвлi) земельних дiлянок та надання 
повноважень на виконання прийнятих рiшень; _ про заслуховування висновку(звiту) Гриценко I.I. 
за результатами проведення внутрiшньої аудиторської перевiрки та реалiзацiї iнших завдань за 
2019 рiк; _ про затвердження Плану проведення внутрiшнiх аудиторських перевiрок 
вiдповiдальною особою за проведення внутрiшнього аудиту Гриценко I.I. на 2020 рiк;  Внутрiшня 
структура та функцiональнi обов'язки кожного члена Наглядової ради, процедури, що 
застосовуються при прийняттi нею рiшень. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює 
захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законом i Статутом, 
контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та 
вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням 
про Наглядову раду Товариства, а також , цивiльно-правовим договором або трудовим договору 
або контрактом, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий цивiльно-правовий 
договiр (контракт) вiд iменi Товариства пiдписується Головою Правлiння Товариства чи iншою 
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уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. 
Якщо iнше рiшення не буде прийнято Загальними зборами члени Наглядової ради виконують свої 
обов'язки безоплатно. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової 
ради та головує на засiданнях Наглядової ради, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим 
Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою 
Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради. 
Засiдання Наглядової ради проводяться не рiдше одного разу на квартал. В мiру необхiдностi 
засiдання Наглядової ради (позачерговi засiдання) скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової 
ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на 
вимогу Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) або Правлiння . На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в 
розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь Голова Правлiння Товариства 
та iншi визначенi нею особи.  Перше пiсля обрання нового складу Наглядової ради засiдання 
проводиться за мiсцем проведення Загальних зборiв одразу пiсля їх закiнчення. До порядку 
денного першого пiсля обрання нового складу Наглядової ради засiдання обов'язково 
включаються питання про обрання Голови та Секретаря Наглядової ради. Голова та Секретар 
Наглядової ради вiдповiдають за розробку порядку денного та пiдготовку документiв для розгляду 
на чергових засiданнях Наглядової ради, а також здiйснюють iншi повноваження, якi 
визначаються в Положеннi про Наглядову раду Товариства. Засiдання Наглядової ради є 
правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. Засiдання Наглядової ради 
Товариства скликається Головою або Секретарем Наглядової ради. Всi члени Наглядової ради 
письмово повiдомляються про засiдання шляхом вiдправлення на їх адреси рекомендованих листiв 
iз зазначенням порядку денного засiдання не пiзнiше нiж за 7 робочих днiв до його проведення. 
Датою вiдправлення вважається дата, зазначена на вiдбитку календарного штемпеля поштової 
органiзацiї. В повiдомленнi зазначається порядок денний, дата, час та мiсце проведення засiдання. 
На засiданнi Наглядової ради кожний її член має один голос.  Рiшення Наглядової ради 
приймаються виключно з питань, включених до порядку денного засiдання. Додатковi питання 
можуть бути включенi до порядку денного в ходi засiдання за вимогою бiльшостi присутнiх на 
засiданнi  членiв Наглядової ради. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю 
голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного 
розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради 
є вирiшальним. Рiшення Наглядової ради оформлюються у видi протоколу засiдання, що 
пiдписуються Головою та Секретарем Наглядової ради. В разi вiдсутностi Голови Наглядової ради 
протокол пiдписують Секретар та члени Наглядової ради. Протокол має бути остаточно 
оформлений у строк не бiльше 3 робочих днiв з дати проведення засiдання. Рiшення Наглядової 
ради набувають чинностi з дати оформлення вiдповiдного протоколу. Рiшення   з  питань  
фiнансово-господарської  дiяльностi  Товариства  можуть в подальшому вiдображатися в формi 
наказiв та iнших розпорядчих документiв Товариства, що видаються Головою  Правлiння 
Товариства.  Контроль за виконанням рiшень Наглядової рада здiйснює її Голова, якщо iнше не 
зазначено в рiшеннях Наглядової ради. Протокол засiдання Наглядової ради оформляється не 
пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Оцiнка складу, структури та 
дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi кожного члена ради.  
Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 23.03.2020 р., роботу Наглядової ради 
визнано Товариства задовiльною. Органами Товариства не розглядались та не приймались 
рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради та її дiяльностi як колегiального 
органу, компетентностi та ефективностi та незалежностi кожного члена ради, виконання 
наглядовою радою поставлених цiлей.  Комiтети Наглядової ради не утворювались, i вiдповiдно, 
не надається iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, 
iнформацiя про перелiк та персональний склад комiтетiв, їхнi функцiональнi повноваження, 
кiлькiсть проведених засiдань та опис основних питань, якими займалися комiтети, iнформацiю 
комiтету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту 
товариства, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми).    Структура, склад та дiяльнiсть 
виконавчого органу.   Виконавчий орган акцiонерного Товариства здiйснює управлiння поточною 
дiяльнiстю Товариства. Виконавчим органом Товариства є Правлiння. Правлiння складається 3-х 
осiб: Голови правлiння, заступника Голови правлiння, члена правлiння.  До компетенцiї Правлiння 
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належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, 
крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.  
Правлiння Товариства пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх 
рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом.  
Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну 
дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).  Права та обов'язки 
Члена Правлiння визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим 
законодавством. Вiд iменi Товариства контракти  з членами Правлiння пiдписує голова Наглядової 
ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.  Роботу Правлiння очолює Голова 
Правлiння. Правлiння та Голова Правлiння обирається Наглядовою радою Товариства. Голова 
Правлiння на вимогу органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати 
можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених 
чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. У звiтному роцi 
дiяло Правлiння у складi: Голова правлiння -  Бажутiна Тетяна Геннадiївна, Заступник Голови 
правлiння - Опенько Ада Семенiвна, член правлiння - Овчаренко Євгенiя Петрiвна. У звiтному 
перiодi Правлiння вирiшувало питання управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Оцiнка 
дiяльностi виконавчого органу Товариства. Фiнансовим результатом дiяльностi Компанiї за 2020 
рiк виявились збитки.  Це вiдбулось з багатьох причин. Карантин, вiддалена робота працiвникiв 
компанiї з дому, вимушене скорочення персоналу компанiї, додатковi витрати на пiдтримку 
роботи компанiї в нових умовах( програмне забезпечення , автомобiльнi перевозки працiвникiв 
компанiїї), а також об'єктивне скорочення клiєнтськой бази призвели до необхiдностi обмеження 
дiлової активностiта уповiльнення дiяльностi Товариства.   Спалах COVID-19 та пов'язанi з цим 
глобальнi реакцiї спричинили уповiльнення ринку ЦП, суттєве зниження активностi на фiнансових 
ринках та зниження справедливої вартостi бiльшостi дольових торгових фiнансових iнструментiв. 
Станом на 31.12.2019р. СК "Енергорезерв" володiла пакетом iнвестицiйних сертифiкатiв ТОВ 
"КУА "СiПiДжi Ассетст менеджмент" в кiлькостi 93005 шт. Справедлива вартiсть цього пакету 
станом на 31.12.2020р, згiдно з оцiнкою суттєво зменшилась, тому фiнансовий результат  
дiяльностi компанiї "Енергорезерв" за 2020 рiк є вiд'ємним Але в цiлому за рiк страхова дiяльнiсть 
була прибутковою для Компанiї. Керiвництво СК "Енергорезерв" уважно стежить за ситуацiєю i 
реалiзує заходи щодо зниження негативного впливу всiх зазначених подiй на Товариство. Але, 
нажаль ситуацiя в свiтi та на фiнансових ринках України залишається невизначеною i на 2021 рiк 
СК "Енергорезерв"  для покращення фiнансових результатiв дiяльностi в 2021 роцi планує 
збiльшення обсягiв платежiв за рахунок розвитку i розширення нових видiв страхування,  а саме 
медичного страхування, яке є найбiльш актуальним пiд час пандемiї. Темпи зростання цього виду 
страхування спостерiгались i в 2020 роцi, а в 2021 роцi Керiвництво страхової компанiї 
сподiвається на значний зрiст цього страхування, а також на стабiлiзацiю ринку ЦП та зростання 
справедливої цiни пакету iнвестицiйних сертифiкатiв що є на балансi Товариства. Чистий дохiд 
Товариства у 2019 р. становив 8945,0 тис. грн. що бiльше нiж в попереднiй перiод (7345 тис.грн.), 
прибуток Товариства у 2019 р. становив 1208,0 тис.грн. що бiльше нiж в попереднiй перiод (590 
тис.грн.). Показники доходу та прибутку дозволяють оцiнити роботу Правлiння у 2019 роцi як 
позитивну. Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 23.03.2020 р. визнано роботу  
Правлiння Товариства задовiльною. Органами Товариства не розглядались та не приймались 
рiшення по питанням оцiнки складу та компетенцiї Правлiння.  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
Органом контролю Товариства є Ревiзор. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) обирається на 
строк, що визначається Загальними зборами, але не бiльше нiж на п'ять рокiв. Ревiзором 
Товариства обрано Кушерець Дарину Василiвну. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї 
(Ревiзора) визначаються законом цим Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора), а 
також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором). Ревiзiйна 
комiсiя (Ревiзор): _ контролює дотримання Товариством законодавства України;  _
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 розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним 
зборам акцiонерiв; _ щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок 
про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової 
звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; _ вносить на Загальнi збори 
акцiонерiв або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до 
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi 
Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки Ревiзiйна 
комiсiя (Ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: _ пiдтвердження достовiрностi 
та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; _ факти порушення законодавства пiд 
час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення 
бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзор здiйснює перевiрку фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової  ради Товариства 
або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi   бiльше 10 вiдсоткiв простих 
акцiй. Ревiзор має право залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i 
аудиторiв. Ревiзор доповiдає про результати ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв чи 
Наглядової  радi Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) готує висновки до звiтiв i балансiв 
Товариства.  Ревiзор можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової  
ради. У звiтному перiодi Ревiзор здiйснив перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2019 р. i доповiв висновки на загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 23.03.2020 
р. Збори затвердити звiт i висновки Ревiзора за 2019 рiк та визнали роботу  Ревiзора Товариства 
задовiльною.  Служба внутрiшнього аудиту. У Товариствi запроваджено службу внутрiшнього 
аудиту, яка дiє на пiдставi "Положення про службу внутрiшнього аудиту "ПрАТ СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" що затверджено рiшенням Наглядової ради вiд 17.04.2012 р. 
Внутрiшнiй аудит - це комплекс експертно-аналiтичних,оцiночних, перевiрочних та iнших форм 
заходiв, спрямованих на дiяльнiсть об'єкта внутрiшнього аудиту (контролю) та його посадових 
осiб, пов'язану з ухваленням ними управлiнських рiшень та виконанням функцiй вiдповiдно до 
нормативно-правових, розпорядчих, iнших актiв i внутрiшнiх документiв з метою визначення 
ефективностi дiяльностi об'єкта внутрiшнього аудиту (контролю) та пiдготовки рекомендацiй з 
удосконалення управлiнських процесiв залежно вiд характеру виявленої проблеми. Службою  
внутрiшнього  аудиту  (контролю)  Товариства є  посадова  особа,  що проводить внутрiшнiй аудит 
(далi - внутрiшнiй аудитор). Внутрiшнiй  аудитор  пiдпорядковується  Наглядовiй радi  Установи 
та звiтує перед ними. Внутрiшнiй аудитор призначається за рiшенням Наглядової ради. Служба 
внутрiшнього аудиту виконує наступнi функцiї: _ нагляд за поточною дiяльнiстю 
Товариства;  _ контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових актiв органiв,  якi 
здiйснюють державне  регулювання  ринкiв  фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння 
Товариства;  _ перевiрку   результатiв   поточної  фiнансової  дiяльностi Товариства;  _
 аналiз  iнформацiї  про  дiяльнiсть  Товариства, професiйну   дiяльнiсть   її   працiвникiв,   
випадки  перевищення повноважень посадовими особами фiнансової Установи; _ виконання 
iнших передбачених законами функцiй,  пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю 
фiнансової Установи. Перевiрка служби внутрiшнього аудиту повинна виявляти: _ проблеми 
контролю i корпоративного управлiння; _ сфери пiдвищеного ризику Товариства; _ невиправданi 
витрати Товариства; _ неефективне використання iнтелектуального потенцiалу працiвникiв; _
 неповноцiнне використання технiчних засобiв; _ невiдповiднiсть кiлькостi працiвникiв 
обсягам виконуваних робiт; _ будь-якi фактори, що негативно впливають на виконання 
завдань Товариства. Перевiрки  дiяльностi  Товариства здiйснюється  внутрiшнiм  аудитором  
згiдно рiчного плану, що складається внутрiшнiм аудитором та доводиться до вiдома Наглядової 
ради. Перевiрки, також, можуть бути здiйсненi за окремими дорученнями Наглядової ради. За 
результатами внутрiшнього аудиту (контролю) поточної дiяльностi Товариства служба 
внутрiшнього аудиту (контролю) не рiдше нiж один раз на рiк звiтує Наглядовiй радi Товариства. 
На посаду внутрiшнього аудитора Товариства призначено Гриценко Iрина Iгорiвна. Протягом 
звiтного перiоду внутрiшнiй аудитор, вiдповiдно до покладених на нього завдань i 
функцiональних обов'язкiв, здiйснював нагляд та контроль за поточною дiяльнiстю Товариства, 
проводив оцiнку ефективностi використання ресурсiв. Протягом звiтного перiоду внутрiшнiй 



 30 

аудитор надав "Звiт за результатами внутрiшнього аудиту страхової компанiї "Енергорезерв" за 
2019 рiк" вiд 11.02.2020 р.   Згiдно висновкiв внутрiшнього аудитора страхова дiяльнiсть 
Товариства, в цiлому вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства та внутрiшнiм 
вимогам Товариства, загальним цiлям Товариства. Страхову дiяльнiсть СК "Енергорезерв", з точки 
зору законностi та ефективностi, можна вважати задовiльною.  Зовнiшнiй аудитор. Рiчна 
фiнансова звiтнiсть Товариства пiдлягає обов'язковiй перевiрцi незалежним аудитором. Висновок 
аудитора крiм даних, передбачених законодавством про аудиторську дiяльнiсть, повинен мiстити 
iнформацiю щодо пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за 
вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-
господарської дiяльностi та встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання 
звiтностi, а також оцiнку повноти та достовiрностi вiдображення фiнансово-господарського стану 
Товариства у його бухгалтерськiй звiтностi. У звiтному перiодi була проведена аудиторська 
перевiрка фiнансової звiтностi Товариства за 2019 р. незалежною аудиторською компанiєю - 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ТИМЛАР-АУДИТ" (код 
ЄДРПОУ 24741209) включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, який 
веде Аудиторська палата України вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової 
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017р. № 2258-VIII (номер реєстрацiї 1747, дата 
реєстрацiї 30.03.2011р.. чинне до  28.01.2021р.). Аудиторською компанiєю була висловлена думка 
iз застереженням щодо того, що фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх 
суттєвих аспектах  фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р., та його фiнансовi результати 
та грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (МСФЗ).  Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться 
ревiзiйною комiсiєю (ревiзором), а в разi її вiдсутностi - аудитором. Така перевiрка проводиться з 
iнiцiативи ревiзiйної комiсiї (ревiзора), за рiшенням загальних зборiв, наглядової ради, правлiння 
або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками 
(власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок 
акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) 
бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. У звiтному перiодi спецiальна перевiрка не 
проводилась.  Система управлiння ризиками емiтента. Система управлiння ризиками Товариства 
описана в роздiлi 5 цього звiту.  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено 
посаду ревізора 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років?  1 
 
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? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не належить 
до 

компетенції 
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 так ні ні ні 
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балансу, або бюджету 
Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради ні так 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 так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 
акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів так ні 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 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 порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть) д/н 

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність 

акціонерного 
товариства 

Інформація 
розповсюдж

ується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється 

в 
загальнодоступні
й інформаційній 

базі даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосередн

ьо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докуме

нтів 
надают
ься на 
запит 

акціоне
ра 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерног
о 

товариства 
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цінних паперів 
або через особу, 
яка провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 
Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками 
голосуючих акцій 

так так так так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так ні так так ні 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
після їх проведення 

так ні 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 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) д/н 

 
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 
більше 10 відсотками голосуючих акцій  X 
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Інше (зазначити) д/н 
 
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 
держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 
юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 ТОВ "Компанiя з управлiння 
активами "АРIВО ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" (ПВНЗIФ "Арiво 
Корпоративний") 

39173497 99,73211 

 
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 

37 431 431 800 Згiдно перелiку акцiонерiв наданого 
ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

України" 

01.01.1900 

Опис Акцiї не є голосуючими 
 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Наглядова рада Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами 
Товариства. Кiлькiсть членiв Наглядової ради встановлюється Загальними зборами Товариства та 
становить 3 особи, якi обираються термiном на 3 роки. У разi спливу строку повноважень членiв 
Наглядової ради, їх повноваження у повному обсязi тривають до обрання нового складу 
Наглядової ради на Загальних зборах Товариства. Голова Наглядової ради обирається на першому 
засiданнi Наглядової ради з числа її членiв.   Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради 
становиться менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має 
скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради. Член Наглядової 
ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження 
iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.   Член Наглядової 
ради, який є представником акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження 
iншiй особi.  Якщо кiлькiсть акцiонерiв Товариства - власникiв простих акцiй 10 осiб i бiльше 
створення Наглядової ради є обов'язковим. Якщо кiлькiсть акцiонерiв Товариства - власникiв 
простих акцiй 9 осiб i менше створення Наглядової ради не є обов'язковим. У такому разi 
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повноваження Наглядової ради здiйснюються загальними зборами. Пiдготовка та проведення 
загальних зборiв здiйснюються виконавчим органом. Члени Наглядової ради Товариства 
обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа 
юридичних осiб-акцiонерiв. Акцiонер-юридична особа може мати необмежену кiлькiсть 
представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi 
визначається самим акцiонером. Загальнi збори Товариства можуть встановити залежнiсть 
членства у Наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер. Повноваження члена 
Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства. Одна 
й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Члени Наглядової ради 
не мають права передавати свої повноваження iншiй особi, в тому числi iншому члену ради, крiм 
випадкiв, передбачених чинним законодавством. Член Наглядової ради не може бути одночасно 
членом Правлiння та/або Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. Загальнi збори Товариства 
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 Товариства 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. Виконавчий орган Товариства. Правлiння та Голова 
Правлiння обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Голови Правлiння та членiв 
Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Ревiзор Товариства. Ревiзор обирається 
загальними зборами акцiонерiв виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних 
осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення 
про дострокове припинення повноважень Ревiзора.  Повноваження члена Ревiзора можуть бути 
достроково припиненi Загальними зборами акцiонерiв з одночасним припиненням договору у разi: 
_ незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними зборами акцiонерiв за пiдсумками роботи 
за рiк; _ невиконання або неналежного виконання Ревiзором своїх обов'язкiв; Без рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв повноваження Ревiзора з одночасним припиненням договору 
припиняються: _ за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за 
два тижнi - повноваження припиняються пiсля перебiгу двотижневого термiну з дати одержання 
Товариством  вiдповiдної письмової заяви; _ у разi неможливостi виконання обов'язкiв 
Ревiзором за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством 
письмової заяви Ревiзора або, у разi неможливостi пiдписання Ревiзором 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 Ревiзором - 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. 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, 
передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на 
вирiшення Наглядової ради загальними зборами Товариства.  До виключної компетенцiї 
Наглядової ради належить: _ затвердження в межах своєї компетенцiї положень (крiм 
положень про внутрiшнi структурнi пiдроздiли (управлiння, департаменти i т.п.) Товариства, 
положень про служби, положень про здiйснення виробничих процедур та методичних положень та 
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iншi внутрiшнi положення), якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  _
 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 та позачергових Загальних 
зборiв на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) 
Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; _
 прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  _ прийняття 
рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  _ прийняття рiшення 
про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  _ затвердження 
ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Статутом або Законом України "Про 
акцiонернi товариства";  _ обрання та припинення повноважень Голови Правлiння та членiв 
Правлiння Товариства; _ затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами 
Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; _ прийняття рiшень про вiдчуження у 
будь-який спосiб (в т.ч. iпотека, застава, тощо), в межах повноважень, наданих цим Статутом та 
Законом України "Про акцiонернi товариства": _ нерухомого майна Товариства (в тому числi 
земельних дiлянок); _ корпоративних прав, виражених також у цiнних паперах, належних 
Товариству; _ прийняття рiшення про залучення в кредит або розмiщення на депозит коштiв, якщо 
сума правочину перевищує 100 000 (Сто тисяч) грн. 00 коп., за умови, що ця сума не буде 
перевищувати вiд 10% до 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi; _
 обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння Товариства;  _
 прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень 
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;  _ обрання 
реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi 
товариства";  _ визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного 
частиною другою статтi 30 Закону 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 статтi 34 Закону України "Про акцiонернi 
товариства"  _ вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та 
iнших об'єднаннях, про заснування або участь у iнших юридичних особах ;  _ вирiшення 
питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI  Закону України "Про акцiонернi 
товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  _
 прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства (у разi неприйняття Наглядовою 
радою рiшення про вчинення значного правочину питання про його вчинення може виноситися на 
розгляд Загальних зборiв); _ 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 та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розмiру оплати його послуг;  _ прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи 
або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, 
встановлення розмiру оплати його послуг;  _ у випадку придбання акцiй Товариства за 
наслiдками придбання особами (особами, що дiють спiльно) контрольного пакету акцiй 
Товариства надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють 
спiльно) значного пакета акцiй; _ обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; _ прийняття рiшення про 
приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства 
iншого акцiонерного товариства, якщо Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй 
Товариства, що приєднується; _ прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких 
заiнтересованiсть, в порядку, визначеного Статутом та Законом України "Про акцiонернi 
товариства"; _ обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; _ обрання i звiльнення з 
посади Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення 
про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору iз Корпоративним 
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секретарем;  _ вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової 
ради згiдно iз цим Статутом, чинним законодавством або переданих на вирiшення Наглядової 
ради загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради 
Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за 
винятком випадкiв, встановлених законом. Повноваження виконавчого органу Товариства. _
 Права та обов'язки Члена Правлiння визначаються чинним законодавством, Статутом 
Товариства, а також трудовим законодавством. Голова Правлiння має право: _ без довiреностi 
представляти iнтереси Товариства, в державних установах, 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 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 на здiйснення певних повноважень;  _ наймати та звiльняти працiвникiв 
Товариства, в тому числi директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, вживати до 
них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного 
законодавства України, Статуту та актiв внутрiшнього регулювання Товариства; _ в межах своєї 
компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма 
працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;  _ встановлювати 
форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного 
законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, 
представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства; _
 пiдписувати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi та трудовi договори контракти з 
Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової 
ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв Товариства; _
 пiдписувати Колективний договiр; _ скликати позачерговi засiдання Наглядової ради 
Товариства, приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; 
_ приймати участь в Загальних зборах акцiонерiв Товариства; _ 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 вiдповiдно до чинного 
законодавства та Статуту 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 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 позову, укладати мирову 
угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати 
довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, а також виконувати всi iншi юридично 
значимi дiї в межах та обсязi, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; _
 виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв 
Товариства питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; _ виконувати iншi функцiї, необхiднi 
для забезпечення поточної дiяльностi Товариства; Повноваження Ревiзора Товариства. Права та 
обов'язки членiв Ревiзора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими 
актами законодавства, Статутом Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом 
ревiзiйної комiсiї. Ревiзор має право: _ вносити пропозицiї до порядку денного Загальних 
зборiв; _ вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; _ бути присутнiми на 
Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого 
голосу; _ брати участь у засiданнях Наглядової ради та отримувати доступ до iнформацiї 
Товариства у випадках та в порядку, передбаченому законом, цим Статутом або внутрiшнiми 
положеннями Товариства. 
 
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 
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цього пункту 
Звiт щодо Звiту з корпоративного управлiння  Ми виконали перевiрку iнформацiї у Звiтi з 
корпоративного управлiння Товариства, (далi - Звiт з корпоративного управлiння).  
Вiдповiдальнiсть за Звiт з корпоративного управлiння та його пiдготовку вiдповiдно до пункту 3 
статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 12-2 Закону України 
"Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" несе управлiнський 
персонал Товариства.  Наша перевiрка Звiту про корпоративне управлiння полягала в розглядi 
того, чи не суперечить iнформацiя у ньому фiнансовiй звiтностi Товариства та чи пiдготовлено 
Звiт про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Наша перевiрка 
Звiту про корпоративне управлiння вiдрiзняється вiд аудиту, який виконується вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв аудиту, та є значно меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що в 
результатi перевiрки ми отримали основу для висловлення нашої думки.  Думка Звiт про 
корпоративне управлiння пiдготовлено, i iнформацiя в ньому розкрита, вiдповiдно до вимог 
пункту 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 12-2 Закону 
України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг". Опис 
основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; 
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; 
iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах 
Товариства; порядок призначення та звiльнення посадових осiб та повноваження посадових осiб 
Товариства, наведенi у Звiтi з корпоративного управлiння, не суперечить iнформацiї, отриманiй 
нами пiд час аудиту фiнансової звiтностi Товариства, i вiдповiдають Закону України "Про цiннi 
папери та фондовий ринок". 
 
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
На виконання вимог п. 2.4. та згiдно з Додатком № 5 до Порядку складання звiтних даних 
страховикiв, затвердженого розпорядженням  Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 
послуг України вiд 03.02.2004 р. № 39, в редакцiї з внесеними змiнами, Приватне акцiонерне 
товариство страхова компанiя "Енергорезерв" (надалi - ПрАТ СК "Енергорезерв") повiдомляє 
наступне. 1. ПрАТ СК "Енергорезерв"  здiйснює дiяльнiсть на територiї України зi страхування, 
перестрахування, фiнансову дiяльнiсть, пов'язану з формуванням, розмiщенням страхових резервiв 
та їх управлiнням.  Метою провадження дiяльностi ПрАТ СК "Енергорезерв"  є одержання 
прибутку вiд страхової дiяльностi в порядку, передбаченому чинним законодавством України та 
Статутом. 2. Дотримання принципiв корпоративного управлiння в товариствi забезпечується 
шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв та внутрiшнiх 
наказiв, прийнятих до їх реалiзацiї та виконання.  Система вiдносин корпоративного управлiння, за 
допомогою якої спрямовується та контролюється дiяльнiсть товариства, здiйснюється вiдповiдно 
до Конституцiї України, Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв 
України "Про акцiонернi товариства", "Про страхування", "Про фiнансовi послуги та державне 
регулювання ринкiв фiнансових послуг", рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку вiд 11.12.2003 № 571 "Про затвердження Принципiв корпоративного управлiння", Статуту  
товариства, рiшень Загальних зборiв товариства, розпоряджень i наказiв наглядової ради та Голови 
правлiння, якi у сукупностi є джерелом принципiв корпоративного управлiння. Пiд час здiйснення 
статутної дiяльностi товариством протягом 2020 р. порушень (недотримання або вiдхилення) 
принципiв корпоративного управлiння не встановлено. 3. Власником iстотної участi (володiння 
бiльше 10 % статутного капiталу) ПрАТ СК "Енергорезерв" є: - Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Арiво ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"(Пайовий 
венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "Арiво Корпоративний")  (Україна), 
код ЄДРПОУ 39173497, мiсцезнаходження: 01042, м. Київ, бульв. Марiї Приймаченко, буд. 1/27 - 
99,732110 %  Зазначена  юридична особа повнiстю вiдповiдає встановленим вимогам 
законодавства України. Кiнцевий бенефiцiарний власник - фiзична особа - Яковлєва Людмила 
Леонiдiвна, громадянство Україна, IПН 2750713561, адреса реєстрацiї: м.Київ, пр-т 
Червонозоряний, буд.4ж, кв.192. 4. Склад наглядової ради ПрАТ СК "Енергорезерв" затверджений 
Протоколом загальних зборiв № 1/18 вiд 02.04.2018р. До складу наглядової ради входять фiзичнi 
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особи: Голова наглядової ради - Iгнатченко Владислав  Станiславович, члени  наглядової ради - 
Маленко Оксана Миколаївна, Ширiн Вiктор Романович Протягом 2020 р. склад наглядової ради не 
змiнювався, комiтети не створювалися.  5. Виконавчим органом товариства є Правлiння. Склад 
Правлiння товариства  затверджений протоколом загальних зборiв № 23 вiд 22.04.2013р. та 
подовження дii повноважень протоколом № 6 засiдання Наглядової Ради вiд 17.12.2018р. до якого 
входять троє осiб: Голова правлiння - Бажутiна Тетяна Геннадiївна, заступник Голови правлiння - 
Опенько Ада Семенiвна, член правлiння - Овчаренко Євгенiя Петрiвна. Протягом 2020 р. склад 
членiв виконавчого органу ПрАТ СК "Енергорезерв" не змiнювався. 6. Фактiв порушення  
членами наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ СК "Енергорезерв" внутрiшнiх правил, що 
призвели б до заподiяння шкоди товариству або споживачам фiнансових послуг не було.  7. 
Протягом 2020 р. органами державної влади заходи впливу до ПрАТ СК "Енергорезерв", в тому 
числi до членiв наглядової ради та виконавчого органу, не застосовувались.  8. Протягом 2020 р. 
члени наглядової ради винагороду вiд товариства не отримували. Протягом 2020 р. члени 
правлiння отримали фiнансову винагороду вiд товариства у виглядi  заробiтної плати (нарахована) 
: Голова правлiння  Бажутiна Тетяна Геннадiївна - 151825 грн. Заступник Голови правлiння 
Опенько Ада Семенiвна - 58272 грн. - працює неповний робочий час та отримує ? ставки Член 
правлiння Овчаренко Євгенiя Петрiвна - 46416 грн.- працює неповний робочий час та отримує ? 
ставки 9. Протягом 2020 р. значними факторами ризику, що негативно впливали на дiяльнiсть 
ПрАТ СК "Енергорезерв", були: свiтова фiнансова криза, суспiльно-полiтична нестабiльнiсть в 
державi та постiйна змiна законодавства України, пов'язана зi збiльшенням об'єму документообiгу, 
не потрiбного для здiйснення пiдприємницької дiяльностi, що у сукупностi значно ускладнює 
дiяльнiсть товариства, а також змiна власникiв пiдприємств та органiзацiй, що є клiєнтами 
товариства. З 31 грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво 
сильно вплинуло на економiчне становище як України, так i компанiї. Значна кiлькiсть компанiй в 
країнi вимушенi припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на невизначений на дату пiдготовки 
цiєї фiнансової звiтностi час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вiрусу, 
включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соцiальнi дистанцiї, призупинення дiяльностi 
об'єктiв iнфраструктури, тощо уповiльнюють економiчну дiяльнiсть компанiй, у тому числi i 
страхової компанiї "Енергорезерв".  Тривалiсть та вплив пандемiї COVID-19, а також ефективнiсть 
державної пiдтримки на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi залишаються невизначеними, що 
не дозволяє з достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих 
наслiдкiв, а також їх вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства в майбутнiх 
перiодах. 10. Вiдповiдно до Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 
ринкiв фiнансових послуг" та розпорядження  Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, ПрАТ СК "Енергорезерв" розробило систему 
управлiння ризиками в червнi 2014 року, яку успiшно використовує в 2020 роцi. Управлiння 
ризиками є складовою частиною загальних вимог до системи корпоративного управлiння. Система 
управлiння ризиками включає в себе вiдповiдальнiсть за виявлення та оцiнку ризикiв, 
органiзацiйну структуру управлiння , включаючи обмеження прийняття рiшень, процедури 
планування та складання звiтностi. вiдповiдностi фiнансовому стану.  11. Внутрiшнiй аудит у 
товариствi здiйснюється згiдно з Методичними рекомендацiями щодо проведення внутрiшнього 
аудиту фiнансових установ, затвердженими розпорядженням Держкомiсiї з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України вiд 27.09.2005р. № 4660 та Порядком проведення внутрiшнього аудиту 
у фiнансових установах, затвердженого розпорядженням Нацкомiсiї, що здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 05.06.2014р. № 1772. Товариство своєчасно 
розкриває повну та достовiрну iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосується його дiяльностi i 
знаходить своє вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень( 
стандартiв) бухгалтерського облiку.  12. Протягом 2020 р. фактiв вiдчуження активiв  в обсязi, що 
перевищує встановлений  у статутi розмiр, не було.  13. Протягом  2020 р. фактiв  купiвлi - 
продажу  активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi  розмiр, не було.    14. Станом на 
31.12.2020 року пов'язаними особами для Товариства є: _ Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Арiво ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий 
венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "Арiво Корпоративний"),  країна 
реєстрацiї - Україна, код ЄДРПОУ 39173497, мiсцезнаходження: 01042, м. Київ, бул. Марiї 
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Приймаченко, буд. 1/27, частка у статутному капiталi страхової компанiї - 94,325397 %. Зазначена  
юридична особа повнiстю вiдповiдає встановленим вимогам законодавства України. _
 Ключовий управлiнський персонал: ? Голова правлiння -  Бажутiна Тетяна Геннадiївна, 
громадянство Україна, IПН 1911007524; ? Заступник Голови правлiння - Опенько Ада Семенiвна, 
громадянство Україна, IПН 1738808301;  ? член правлiння - Овчаренко Євгенiя Петрiвна, 
громадянство Україна, IПН 1802003841.  _ Кiнцевий бенефiцiарний власник - фiзична особа 
- Яковлєва Людмила Леонiдiвна, громадянство Україна, IПН 2750713561, адреса реєстрацiї: 
м.Київ, пр-т Червонозоряний, буд.4ж, кв.192.     У 2020 роцi Товариство мало такi обороти та 
залишки за операцiями з пов'язаними сторонами:    (тис.грн.) Стаття Оборот 
за 2020 рiк Адмiнiстративнi витрати (витрати на провiдний управлiнський персонал) фiнансова 
винагорода вiд товариства у виглядi  заробiтної плати (нарахована) i ЄСВ (22%) : 313 
Винагорода за послуги вiд оренди примiщення 318 Винагорода за послуги вiд оренди автомобiля
 106  Наданi страховi послуги в сумi - 10 тис.грн. Всi операцiї здiйснювались згiдно з 
Законодавством та на загальних пiдставах. 15. Аудиторський висновок (звiт незалежного 
аудитора) складений у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, 
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi -МСА; видання 2015 року), 
Законiв України "Про господарськi товариства", "Про державне регулювання ринку цiнних 
паперiв в Українi", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про аудиторську 
дiяльнiсть".  16. Протягом 2020 року протоколом Наглядової ради пiсля проведення тендеру 
призначено зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), яким є Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ТИМЛАР-АУДИТ", яка провела аудит рiчної фiнансової 
звiтностi за 2019 рiк. В 2021 роцi  було проведено тендер, в результатi якого було обрано для 
аудиту фiнансової звiтностi за 2020 рiк ТОВ "Аудиторська фiрма "РЕСПЕКТ" (пiдстава для 
призначення зовнiшнього аудитора з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2020 
рiк: рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол б/н вiд 21.01.2021р.) (Повiдомлення про 
суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд 10.02.21р.)  Данi про зовнiшнього аудитора: повна назва: 
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ; iдентифiкацiйний код юридичної особи:20971605; юридична адреса: 
65082, м. Одеса, пров. Маяковського, 1, офiс 535; номер та дата включення в "Реєстр аудиторiв та 
суб'єктiв аудиторської дiяльностi": №0135 вiд 19.10.2018; дата включення вiдомостей роздiлу 
Реєстру "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит 
фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес": 07.12.2018;  данi про 
останню зовнiшню перевiрку  системи контролю якостi: Наказ ОСНАД №18-кя вiд 21.01.2021 
"Про проходження перевiрки з контролю якостi"; керiвник (Генеральний директор): Швець Олена 
Олександрiвна, №100438 у "Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi"; тел. (097) 493-
81-10; ключовий партнер iз завдання з аудиту: Лазоренко Майя Володимирiвна, №100346 у 
"Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi"; тел.: (067) 504-63-22  17. В 2021 роцi 
вiдбулася ротацiя аудиторської фiрми, яка проводить аудит фiнансової звiтностi за 2020 рiк. 
Товариство проводить рiчну аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "РЕСПЕКТ". загальний стаж аудиторської 
дiяльностi: 26 рокiв. загальний стаж аудиторської дiяльностi: 26 рокiв. кiлькiсть рокiв, протягом 
яких надає аудиторськi послуги такiй фiнансовiй установi: вперше. перелiк iнших аудиторських 
послуг, що надавалися такiй фiнансовiй установi протягом року: вiдсутнi. випадки виникнення 
конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора: вiдсутнi. 
ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв: вiдсутня (послуги з аудиту 
на протязi 5 рокiв не надавались). 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. Вiдповiдно до чинного законодавства України щодо 
захисту прав споживачiв в ПрАТ СК "Енергорезерв" здiйснюється прийом громадян протягом 
всього робочого часу компанiї. Прийом громадян в момент їх звернення з питань надання 
фiнансових послуг проводиться за зареєстрованим мiсцем знаходження компанiї, Головою 
правлiння (Бажутiною Т.Г.), заступниками Голови правлiння (Опенько А.С., Овчаренко Є.П.), а в 
їх вiдсутнiсть директором департаменту правового забезпечення господарської дiяльностi (Бреус 
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О.М.). На виконання вимог Закону України "Про захист прав споживачiв", ст. 6 Закону України 
"Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" у договорах 
страхування в обов'язковому порядку зазначаються всi умови, встановленi для договорiв про 
надання фiнансових послуг, та виконуються всi iншi вимоги. В ПрАТ СК "Енергорезерв" ведеться 
книга прийому скарг та пропозицiй, яка розмiщена в прийомнiй, на видному мiсцi поряд зi 
зразками дiючих лiцензiй на страхування. Протягом 2020р. до ПрАТ СК "Енергорезерв" скарги не 
надходили.  Позови до суду стосовно надання фiнансових послуг ПрАТ СК "Енергорезерв" не 
надходили.  19. Основними напрямами корпоративного управлiння ПрАТ СК "Енергорезерв" є:  _
 вдосконалення системи захисту прав та iнтересiв акцiонерiв, забезпечення їх    
рiвноправностi, що принципово призводить до формування якiсно нових вiдносин власностi щодо 
активiв компанiї та економiчних результатiв її дiяльностi; _ попередження конфлiктiв iнтересiв, 
якi можуть виникнути мiж акцiонерами,  страхувальниками, iншими клiєнтами та контрагентами; 
_ вдосконалення системи розкриття iнформацiї та забезпечення прозоростi  дiяльностi 
компанiї, що має на метi створення рiвних умов доступу до iнформацiї не тiльки про фiнансово-
господарську дiяльнiсть, а й особливу iнформацiю, яка має суттєвий вплив на цiноутворення на 
страховому ринку, а також є найважливiшою передумовою для прийняття виважених 
iнвестицiйних рiшень як акцiонерами, так i потенцiальними iнвесторами;  _ визначення порядку 
та контролю за розкриттям iнформацiї про страхову  компанiю; _ розмежування повноважень 
мiж органами управлiння  компанiї та розвиток   культури корпоративного управлiння для 
формування дiєвої системи стримувань i противаг та пiдвищення вiдповiдальностi перед 
власниками за кiнцевi результати дiяльностi  компанiї;  _ визначення правил та процедур, що 
забезпечують дотримання принципiв професiйної етики; _ встановлення стратегiчних цiлей 
дiяльностi страхової компанiї та контроль за їх досягненням, включаючи управлiння страховими 
ризиками та внутрiшнiй контроль.  Вдосконалення принципiв корпоративного управлiння 
здiйснюється по мiрi необхiдностi шляхом прийняття рiшень на загальних зборах та їх виконання 
виконавчим органом.  Iнформацiя, пов'язана з корпоративним управлiнням страховика, подається 
в порядку та в спосiб, визначений нормативними актами Нацiональної комiсiї, що здiйснює  
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку та iнших уповноважених органiв держави. 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані 
іменні 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Компанiя з 
управлiння активами "АРIВО 
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 
(Пайовий венчурний 
недиверсифiкований закритий 
iнвестицiйний фонд "Арiво 
Корпоративний") 

39173497 01042, Україна, д/н р-
н, м.Київ, бульвар 
Марiї Приймаченко, 
будинок 1/27, каб. 
221 

37 331 156 99,73211 37 331 156 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні Привілейовані 
іменні 

     
Усього 37 331 156 99,73211 37 331 156 0 
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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 

акцiя проста iменна 37 431 431 1,84 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - 
акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, 
включаючи права на:  1) участь в управлiннi 
Товариством;  2) отримання дивiдендiв;  3) отримання 
у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або 
вартостi частини майна Товариства;  4) отримання 
iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.  
Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один 
голос для вирiшення кожного питання на загальних 
зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 
голосування.  Акцiонери-власники простих акцiй 
товариства можуть мати й iншi права, передбаченi 
актами законодавства.   Акцiонери зобов'язанi: 1) 
дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв 
Товариства; 2) виконувати рiшення загальних зборiв, 
iнших органiв Товариства; 3) виконувати свої 
зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi 
з майновою участю; 4) оплачувати акцiї у розмiрi, в 
порядку та засобами, що передбаченi статутом 
Товариства; 5) не розголошувати комерцiйну таємницю 
та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 
Товариства. 

вiдсутня 

Примітки: 
д/н 



 43 

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 
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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11.08.2015 98/1/2015 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000095343 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1,84 37 431 43
1 

68 873 833,0
4 

100 

Опис 

Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових 
торгiвельних системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не 
виключались з лiстiнгу фондових бiрж.Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство 
не здiйснювало. Дострокове погашення не здiйснювалось. У звiтному роцi було здiйснено додатковий випуск акцiй з метою розробки нових та 
пiдвищення конкурентної спроможностi вже iснуючих страхових продуктiв, якi Товариство надає на ринку страхових послуг,   пiдвищення 
капiталiзацiї, платоспроможностi та фiнансової стiйкостi страхової компанiї, а також,  для  заснування та створення iнституту спiльного 
iнвестування  - корпоративного iнвестицiйного фонду, для пiдвищення iнвестицiйної привабливостi портфеля цiнних паперiв. 
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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: 17 076 27 542 0 0 17 076 27 542 
  будівлі та споруди 9 559 8 434 0 0 9 559 8 434 
  машини та обладнання 32 19 0 0 32 19 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 7 117 19 085 0 0 7 117 19 085 
  інші 368 4 0 0 368 4 
2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 17 076 27 542 0 0 17 076 27 542 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 
групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до 
технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного 
використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi 
засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних 
характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до 
технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих 
засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди 
9379 тис. грн., машини та обладнання 143 тис.грн., транспортнi засоби 
0 тис.грн., iншi 9 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та 
споруди - 11,8%, машини та обладнання 86,7%, транспортнi засоби - 
вiдсутнi, iншi 55,5% Ступiнь використання основних засобiв: всi 
основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 
825 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: 
придбанням земельних дiлянок. Iнформацiя про всi обмеження на 
використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi. 
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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 415 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 4 900 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 5 315 X X 
Опис д/н 
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. 

Тропiнiна, 7-г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

без лiцензiї 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900 
Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 
Факс (044) 363-04-00 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 
Опис Особа здiйснює обслуговування 

випуску акцiй Товариства. 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСПЕКТ" 
У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 20971605 
Місцезнаходження 65082, Україна, Одеська обл., - р-н, м.  

ОДЕСА, ПРОВУЛОК 
МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 1, 

ОФIС 535 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

0135 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.12.2018 
Міжміський код та телефон 097-493-81-10 
Факс 048-726-97-59 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає 

аудиторськi послуги емiтенту 
Опис Особа здiйснює аудиторську перевiрку 

та пiдтверджує звiтнiсть Товариства. 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 
розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 
Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 
Місцезнаходження 03150, Україна, - р-н, м.Київ, 

вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Дiяльнiсть з надання iнформацiйних 
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послуг на фондовому ринку 
Опис Особа надає Товариству послуги з 

подання звiтностi та/або 
адмiнiстративних даних до НКЦПФР та 
оприлюднення регульованої iнформацiї 
вiд iменi учасникiв фондового ринку. 
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КОДИ 
Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" 

за ЄДРПОУ 22910777 

Територія м.Київ, Подiльський р-н за КОАТУУ 8038500000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 15 
Адреса, телефон: 04070 Київ, вул. Братська, 4, кв.1, (044) 425-05-13 
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 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2020 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000 283 286 0 
    первісна вартість 1001 298 304 0 
    накопичена амортизація 1002 ( 15 ) ( 18 ) ( 0 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 
Основні засоби 1010 15 307 13 805 0 
    первісна вартість 1011 16 230 15 550 0 
    знос 1012 ( 923 ) ( 1 745 ) ( 0 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 1 769 13 737 0 
    первісна вартість 1016 1 769 13 737 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:     
    які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 1030 0 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 101 359 84 481 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 
Усього за розділом I 1095 118 718 112 309 0 
    II. Оборотні активи     
Запаси 1100 32 36 0 
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Виробничі запаси 1101 32 36 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 0 
Товари 1104 0 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 311 1 378 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     
    за виданими авансами 1130 0 0 0 
    з бюджетом 1135 0 22 0 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 62 37 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 126 72 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 7 293 8 731 0 
Готівка 1166 36 26 0 
Рахунки в банках 1167 7 257 8 705 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 1 148 1 338 0 
у тому числі в:     
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 1 148 1 338 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 0 
Усього за розділом II 1195 8 972 11 614 0 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 127 690 123 923 0 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 68 874 68 874 0 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 12 803 12 301 0 
Додатковий капітал 1410 36 650 36 650 0 
Емісійний дохід 1411 36 650 36 650 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 1 824 1 885 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 448 -1 102 0 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 122 599 118 608 0 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 108 100 0 
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Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 108 100 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви 1530 3 554 4 121 0 
у тому числі:     
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 61 38 0 
    резерв незароблених премій 1533 3 493 4 083 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за розділом II 1595 3 662 4 221 0 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:     
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 79 171 0 
    розрахунками з бюджетом 1620 386 415 0 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 380 399 0 
    розрахунками зі страхування 1625 0 13 0 
    розрахунками з оплати праці 1630 0 51 0 
    одержаними авансами 1635 0 0 0 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 
    страховою діяльністю 1650 347 230 0 
Поточні забезпечення 1660 0 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 617 214 0 
Усього за розділом IІІ 1695 1 429 1 094 0 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та групами 
вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 127 690 123 923 0 
Примітки: д/н 
 
Керівник    Бажутiна Тетяна Геннадiївна 
 
Головний бухгалтер   Путена Алла Францiвна 
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КОДИ 
Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" 

за ЄДРПОУ 22910777 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 9 467 8 945 
Премії підписані, валова сума 2011 13 502 12 513 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 3 635 ) ( 3 626 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 590 34 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 190 92 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 6 ) ( 7 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 2 525 ) ( 2 537 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 6 936 6 401 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 23 34 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 23 34 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 2 717 1 109 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 1 701 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 3 958 ) ( 3 177 ) 
Витрати на збут 2150 ( 2 374 ) ( 2 596 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 1 775 ) ( 102 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 1 733 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 2190 1 569 1 669 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 0 0 
Інші доходи 2240 12 456 2 004 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
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Фінансові витрати 2250 ( 33 ) ( 74 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 17 082 ) ( 2 011 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 0 1 588 

    збиток 2295 ( 3 090 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -399 -380 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 0 1 208 

    збиток 2355 ( 3 489 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -502 4 428 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -502 4 428 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -502 4 428 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -3 991 5 636 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 120 149 
Витрати на оплату праці 2505 1 334 1 248 
Відрахування на соціальні заходи 2510 292 279 
Амортизація 2515 814 792 
Інші операційні витрати 2520 5 547 3 414 
Разом 2550 8 107 5 882 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: д/н 
Керівник    Бажутiна Тетяна Геннадiївна 
Головний бухгалтер   Путена Алла Францiвна 
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КОДИ 
Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" 

за ЄДРПОУ 22910777 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 170 188 
Надходження від повернення авансів 3020 0 671 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 0 3 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 12 314 12 503 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 2 144 3 921 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 319 ) ( 3 690 ) 
Праці 3105 ( 1 092 ) ( 1 102 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 294 ) ( 294 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 795 ) ( 721 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 380 ) ( 314 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 3118 ( 415 ) ( 407 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 69 ) ( 775 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 1 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 5 524 ) ( 5 956 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 4 234 ) ( 5 488 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 301 -741 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    

    фінансових інвестицій 3200 12 244 2 000 
    необоротних активів 3205 200 0 
Надходження від отриманих:    
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    відсотків 3215 0 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 12 000 ) ( 0 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 444 2 000 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:    

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 31 ) ( 74 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 284 ) ( 250 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -315 -324 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 1 430 935 
Залишок коштів на початок року 3405 7 293 6 365 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 8 -7 
Залишок коштів на кінець року 3415 8 731 7 293 

Примітки: д/н 
 
Керівник    Бажутiна Тетяна Геннадiївна 
 
Головний бухгалтер   Путена Алла Францiвна 
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КОДИ 
Дата 01.01.2021 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" за ЄДРПОУ 22910777 

 
Звіт про власний капітал 

За 2020 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 68 874 12 803 36 650 1 824 2 448 0 0 122 599 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 68 874 12 803 36 650 1 824 2 448 0 0 122 599 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 -3 489 0 0 -3 489 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 -502 0 0 0 0 0 -502 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 -502 0 0 0 0 0 -502 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 61 -61 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -502 0 61 -3 550 0 0 -3 991 
Залишок на кінець року  4300 68 874 12 301 36 650 1 885 -1 102 0 0 118 608 

Примітки: д/н 
 
Керівник    Бажутiна Тетяна Геннадiївна 
 
Головний бухгалтер   Путена Алла Францiвна 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

ПРИМIТКИ ДО  ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПрАТ СК "Енергорезерв" станом на 31.12.2020 р.  
Змiст Баланс (Звiт про фiнансовий стан) ......................................................................................... 1 Звiт 
про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)..................................................... 3 Звiт про рух 
грошових коштiв (за прямим методом)............................................................. 4 Звiт про власний 
капiтал.........................................................................................................   5 1. Iнформацiя про  
Компанiю..................................................................................................  6 2. Основи 
пiдготовки,затвердження i подання фiнансової звiтностi..................................  7 3. Новi або 
переглянутi стандарти та iнтерпретацiї .............................................................  8 4. Суттєвi 
положення облiкової полiтики ............................................................................. 11 5. Iстотнi облiковi 
судження, оцiннi значення i допущення::::::... ..................... 15 6. Рекласифiкацiя фiнансової 
звiтностi та виправлення помилок........................................ 17 7. Розкриття iнформацiї, що 
пiдтверджує статтi, поданi у фiнансовiй звiтностi  .............. 17 7.1. Основнi засоби та нематерiальнi 
активи..................................................................... 17 7.2. Довгостроковi фiнансовi 
iнвестицiї........................................................................... 19 7.3. Дебiторська заборгованiсть             
............................................................................ 20 7.4. Грошовi кошти та їх 
еквiваленти...............................................................................  21 7.5. Власний капiтал                                                
............................................................ 22 7.6.Поточнi зобов'язання та 
забезпечення........................................................................ 22 7.7. Довгостроковi зобов'язання та 
забезпечення ........................................................... 23 7.8. Iншi зобов'язання                     
....................................................................................  25 7.9. Доходи                     
...................................................................................................... 26 7.10. Операцiйнi витрати                                             
....................................................... 27 7.11. Iншi доходи та витрати                                             
................................................. 28 7.12. Податок на прибуток   
.............................................................................................. 28 7.13. Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, 
поданi в звiту про рух грошових коштiв.... 31 7.14. Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi в 
звiту про власний капiтал............. 32 7.15. Фiнансовi iнструменти та управлiння 
ризиками..................................................... 33 8. Управлiння 
капiталом:.......................................................................................................   35 9. Подiї пiсля звiтної 
дати ........................................................................................................   35 10. Iншi примiтки 
.....................................................................................................................    36  10.1 Операцiї з 
пов'язаними особами                       36             10.2 Умовнi активи 
та умовнi зобов'язання                 38             10.3 Безперервнiсть 
дiяльностi                         40             10.4 Дата затвердження 
фiнансової звiтностi до випуску.                                           40       Звiт про фiнансовий стан   В 
ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ  Прим. Станом на 31.12.2020 Станом на 31.12.2019 АКТИВ 
   I. Необоротнi активи    Нематерiальнi активи: 7.1 286
 283 первiсна вартiсть  304 298 накопичена амортизацiя  18
 15 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї    Основнi засоби: 7.1             
13805 15307 первiсна вартiсть               15550 16230 Знос  1745 923 
Iнвестицiйна нерухомiсть  13737 1769 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 
 13737 1769 Знос iнвестицiйної нерухомостi    Довгостроковi фiнансовi 
iнвестицiї:    якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 
   iншi фiнансовi iнвестицiї 7.2 84481 101359 Довгострокова дебiторська 
заборгованiсть    Вiдстроченi податковi активи  - - Iншi 
необоротнi активи  - - Усього за роздiлом I  112309 118718 II. 
Оборотнi активи    Запаси  36 32 Дебiторська заборгованiсть за 
продукцiю,  товари, роботи, послуги 7.3              1378 311 Дебiторська заборгованiсть за 
розрахунками:    за виданими авансами    з бюджетом 
 22         з нарахованих доходiв 7.3                37 62 Iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть 7.3 72 126 Поточнi фiнансовi iнвестицiї    Грошовi 
кошти та їх еквiваленти: 7.4 8731 7293 Рахунки в банках  8705 7257 Витрати 
майбутнiх перiодiв    Частка перестраховика у страхових резервах у тому числi в: 
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 1338 1148 Резервах незароблених премiй  1338 1148 Iншi оборотнi активи 
   Усього за роздiлом II  11614 8972 III. Необоротнi активи та групи 
вибуття    Баланс  123923 127690 ПАСИВ    
I. Власний капiтал    Зареєстрований (пайовий) капiтал  68874 68874 Капiтал 
в дооцiнках  12301 12803 Додатковий капiтал  36650 36650 Резервний капiтал 
 1885 1824 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)  (1102) 2448 
Неоплачений капiтал    Вилучений капiтал    Усього за роздiлом I
  118608 122599 II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення    
Вiдстроченi податковi зобов'язання    Довгостроковi кредити банкiв  
  Iншi довгостроковi зобов'язання    Довгостроковi забезпечення 7.8
 100 108 Цiльове фiнансування    Страховi резерви в тому числi : 7.8
 4121 3554 Резерв збиткiв або резерв належних виплат 7.8 38 61 Резерв 
незароблених премiй 7.8 4083 3493 Усього за роздiлом II  4221 3662 III. 
Поточнi зобов'язання i забезпечення    Короткостроковi кредити банкiв  
  Поточна кредиторська заборгованiсть за            довгостроковими 
зобов'язаннями   -        товари, роботи, послуги  171 79        
отриманими авансами           розрахунками з бюджетом 7.7 415 386 у 
тому числi з податку на прибуток  399 380 розрахунками зi страхування  13  
розрахунками з оплати працi  51  iз внутрiшнiх розрахункiв    
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 7.7 230 347 Поточнi 
забезпечення    Доходи майбутнiх перiодiв    Iншi поточнi зобов'язання
 7.7 214 617 Усього за роздiлом III  1094 1429 IV. Зобов'язання, пов'язанi з 
необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу         
Y.Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду    Баланс 
 123923 127690      Звiт про фiнансовi результати (сукупний дохiд)  В  ТИСЯЧАХ  
ГРИВЕНЬ  Прим. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року За рiк, що закiнчився 31 грудня 
2019 року Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 7.9 9467
 8945 Чистi заробленi страховi премiї 7.9 9467 8945 Премiї пiдписанi , валова сума
 7.9 13502 12513 Премiї,переданi у перестрахування 7.9 3635 3626 Змiна резерву 
незароблених премiй,валова сума  590 34 Змiна частки перестраховикiв у резервi 
незароблених премiй  190 (92) Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг) 7.10 (6) (7) Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 7.10 2525
 2537 Валовий:    прибуток  6936 6401 збиток    
Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов`язань  23 34 Iншi 
операцiйнi доходи 7.9 2717 1109 Адмiнiстративнi витрати 7.10 (3958) (3177) Витрати 
на збут 7.10 (2374) (2596) Iншi операцiйнi витрати 7.10 (1775) (102) Фiнансовi 
результати вiд операцiйної дiяльностi:    прибуток  1569 1669 збиток 
   Доход вiд участi в капiталi    Iншi фiнансовi доходи  -  
Iншi доходи 7.11 12456 2004 Фiнансовi витрати 7.11 (33) (74) Втрати вiд участi в 
капiталi    Iншi витрати 7.11 (17082) (2011) Прибуток(збиток) вiд впливу 
iнфляцiї на монетарнi статтi.    Фiнансовi результати до оподаткування:  
  прибуток   1588 збиток  3090  Витрати (дохiд) з податку на 
прибуток 7.12 (399) (380) Чистий фiнансовий результат:    прибуток 
  1208 збиток  3489   II. Iнший сукупний дохiд Дооцiнка (уцiнка) 
необоротних активiв  (502) 4428 Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв    
Накопиченi курсовi рiзницi    Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та 
спiльних пiдприємств    Iнший сукупний дохiд  - - Iнший 
сукупний дохiд до оподаткування  (502) 4428 Податок на прибуток, пов'язаний з iншим 
сукупним доходом  - - Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування  (502)
 4428 Сукупний дохiд за рiк  (3991) 5636  Звiт  про рух  грошових  коштiв В тисячах 
гривень 2020 2019 I. Рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi    Надходження вiд:       
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)                                                                                                            
   Повернення податкiв i зборiв       у тому числi податку на додану вартiсть
   Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 170 188 Надходження вiд 
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повернення авансiв  671 Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних 
рахунках   3 Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв , пенi)   
Надходження вiд операцiйної оренди   Надходження вiд страхових премiй 12314
 12503 Iншi надходження 2144 3921 Витрачання на оплату: Товарiв (робiт, послуг) 
 1319 3690 Працi 1092 1102 Вiдрахувань на соцiальнi заходи 294 294 
Зобов'язань з податкiв i зборiв 795 721 Витрачання на оплату авансiв 69 775 
Витрачання на оплату забов'язань с податку на прибуток 380         314 Витрачання на 
оплату забов'язань з податку на додану вартiсть   Витрачання на оплату зобов'язань з iнших 
податкiв i зборiв 415 407 Iншi витрачання  4234 5488 Витрачання на оплату 
зобов'язань за страховими контрактами 5524 5956 Чистий рух коштiв вiд операцiйної 
дiяльностi 1301 -741 II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi   
Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 12244 2000 Необоротних активiв 200  
Надходження вiд погашення позик   Витрачання на надання позик   Iншi 
надходження    Витрачання на придбання     фiнансових iнвестицiй      необоротних 
активiв 12000  Iншi платежi   Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 444
 2000 III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi      Надходження вiд: 
власного капiталу   отримання позик   Iншi надходження   Витрачання 
на: Викуп власних акцiй   Витрачання  на  придбання  частки  в дочiрному  пiдприємствi 
  Витрачання на сплату вiдсоткiв 31 74 Витрачання на сплату заборгованосты з 
фынансової оренди 284 250 Iншi платежi   Чистий рух коштiв вiд фiнансової 
дiяльностi -315 -324 Чистий рух коштiв за звiтний перiод 1430 935 Залишок коштiв на 
початок року        7293 6365 Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв (8) (7) 
Залишок коштiв на  кiнець року         8731 7293  Звiт про власний капiт В тисячах гривень
 Статутний капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий капiтал Резервний капiтал
 Нерозпо-дiлений прибуток Неоплачений капiтал Вилучений капiтал Всього 
Капiталу  Станом на 31 грудня 2019 р. 68874 12803 36650 1824 2448 - - 122599 
Виправлення помилок     0    Скоригований 
залишок на початок року 68874 12803 36650 1824 2448   122599 Вiдрахуван ня 
до резервного капiталу    61 (61)   0 Iнший вкладений 
капiтал         Фiнансовий результат 2020 року 
    (3489)   (3489) Iншi змiни  (502)   
   (502) Станом на 31 грудня 2020 р. 68874 12301 36650 1885 (1102) - -
 118608   1. Iнформацiя про компанiю Приватне акцiонерне товариство cтрахова компанiя 
"Енергорезерв" (скорочена назва ПрАТ СК "Енергорезерв"), надалi - Товариство.  Код ЄДРПОУ 
22910777. Дата державної реєстрацiї: 01 листопада 1994р. Печерською районною у мiстi Києвi 
державною адмiнiстрацiєю. Перереєстрацiя: 08 жовтня 2010р. в зв'язку зi змiною 
мiсцезнаходження юридичної особи Печерською районною у мiстi Києвi державною 
адмiнiстрацiєю.   Юридична та фактична адреса: 04070, м. Київ, вул. Братська, буд.4, кв.1 Країна 
реєстрацiї: Україна. Органiзацiйно-правова форма: приватне акцiонерне товариство Офiцiйна 
сторiнка Товариства в Iнтернетi: www.energorezerv.com Електронна пошта для спiлкування: 
rezerv@energorezerv.com Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв - 15 осiб. ПрАТ СК 
"Енергорезерв" є ризиковою страховою компанiєю, яка має право проведення страхової i 
перестрахувальної дiяльностi вiдповiдно до отриманих лiцензiй. ПрАТ СК "Енергорезерв" має 
лiцензiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на здiйснення 
добровiльного i обов'язкового  видiв страхування. Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi  Вид 
дiяльностi Номер лiцензiї (дозволу) Дата видачi 1 2 3 Добровiльне страхування майна 
(крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та 
iнших видiв водного транспорту) вантажiв та багажу (вантажобагажу)) АГ №569280
 17.01.2011 Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспорту АГ 
№569269 17.01.2011 Добровiльного страхування фiнансових ризикiв АГ №569279
 17.01.2011 Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв АГ №569271 17.01.2011 
Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника) АГ №569276 17.01.2011 Обов'язкове страхування цивiльної 
вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiнню зброю, 
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за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи 
використання цiєї зброї АГ №569368 17.01.2011 Добровiльне медичного страхування 
(безперервне страхування здоров'я) АГ №569272 17.01.2011 Добровiльне страхування 
кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) АГ №569278
 17.01.2011 Добровiльне страхування вiдповiдаль-ностi перед третiми особами (крiм 
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв 
повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту 
(включ.вiдповiд.перевiзн.)) АГ №569277 17.01.2011 Добровiльне страхування вантажiв та багажу 
(вантажобагажу) АГ №569274 17.01.2011 Обов'язкове страхув.цивiл.вiдповiд. суб'єктiв 
господар.за шкоду,яку може бути заподiяно пожеж.та авар.на об'єктах 
пiдвищ.небезп.,включ.пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, госп.дiяльнiсть на яких може 
прозвести до аварiй єколог. та сан.-епiд.характеру. АГ №569281 17.01.2011 Обов'язкове 
страхування предметiв iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або 
псування Розпор.№1592 07.07.2016 Добровiльного страхування наземного транспорту 
(крiм залiзничного) АГ №569273 17.01.2011 Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та 
ризикiв стихiйних явищ АГ №569275 17.01.2011 Обов'язкове страхування вiдповiдальностi 
суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при 
перевезеннi небезпечних вантажiв  АГ №569282 17.01.2011 Обов'язкове особисте 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) АГ №569270 17.01.2011 Добровiльне страхування медичних виплат 
 Розпор.№657 09.04.2020 Добровiльне страхування сiльськогосподарської продукцiї
 Розпор.№657 09.04.2020 Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 
приватного нотарiуса Розпор.№657 09.04.2020  Протягом звiтного перiоду злиття, 
приєднання, подiлу, видiлення Товариства не вiдбувалось, вiдокремлених пiдроздiлiв немає. 
Протягом 2020 року членами керiвництва Товариства були: Голова правлiння     - Бажутiна Т.Г. 
Головний бухгалтер - Путена А.Ф. На дату пiдписання фiнансової звiтностi склад керiвництва 
Товариства не змiнився. Ми пiдготували фiнансову звiтнiсть станом на 31 грудня 2020 року та за 
2020 фiнансовий рiк, яка подає об'єктивно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПрАТ СК 
"Енергорезерв" та результати його дiяльностi за 2020 фiнансовий рiк вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за те, щоб 
бухгалтерський облiк, який ведеться в Товариствi, розкрито з достатнiм рiвнем точностi, 
фiнансовий стан Товариства  забезпечує вiдповiднiсть її фiнансової звiтностi МСФЗ та 
українським законам i правилам. Керiвництво Товариства також несе загальну вiдповiдальнiсть за 
вжиття всiх можливих заходiв, якi забезпечують збереження активiв Товариства i попередження та 
виявлення випадкiв зловживань та iнших порушень. Керiвництво вважає, що в процесi пiдготовки 
фiнансової звiтностi, застосована належна облiкова полiтика, її застосування було послiдовним i 
пiдтверджувалося обгрунтованими та виваженими припущеннями i розрахунками. Також було 
дотримано всiх вiдповiдних Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, чинних станом на 
01.01.2020 року.  2. Основи пiдготовки , затвердження i подання фiнансової звiтностi. 
Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2020р., є бухгалтерськi 
полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ. Наша фiнансова звiтнiсть за 2020р. складена за 
мiжнародними стандартами, якi дiяли на   01 сiчня 2020р. вiдповiдно до змiн, внесених Законом 
№3332 до  Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 
16.07.99р. № 996-XIV  (п. 12.2 ст. 121), п.2 Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого 
постановою КМУ вiд 28.02.2000р. №419, Методичних рекомендацiй щодо заповнення форм 
фiнансової звiтностi, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України  28.03.2013р. №433. 
Фiнансова звiтнiсть складається з: _ Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 
31.12.2020р. _ Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи)за 2020 рiк.  _
 Звiту про рух грошових коштiв за 2020 рiк. _ Звiту про власний капiтал (Звiт про змiни у 
власному капiталi) за 2020 рiк. _ Звiту про власний капiтал (Звiт про змiни у власному капiталi) 
за 2019 рiк. _ Примiток, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик,  та iншi 
пояснювальнi примiтки. Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi вiдповiдають встановленим 
НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Аналiз витрат, визнаних у прибутку або 
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збитку, здiйснюється з використанням класифiкацiї, заснованої на функцiї витрат, i на виконання 
вимог п. 105 МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" у Примiтках розкривається структура витрат 
за характером.  Протягом 2020 року Товариство дотримувалось наступних принципiв дiяльностi та 
складання фiнансової звiтностi: автономнiсть, безперервнiсть, перiодичнiсть, iсторичної 
собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, 
обачностi, та єдиного грошового вимiрника. Нацiонально.ю валютою України є гривня. Отже 
функцiональною валютою i валютою подання фiнансової звiтностi є гривня, округлена до тисяч. 
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.  3. Новi або переглянутi стандарти та iнтерпретацiї 
Товариство у звiтному роцi застосувало всi МСФЗ, iнтерпретацiї та поправки до них, що мають 
ефективну дату 01.01.2020 року. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй, а також 
випущених, але ще не застосованих стандартiв (у разi, якщо вони мали мiсце) не вплинули на 
минулi перiоди та не змiнили вхiднi сальдо та порiвняльнi данi фiнансової звiтностi. У випадку, 
коли Товариство ретроспективно застосовує змiни у облiковiй полiтицi, ретроспективно 
перераховує та/або рекласифiкує статтi у фiнансовiй звiтностi, що призводить до змiни даних 
попереднього перiоду, Товариство робить вiдповiднi розкриття у роздiлi Примiток "Виправлення 
помилок".   У представленiй фiнансовiй звiтностi Товариство  не проводило коригування 
початкових залишкiв у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан), Звiтi про власний капiтал, коригування  
порiвняльних даних у Звiтi про фiнансовi результати, Звiтi про рух грошових коштiв.  
Ретроспективнi застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй, а також випущених, але ще не 
застосованих стандартiв (у разi, якщо вони мали мiсце) не вплинули на минулi перiоди та не 
змiнили вхiднi сальдо та порiвняльнi данi фiнансової звiтностi. Переглянутi МСФЗ та 
iнтерпретацiї Стандарти та правки до них Вплив поправок МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за 
контрактами з клiєнтами" Товариство застосувало МСФЗ 15 ретроспективно з кумулятивним 
ефектом первiсного застосування, визнаним на дату первiсного застосування.  Товариство укладає 
контракти з клiєнтами на умовах передплати або оплати протягом короткого перiоду часу, угоди 
не носять багатокомпонентний характер, компанiя не має програм лояльностi та специфiчних 
гарантiй, тому перше застосування МСФЗ 15 не суттєво вплинуло на фiнансовий стан та фiнансовi 
результати Товариства. МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" Перехiд на МСФЗ 9 "Фiнансовi 
iнструменти не вплинув на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв i зобов'язань. До фiнансових 
активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, компанiя застосувала вимоги МСФЗ 9 
щодо знецiнення. Товариство застосувало спрощений пiдхiд до розрахунку резерву очiкуваних 
кредитних збиткiв щодо торгової дебiторської заборгованостi, який передбачає їх оцiнку за весь 
термiн дiї фiнансового iнструмента. Застосування моделi очiкуваних кредитних збиткiв не 
призвело до бiльш раннього визнання кредитних збиткiв i суттєво не змiнило суму резерву 
стосовно фiнансових активiв.   Концептуальнi основи фiнансової звiтностi Введено концепцiю 
дiяльностi керiвництва в iнтересах власникiв i уточнено iнформацiю, виникає в зв'язку з цим. 
Повернено концепцiю обачностi, яка пiдтримує нейтральнiсть iнформацiї i тому описує обачнiсть 
як "обережнiсть при винесеннi суджень в умовах невизначеностi". Невизначенiсть оцiнки є 
фактором, який може вплинути на достовiрне надання iнформацiї. Суб'єкт, що звiтує - це 
органiзацiя, яка за власною iнiцiативою складає або зобов'язана складати фiнансову звiтнiсть i не 
обов'язково є юридичною особою. Актив - iснуючий економiчний ресурс, контрольований 
органiзацiєю в результатi минулих подiй. Економiчний ресурс - це право, яке може принести 
економiчнi вигоди. Зобов'язання - iснуючий обов'язок органiзацiї передавати економiчний ресурс в 
результатi минулих подiй. Зобов'язання - це обов'язкова вiдповiдальнiсть, якої у органiзацiї 
вiдсутня практична можливiсть уникнути. Визнання - це процес фiксацiї для включення в звiт про 
фiнансовий стан або в звiт (и) про фiнансовi результати статтi, яка вiдповiдає визначенню активу, 
зобов'язання, капiталу, доходiв або витрат. Припинення визнання - це виключення повнiстю або 
частково визнаної активу або зобов'язання зi звiту про фiнансовий стан органiзацiї. Введено двi 
категорiї методiв оцiнки: 1. Оцiнка на основi iсторичної (первiсної) вартостi. Показники 
iсторичної вартостi надають iнформацiю про об'єкти облiку, яка формується на основi iсторичної 
(первiсної) суми операцiї або подiї. 2. Оцiнка на основi поточної (переоцiненої) вартостi. 
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Показники поточної вартостi надають грошову iнформацiю про об'єкти облiку, оновлену для 
вiдображення поточних умов на дату оцiнки. Методи оцiнки цiєї категорiї можуть включати 
справедливу вартiсть, цiннiсть використання, вартiсть виконання i поточну вартiсть. Керiвництво 
та управлiнський персонал провели дослiдження щодо потенцiйного впливу на фiнансову 
звiтнiсть. Дата застосування 01.01.2020 р. Новi МСФЗ та iнтерпретацiї Всi новi МСФЗ та 
iнтерпретацiї якi повиннi застосовуватись з 01.01.2021 року та пiсля цiєї дати - достроково не 
застосовувались Товариством у 2020 роцi. Новi МСФЗ, прийнятi станом на 31.12.2020, ефективна 
дата яких не настала  МСФЗ та правки до них Основнi вимоги Ефективна дата МСФЗ 9 
Фiнансовi iнструменти , МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка , МСФЗ 7 Фiнансовi 
iнструменти: Розкриття iнформацiї , МСФЗ 4 Страховi контракти та МСФЗ 16 Оренда У 
серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублiкувала поправки, що доповнюють 
випущенi у 2019 роцi та зосереджують увагу на наслiдках реформи базового рiвня процентних 
ставок на фiнансовiй звiтностi компанiї, якi виникають, коли, наприклад, базовий показник 
процентної ставки, який використовується для обчислення процентiв за фiнансовим активом 
замiнено альтернативною базовою ставкою. Поправки до фази 2 розглядають питання, якi можуть 
вплинути на фiнансову звiтнiсть пiд час реформи базового рiвня процентних ставок, включаючи 
наслiдки змiн договiрних грошових потокiв або вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок 
замiни базового рiвня процентної ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми iз 
замiною).  На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що 
стосуються: _ змiни договiрних грошових потокiв - компанiї не доведеться припиняти визнання 
або коригувати балансову вартiсть фiнансових iнструментiв для змiн, що вимагаються реформою, 
а замiсть цього оновить ефективну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну до альтернативної 
базової ставки; _ облiк хеджування - компанiї не доведеться припиняти облiк хеджування 
виключно тому, що вона вносить змiни, якi вимагає реформа, якщо хеджування вiдповiдає iншим 
критерiям облiку хеджування; i _ розкриття iнформацiї - компанiя повинна буде розкривати 
iнформацiю про новi ризики, що виникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управляє 
переходом до альтернативних ставок. Поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi 
вимагає реформа базового рiвня процентних ставок до фiнансових iнструментiв та вiдносин 
хеджування. 1 сiчня 2021 року МСБО 16 "Основнi засоби" Поправки забороняють компанiї 
вираховувати з вартостi основних засобiв суми, отриманi вiд реалiзацiї вироблених предметiв, 
коли компанiя готує актив до його цiльового використання. Натомiсть компанiя визнає такi 
надходження вiд продажу та пов'язанi з ними витрати у прибутку або збитку. 01 сiчня 2022 
року МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи"
 Поправки уточнюють, що "витрати на виконання договору" являють собою витрати, 
безпосередньо пов'язанi з договором - тобто або додатковi витрати виконання договору 
(наприклад, прямi витрати на працю i матерiали), або розподiл iнших витрат, якi також 
безпосередньо пов'язанi з договором (наприклад , розподiл амортизацiї об'єкта основних засобiв, 
що використовується при виконаннi договору). 1 сiчня 2022 року МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
 Актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальнi основи пiдготовки фiнансової 
звiтностi, не змiнюючи вимог до облiку для об'єднання бiзнесiв. Додано виняток щодо зобов'язань 
i умовних зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно деяких видiв зобов'язань i умовних 
зобов'язань органiзацiя, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 
"Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" або на Роз'яснення КТМФЗ 
(IFRIC) 21 "Збори ", а не на Концептуальнi засади фiнансової звiтностi 2018 року. 1 сiчня 2022 
року Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1 Дочiрнє пiдприємство, яке уперше 
застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє дочiрньому пiдприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) 
(яке переходить на МСФЗ пiзнiше своєї материнської компанiї), виконати оцiнку накопиченого 
ефекту курсових рiзниць у складi iншого сукупного доходу - на пiдставi такої оцiнки, виконаної 
материнською компанiєю на дату її переходу на МСФЗ. 1 сiчня 2022 року Щорiчнi поправки в 
МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9 Комiсiйна винагорода, що включається в "10-
вiдсотковий" тест при припиненнi визнання фiнансових зобов'язань. Поправка уточнює характер 
такої комiсiйної винагороди - воно включає тiльки винагороду, сплачене мiж позикодавцем i 
займополучателя, включаючи винагороду, сплачене або отримане вiд особи iнших сторiн. 1 сiчня 
2022 року Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16  Стимулюючi платежi по 
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орендi. Поправка уточнює iлюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення 
прикладу урахування вiдшкодування, отриманого орендарем вiд орендодавця в якостi компенсацiї 
за понесенi витрати на полiпшення об'єкта оренди.  Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): 
МСБО (IAS) 41 Ефекти оподаткування при визначеннi справедливої вартостi. Поправка 
виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки грошових коштiв, пов'язанi з оподаткуванням, 
не включаються до розрахункiв справедливої вартостi бiологiчних активiв. Поправка призводить 
до вiдповiдностi IAS 41 i IFRS 13. 1 сiчня 2022 року МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi"
 Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 1 для класифiкацiї зобов'язання як 
довгострокового: вимога до суб'єкта господарювання мати право вiдкласти погашення 
зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Сутнiсть поправок: _ уточнено, що 
зобов'язання класифiкується як довгострокове, якщо у органiзацiї є право вiдстрочити 
врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 мiсяцiв, а право компанiї на вiдстрочку розрахункiв 
має iснувати на кiнець звiтного перiоду; _ класифiкацiя залежить тiльки вiн наявностi такого права 
i не залежить вiд iмовiрностi того, чи планує компанiя скористатися цим правом - на класифiкацiю 
не впливають намiри чи очiкування керiвництва щодо того, чи компанiя  реалiзує своє право на 
вiдстрочку розрахункiв; _ роз'яснення впливу умов кредитування на класифiкацiю  - якщо право 
вiдстрочити врегулювання зобов'язання залежить вiд виконання органiзацiєю певних умов, то дане 
право iснує на дату закiнчення звiтного перiоду тiльки в тому випадку, якщо органiзацiя виконала 
цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду. Органiзацiя повинна виконати цi умови на дату 
закiнчення звiтного перiоду, навiть якщо перевiрка їх виконання здiйснюється кредитором 
пiзнiше; i _ роз'яснення вимог до класифiкацiї зобов'язань, якi компанiя може або може погасити 
шляхом випуску власних iнструментiв власного капiталу. 01 сiчня 2023 року  МСФЗ 17 
Страховi контракти  _ Виключення деяких видiв договорiв зi сфери застосування МСФЗ 17 _
 Спрощене подання активiв i зобов'язань, пов'язаних з договорами страхування в звiтi про 
фiнансовий стан _ Вплив облiкових оцiнок, зроблених в попереднiх промiжних фiнансових 
звiтностях _ Визнання i розподiл аквiзицiйних грошових потокiв _ Змiна у визнаннi 
вiдшкодування за договорами перестрахування в звiтi про прибутки i збитки _ Розподiл 
маржi за передбаченi договором страхування iнвестицiйнi послуги (CSM) _ Можливiсть 
зниження фiнансового ризику для договорiв вхiдного перестрахування i непохiдних фiнансових 
iнструментiв _ Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження перiоду 
звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компанiй до 1 сiчня 2023 року _
 Спрощений облiк зобов'язань по врегулюванню збиткiв за договорами, якi виникли до дати 
переходу на МСФЗ 17 _ Послаблення в застосуваннi технiк для зниження фiнансового ризику _
 Можливiсть визначення iнвестицiйного договору з умовами дискрецiйного участi в момент 
переходу на новий стандарт, нiж в момент виникнення договору 1 сiчня 2023 року  4. Суттєвi 
положення облiкової полiтики. Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 
Товариством визначена облiкова полiтика, яка встановлює порядок органiзацiї та ведення 
бухгалтерського облiку, визначає принципи, методи i процедури, що використовуються для 
складання та подання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика Товариства - документ, головною 
метою якого є загальна регламентацiя застосованих на практицi прийомiв та методiв 
бухгалтерського облiку, технологiй обробки облiкової iнформацiї та документообiгу. Обрана 
Товариством облiкова полiтика: _ забезпечує повноту та достовiрнiсть вiдображення операцiй в 
облiку; _ визначає систему ведення бухгалтерського облiку; _ закрiплює правила та 
процедури, прийнятi керiвництвом для ведення фiнансового, управлiнського та податкового 
облiку; _ вiдображає особливостi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку; _
 направлена на повне задоволення потреб управлiння Товариством; _ сприяє виконанню 
повного обсягу фiнансово - господарських операцiй; _ забезпечує встановлення контролю 
здiйснення цих операцiй; _ встановлює правила документообiгу; _ затверджує ведення системи 
рахункiв i регiстрiв бухгалтерського облiку; _ визначає технологiю обробки облiкової 
iнформацiї. Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом вiдповiдно до 
вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних 
МСФЗ.  Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями: _ фiнансовi 
активи, оцiненi за амортизованою вартiстю (АС); _ фiнансовi активи, оцiненi за справедливою 
вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у сукупному доходi (FVОСI). _ фiнансовi 
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активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або 
збитку (FVTPL). Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо 
вiн вiдповiдає обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою 
вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:  _ вiн утримується в 
рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання передбачених договором 
грошових потокiв, i  _ його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни 
грошових потокiв, якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй 
SPPI) на непогашену частину основної суми.  Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою 
вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi тiльки у випадку, 
якщо вiн вiдповiдає обом нижченаведеним умовам i не класифiкований на розсуд Банку як 
оцiнюваний за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або 
збитку: _ вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання 
передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i  його 
договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi являють 
собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй SPPI) на непогашену частину 
основної суми. 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. 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. 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 тiльки в нацiональнiй 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. У разi обмеження права використання коштiв на поточних 
рахунках в 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. Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє 
собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта 
господарювання. Операцiйна дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть, яка вини¬кає в 
процесi страхової дiяльностi компанiї за умови пiдписання договору та внесення коштiв.  
Неоперацiйна дебiторська заборгованiсть вини¬кає вiд операцiй, не пов'язаних з операцiйною 
дiяльнiстю товариства. Дебiторська заборгованiсть класифiкується: 1) рахунки до отримання - вид 
дебiторської заборгованостi, який виникає при продажу страхових послуг; 2) дебiторська 
заборгованiсть, не пов'язана з реалiзацiєю; 3) iнша заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть 
оцiнюється  за  справедливою вартiстю, i балансова вартiсть її зменшується з застосування метода 
ефективного вiдсотка. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує очiкуваний 
потiк майбутнiх грошових платежiв до строку погашення до поточної чистої балансової вартостi 
фiнансового активу. Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише 
тодi, коли Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту.  Облiк i 
визнання зобов'язань та резервiв  Товариства здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, 
умовнi зобов'язання та умовнi активи". Зобов'язання страхової компанiї, класифiкуються на 
довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 
Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображена в балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює 
справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. Основнi засоби страхової компанiї 
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби 
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враховуються по об'єктах. 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.  Мiнiмально 
допустимi строки амортизацiї основних засобiв та iнших необоротних активiв: Групи
 Мiнiмально допустимi строки корисного використання, рокiв група 1 - земельнi дiлянки
 безстроково група 2 - капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом
 безстроково група 3 - будiвлi 20 Споруди 15 передавальнi пристрої 10 група 4 - 
машини та обладнання 5 група 5 - транспортнi засоби 5 група 6 - iнструменти, прилади, 
iнвентар, меблi 4 група 9 - iншi основнi засоби 3-10  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. Суб'єкт господарювання має обирати 
своєю облiковою полiтикою або модель собiвартостi або модель переоцiнки i йому слiд 
застосовувати цю полiтику до всього класу основних засобiв. Товариство пiсля визнання активом, 
об'єкт основних засобiв (справедливу вартiсть якого можна достовiрно оцiнити) облiковує за 
переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка 
подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 
Переоцiнки слiд проводити з достатньою регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть суттєво не 
вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на кiнець 
звiтного перiоду. Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi переоцiнюваних 
об'єктiв основних засобiв. Якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється 
вiд його балансової вартостi, слiд проводити подальшу переоцiнку. Деякi об'єкти основних засобiв 
можуть зазнавати значних i непостiйних змiн справедливої вартостi, потребуючи щорiчної 
переоцiнки. Такi частi переоцiнки не потрiбнi для об'єктiв основних засобiв лише з незначною 
змiною справедливої вартостi. У такому разi достатньо оцiнювати їх кожнi три або п'ять рокiв.  
Коли об'єкт основних засобiв переоцiнюють, балансову вартiсть такого активу коригують до 
переоцiненої величини. На дату переоцiнки актив розглядають за допомогою одного з таких 
методiв:а) валову балансову вартiсть коригують у спосiб, який вiдповiдає переоцiнцi балансової 
вартостi активу. Наприклад, валова балансова вартiсть може бути перерахована з огляду на 
вiдкритi ринковi данi, або ж вона може бути перерахована пропорцiйно змiнi балансової вартостi. 
Накопичену амортизацiю на дату переоцiни коригують так, щоб вона дорiвнювала рiзницi мiж 
валовою балансовою вартiстю та балансовою вартiстю активу пiсля врахування накопичених 
збиткiв унаслiдок зменшення корисностi; або б) накопичену амортизацiю виключають з валової 
балансової вартостi активу. Сума коригування формує частину збiльшення або зменшення 
балансової вартостi, Якщо переоцiнюють об'єкт основних засобiв, тодi весь клас основних засобiв, 
до якого належить цей актив, слiд переоцiнювати.  Клас основних засобiв - це група активiв, 
однакових за характером i способом використання в дiяльностi суб'єкта господарювання. 
Прикладами окремих класiв активiв є: а) земля; б) земля та будiвлi; в) машини та обладнання; г) 
кораблi; г) лiтаки; д) автомобiлi; е) меблi та приладдя; є) офiсне обладнання, та ж)плодоноснi 
рослини. Об'єкти, якi входять до одного класу основних засобiв, переоцiнюються одночасно, щоб 
запобiгти вибiрковiй переоцiнцi активiв i включенню у фiнансову звiтнiсть сум, у яких змiшанi 
витрати та вартостi на рiзнi дати. Проте клас активiв можна переоцiнювати на безперервнiй основi 
-за умови, що переоцiнка класу активiв завершується за короткий промiжок часу i переоцiнка 
вiдбувається вчасно.  Товариство обрало згiдно своєї облiковою полiтики модель переоцiнки, яку 
застосовує до всього класу основних засобiв. Об'єкти основних засобiв -нерухоме майно 
переоцiнюють, будь-яку суму накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки розглядають за 
допомогою метода: перераховують пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу, так 
що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi., актив переоцiнюється 
за допомогою iндексу, щоб визначити його амортизовану вiдновлювану собiвартiсть. Сума 
коригування, яка виникає внаслiдок перерахунку або виключення накопиченої амортизацiї, 
формує частину збiльшення або зменшення балансової вартостi, . Якщо балансова вартiсть активу 
збiльшилася в результатi переоцiнки, збiльшення визнається в iншому сукупному доходi та 
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накопичується у власному капiталi пiд назвою "Дооцiнка".  Якщо балансова вартiсть активу 
зменшилася в результатi переоцiнки, зменшення має визнаватися в прибутку чи збитку. Проте 
зменшення слiд вiдображати в iншому сукупному доходi, якщо iснує кредитове сальдо дооцiнки 
щодо цього активу. Зменшення, визнане в iншому сукупному доходi, зменшує суму, акумульовану 
у власному капiталi на рахунку власного капiталу пiд назвою "Дооцiнка" Нематерiальнi активи 
страхової компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи". 
Об'єктами нематерiальних активiв є:          _ авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення);          
_ лiцензiї. Програмне забезпечення, яке є невiд'ємним i необхiдним для забезпечення роботи 
основних засобiв, враховується у складi цих об'єктiв. Нематерiальнi активи оцiнюються за 
первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе вартiсть придбання i витрати, пов'язанi з 
доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. Нематерiальнi активи амортизуються 
прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх використання, але не бiльше 20 рокiв. 
Нарахування амортизацiї починається з моменту, коли цей нематерiальний актив знаходиться у 
мiсцi та у станi, необхiдному для його використання у спосiб, передбачений комiсiєю.  Строк дiї 
отриманих Товариством лiцензiй - безстроковий, тому строк корисного використання цих лiцензiй 
оцiнюється як невизначений. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї 
(безстроковi лiцензiї) - не амортизується. На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась 
ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися.  Вiдповiдно до МСБО 40 "Iнвестицiйна 
нерухомiсть" та облiкової полiтики Товариства визначено, що до iнвестицiйної нерухомостi 
Компанiї належить: -будiвля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лiзинг 
(оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний лiзинг (оренду); -земельнi дiлянки, 
утримуванi на правах власностi з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi 
капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для: _ використання у виробництвi чи при 
постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей _ продажу в 
звичайному ходi дiяльностi. Iнвестицiйну нерухомiсть Компанiя первiсно оцiнює за її 
собiвартiстю.  Для подальшої оцiнки iнвестицiйної нерухомостi Компанiя використовує модель  
облiку по справедливiй вартостi, або по первiснiй вартостi мiнус  будь-яка  накопичена  
амортизацiя  та  будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Справедлива вартiсть 
визначається  за оцiнкою, що зроблена незалежними експертами не рiдше одного разу в три роки. 
Змiну справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi Компанiя визнає як прибуток або збиток, 
амортизацiя та зменшення корисностi не визнаються. Компанiя вiдображає вибуття об'єкту 
iнвестицiйної нерухомостi, коли бiльше не передбачається одержання пов'язаних з ним 
економiчних вигiд. Фiнансовий результат операцiї визнається як iнший прибуток або збиток. У 
разi перекласифiкацiї об'єкту iнвестицiйної нерухомостi до складу основних засобiв при  змiнi 
призначення об'єкту, Компанiя визнає первiсну вартiсть основного засобу по справедливiй 
вартостi на дату перекласифiкацiї, з вiдображенням фiнансового результату в складi iншого 
прибутку або збитку.  Фiнансовий результат до оподаткування збiльшується на суму уцiнки 
iнвестицiйної нерухомостi, яка оцiнюється за справедливою вартiстю, вiдображеною у складi 
фiнансового результату до оподаткування податкового (звiтного) перiоду вiдповiдно до 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що перевищує суму ранiше проведеної дооцiнки. 
Аквiзицiйнi витрати -  це нарахована винагорода страховим посередникам (брокерам, страховим 
агентам) за роботу, пов'язану з пiдготовкою та укладанням договорiв страхування, включаючи 
консультування та iнформацiйнi послуги, виплату заробiтної плати, комiсiйнi винагороди з 
вiдповiдними нарахуваннями єдиного соцiального внеску агентам-фiзичним особам, придбання 
полiсiв, термiн яких закiнчується пiсля закiнчення звiтного перiоду  та деякi iншi витрати на 
здiйснення страхової дiяльностi, якi є змiнними та виникають у зв'язку з придбанням або 
продовженням страхових полiсiв, вiдносяться на витрати майбутнiх перiодiв  Оренда активiв, за 
якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються у 
орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну 
оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди 
за угодами про операцiйну оренду  Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку 
оренди. Визначення того, чи є угода орендою або мiстить ознаки оренди, базується на аналiзi сутi 
операцiї. При цьому необхiдно встановити, чи залежить виконання угоди вiд використання 
конкретного активу або активiв, чи переходить право користування активом в результатi даної 
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угоди. Починаючи iз 01 сiчня 2019р. облiк орендних платежiв вiдбувається iз застосуванням 
МСФЗ 16 "Оренда".  У сiчнi 2019 р. Товариством укладенi договори оренди примiщень, в яких 
фактично знаходиться, та договори оренди автомобiлiв. Орендованi примiщення знаходяться за 
адресою: 04070, Україна, м. Київ, вулиця Братська, будинок 4. Компанiя несе витрати по 
утриманню орендованих примiщень. Товариство на дату початку оренди оцiнює i визнає на 
балансi актив у формi права користування за первiсною вартiстю, Товариство включає величину 
первiсної оцiнки зобов'язання з оренди - оренднi платежi на дату укладання договору оренди. 
Пiсля дати початку оренди Товариство оцiнює актив у формi права користування iз застосуванням 
моделi облiку за первiсною вартiстю. Для застосування моделi облiку за первiсною вартiстю 
Товариство оцiнює актив у формi права користування за первiсною вартiстю за вирахуванням 
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення з коригуванням на переоцiнку 
зобов'язання по орендi в результатi перегляду (iндексацiї) орендної плати. На дату укладення 
договору оренди Товариство оцiнює зобов'язання з оренди з поступовим зниженням вартостi 
орендних платежiв, якi ще не здiйсненi на цю дату. Оренднi платежi дисконтуються з 
використанням ставки дисконтування  у розмiрi 18%, що вiдповiдає вартостi довгострокових 
кредитiв за даними статистичної звiтностi банкiв України станом на сiчень 2019р. (джерелом 
iнформацiї є офiцiйний сайт Нацiонального Банку України https://bank.gov.ua/). Розрахунок 
здiйснений на 2 роки (2019-2020роки). На дату початку оренди оренднi платежi, якi включаються в 
оцiнку зобов'язань з оренди, складаються з фiксованих платежiв. 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. Враховуючи специфiку розрахунку 
податкових зобов'язань страхових компанiй, i не значнi суми таких зобов'язань, керiвництво 
прийняло рiшення не вiдображати вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi 
зобов'язання.  5. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення. При пiдготовцi 
фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи 
фiнансової звiтностi, грунтуючись 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 обгрунтованими 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. Всi винагороди працiвникам в Товариствi враховуються як поточнi, 
вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам". Виплати працiвникам включають: _
 короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне 
забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, участь у прибутку та 
премiї (якщо вони пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду); _
 виплати при звiльненнi. У процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов'язковi 
внески до Державного Пенсiйного фонду  в розмiрi передбаченому Законодавством України. 
Дохiд - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної 
дiяльностi Товариства, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в 
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результатi внескiв учасникiв власного капiталу. Дохiд включає як дохiд вiд звичайної дiяльностi, 
так i прибуток вiд iнших операцiй. Доходи вiд звичайної дiяльностi є доходи, якi виникають у ходi 
звичайної дiяльностi Товариства i позначаються рiзними назвами, а саме: виручка, проценти, 
дивiденди Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує 
впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу 
може бути достовiрно визначена. Вiдповiдно до МСБО 18 "Дохiд" доходи виникають внаслiдок 
таких подiй i операцiй: _ продажу товарiв; _ надання послуг; _ використання активiв 
iншими сторонами, результатом чого є дивiденди, вiдсотки та роялтi. 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. Зареєстрований капiтал, включає в себе зафiксовану в установчих 
документах суму статутного капiталу, який  формується за рахунок внескiв учасникiв.  Сума 
перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника 
вiдображається як емiсiйний дохiд.  Капiтал у дооцiнках - це сума дооцiнки необоротних активiв i 
фiнансових iнструментiв. Додатковий капiтал - це емiсiйний дохiд (сума, на яку вартiсть продажу 
акцiй власної емiсiї перевищує їхню номiнальну вартiсть), вартiсть безкоштовно отриманих 
необоротних активiв, сума капiталу, який вкладено засновниками понад статутний капiтал, 
накопиченi курсовi рiзницi, якi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського 
облiку вiдображаються у складi власного капiталу, та iншi складовi додаткового капiталу. Згiдно з 
положеннями законодавства України Товариство формує резервний капiтал.  Товариство визнає 
резервний капiтал в складi власного капiталу, який формується вiдповiдно до чинного 
законодавства або установчих документiв за рахунок нерозподiленого прибутку страхової 
компанiї.  Подiї пiсля звiтної дати - це сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця 
звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску.  Два типи подiй: а) подiї, 
якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають коригування 
пiсля звiтного перiоду);  б) подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, 
якi не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду). У МСФЗ дисконтування є невiд'ємною 
частиною облiку; цей процес може вплинути на балансову вартiсть будь-якої статтi балансу i 
фiнансовi результати дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод. Якщо поточна вартiсть майбутнiх 
грошових потокiв iстотно вiдрiзняється вiд їх номiнальної вартостi, то для оцiнки поточної 
вартостi використовується механiзм дисконтування. Якщо вплив часу на вартiсть грошей не 
iстотний, тодi дисконтування не застосовується. Як правило, це стосується поточних 
заборгованостей, строк погашення яких не бiльше одного року. Сфери бухгалтерського облiку, де 
в основному застосовується метод дисконтування: _ оцiнка первiсної вартостi отримуваних 
активiв (п.18 МСБО 2 "Запаси", п.23 МСБО 16 "Основнi засоби", п.32 МСБО 38 "Нематерiальнi 
активи");  _ оцiнка довгострокової дебiторської та кредиторської заборгованостi (МСФЗ  9 
"Фiнансовi iнструменти"); облiк продажiв у розстрочку;  _ облiк операцiй з оренди (МСФЗ 16 
"Оренда"); _ облiк операцiй iз цiнними паперами (МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти").  Депозитнi 
банкiвськi вклади розмiщенi з врахуванням вимог щодо кредитного рейтингу банкiвської 
установи, в якiй розмiщенi активи страховика, що включаються до суми прийнятних активiв iз 
метою дотримання нормативу достатностi активiв. Рейтинг банкiвських установ, в яких розмiщенi 
депозитнi вклади Товариства, вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за нацiональною рейтинговою 
шкалою, визначеною Законодавством України.   Товариство проводить аналiз дебiторської 
заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет 
наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного 
судження керiвництва за 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.     З кiнця 2019 року розпочалося 
поширення нового коронавiрусу, який отримав назву COVID-19, здатного викликати важкi 
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наслiдки, що призводять до загибелi людини. На кiнець 2019 р Всесвiтня органiзацiя охорони 
здоров'я повiдомляла про обмежене число випадкiв зараження COVID-19, але 31 сiчня 2020 року 
оголосила надзвичайну ситуацiю в областi охорони здоров'я, а 13 березня 2020 року - про початок 
пандемiї з зв'язку зi стрiмким поширенням COVID-19 в Європi та iнших регiонах. Заходи, що 
вживаються для стримування поширенням вiрусу, включаючи обмеження руху транспорту, 
карантин, соцiальнi дистанцii , тощо уповiльнюють економiчну дiяльнiсть Товариства та 
призводять до необхiдностi обмеження дiлової активностi, що впливає на попит на послуги 
Товариства, а також до необхiдностi профiлактичних заходiв, спрямованих на запобiгання 
поширенню iнфекцiї. . Незважаючи на те, що, на момент випуску даної фiнансової звiтностi 
ситуацiя все ще знаходиться в процесi розвитку, представляється, що негативний вплив на свiтову 
економiку i невизначенiсть щодо подальшого економiчного зростання можуть в майбутньому 
негативно позначитися на фiнансовому становищi i фiнансових результатах Товариства. 
Керiвництво ПрАТ СК "Енергорезерв"" уважно стежить за ситуацiєю i реалiзує заходи щодо 
зниження негативного впливу зазначених подiй на Товариство. Здоров'я i безпека спiвробiтникiв 
залишаються в центрi уваги керiвництва. Дирекцiя провела тестування можливостей програмного 
забезпечення i систем Товариства для забезпечення плавного переходу до режиму вiддаленої та 
безперебiйної роботи всiх робочих процесiв. Товариство продовжує слiдкувати за рiвнем загроз 
COVID-19 i оцiнювати потенцiйнi ризики для здоров'я своїх спiвробiтникiв , використовуючи всi 
iснуючi системи монiторингу. Застосованi заходи не вплинули на зниження виручки i обсягу 
операцiй Товариства. Протягом 2020 року очiкується вплив на оцiнку фiнансових iнструментiв, що 
оцiнюються за справедливою вартiстю, на оцiнку очiкуваних кредитних збиткiв щодо вiдповiдних 
фiнансових активiв вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", а також на оцiнку знецiнення 
окремих нефiнансових активiв вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Внаслiдок 
невизначеностi i тривалостi подiй, пов'язаних зi сполохом короновiрусу COVID-19, Товариство не 
має практичної можливостi точно та надiйно оцiнити кiлькiсний вплив зазначених подiй на 
фiнансовий стан i фiнансовi результати дiяльностi в 2020 роцi. В теперiшнiй час Товариство 
уважно слiдкує за фiнансовими наслiдками, викликаними зазначеними подiями.  Розкриття 
iнформацiї щодо використання справедливої вартостi. Методики оцiнювання та вхiднi данi, 
використанi для складання оцiнок за справедливою 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 
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його 
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка 
депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових 
потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi 
ставки за депозитними договорами Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної 
нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi 
здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний, витратний Цiни на 
ринку нерухомостi, данi оцiнки професiйних оцiнювачiв Дебiторська заборгованiсть
 Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою 
вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв 
на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi 
грошовi потоки Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань 
здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, 
очiкуванi вихiднi грошовi потоки Основнi засоби Первiсна оцiнка об'єктiв основних засобiв 
здiйснюється за цiною придбання. Подальша оцiнка  здiйснюється за справедливою вартiстю на 
дату оцiнки. Ринковий Цiни на ринку нерухомостi, данi оцiнки професiйних оцiнювачiв  Iншi 
розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" Справедлива вартiсть 
фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю  Балансова вартiсть
 Справедлива вартiсть  2020 2019 2020 2019  1 2 3 4 5 
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Фiнансовi активи     Iншi фiнансовi iнвестицiї 84481 101359 84481
 101359 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1378 311 1378 311 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 8731 7293 8731 7293 Iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть 72 126 72 126 Кредиторська заборгованiсть за страховою 
дiяльнiсть 230 347 230 347 Станом на 31.12.2020р. Товариство не має простроченої 
дебiторської заборгованостi за договорами по страхуванню, а також з iншої дебiторської 
заборгованостi. Балансова вартiсть iншої дебiторської заборгованостi дорiвнює її справедливiй 
вартостi. На протязi 2020 року Товариство не визнавало сумнiвної дебiторської заборгованостi. 
Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської 
заборгованостi, а також iнвестицiй, доступних для продажу, неможливо визначити достовiрно, 
оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.  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. 
 6. Рекласифiкацiя фiнансової звiтностi та виправлення помилок.  Рекласифiкацiї фiнансової 
звiтностi та виправлення помилок минулих рокiв у Компанiїї не було.   7. Розкриття iнформацiї що 
пiдтверджує статтi, поданi у фiнансовiй звiтностi.      7.1 Основнi засоби та нематерiальнi активи 
Основнi засоби страхової компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 
"Основнi засоби".  В Товариствi використовували такi класи активiв: _ земельнi дiлянки _
 будинки та споруди _ офiсна технiка _ меблi _ iншi основнi засоби. Основнi 
засоби враховуються по об'єктах.  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.  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.    Рух необоротних активiв виглядає так ( тис.грн.):  Активи в орендi Земельнi 
дiлянки Нематерiальнi активи Офiсне обладнання Меблi Будинки та споруди Iншi  
необоротнi  активи Iншi  необоротнi  матерiальнi активи Разом необоротнi активи Первiсна 
вартiсть          на 01 сiчня 2020р. 637
 7117 298 143 24 10069 9 - 18297 Надiйшло за рiк  12000 6
 - - -  10 12016 Дооцiнка (уцiнка)  (32)   
 1058   1026 Вибуло за рiк      1748  
  ( 1748) на 31 грудня 2020р. 637 19085 304 143 24 9379 9 10 29591 
Амортизацiя          на 01 сiчня 2020. 274 
 15 111 24 510 4  938 нарахована за рiк 363 - 3
 13 - 531 1 10 922 Вибуло за рiк     
 96   (96) на 31 грудня 2020 р. 637 - 18 124 24 945 5
 10 1763 Чиста вартiсть          на 01 
сiчня 2020р. 363 7117 283 32 - 9559 5 - 17359 на 31 грудня 2020р. 0
 19085 286 19 - 8434 4  27828 Станом на 31 грудня 2020 року на 
Балансi компанiї немає основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством 
обмеження права власностi. У заставу основнi засоби не надавалися. Втрат основних засобiв в 
наслiдок надзвичайних подiй не вiдбувалося.  У складi земельних дiлянок враховується земельна 
дiлянка, яка знаходиться за адресою: Київська обл., Макарiвський р-н, Липiвська сiльська рада, 
6,77 га, яку товариство планує використовувати для будiвництва нерухомостi з метою 
використання в поточнiй дiяльностi. Земельна дiлянка придбана в 2019 р. Вартiсть у розмiрi 5348 
тис.грн. станом  на 31.12.20 р пiдтверджена на пiдставi експертної оцiнки ПП "Авертi" ( звiт про 
експертну грошову оцiнку земельної дiлянки вiд 11.01.21р. станом на 31.12.2020р.) В складi 
iнвестицiйної нерухомостi враховується Земельна дiлянка яка знаходиться за адресою: Київська 
обл., Макарiвський р-н, Липiвська сiльська рада, площа14,82, яку товариство планує 
використовувати для надання в оренду. 02.07.2020р. Товариством за балансовою вартiстю були 
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придбанi 45 земельних дiлянок сумарною площею 14,7553 га на загальну суму 12 000 тис. грн.,, 
якi знаходяться за адресою : Київська обл., Макарiвський р-н., Забуянська сiльська рада. Цi 
земельнi дiлянки були класифiкованi як iнвестицiйна нерухомiсть , яку Товариство планує 
використовувати для надання в оренду для отримання прибутку. Для визначення ринкової 
вартостi цих земельних дiлянок станом на 31.12.2020р  було замовлено проведення незалежної 
оцiнки у ПП "Авертi". Згiдно з звiтом вiд 11.01.2021р.про експертну грошову оцiнку земельних 
дiлянок станом на 31.12.2020р.  - ринкова вартiсть  земельної дiлянки яка знаходиться за 
адресою: Київська обл., Макарiвський р-н, Липiвська сiльська рада, площа14,82 становить 1 734 
тис.грн. - ринкова вартiсть земельних дiлянок у кiлькостi 45 шт. сумарною площею 14,7553 га, 
якi знаходяться за адресою: Київська обл., Макарiвський р-н, Забуянська сiльська рада становить 
12 003 тис.грн. У складi Будинкiв та споруд Товариства облiковуються нежилii примiщення якi 
знаходяться в Голосiївському i Шевченкiвському районах м. Києва.  Для визначення ринкової 
вартостi цих нежилих примiщень станом на 31.12.2020р  було замовлено проведення незалежної 
оцiнки у ПП "Авертi". Згiдно з звiтом вiд 11.01.2021р.про оцiнку майна станом на 31.12.2020р.  -
 ринкова вартiсть нежилого примiщення загальною площею 91,7 кв.м., що розташоване в 
Шевченкiвському районi становить 3 509 тис. грн. - ринкова вартiсть нежилого примiщення 
загальною площею 86,0 кв.м., що розташоване в Шевченкiвському районi становить 1 747 тис. 
грн. - ринкова вартiсть нежилого примiщення загальною площею 187,3 кв.м., що розташоване в 
Голосiївському районi становить 3 178 тис. грн. У складi Будинкiв та споруд Товариства 
облiковуються Активи у формi права користування за договорами оренди нерухомостi. Договори 
оренди нерухомого майна класифiкованi як довгострокова оренда i згiдно з договорами 
облiковується виходячи з термiну два роки. Компанiя застосовує ставку дисконтування  
орендованих примiщень 18%, що вiдповiдає вартостi довгострокових кредитiв за даними 
статистичної звiтностi банкiв України станом на сiчень 2019р., на дату укладання договорiв. 
Станом на 31.12.2020 р. Товариством вiдображено в Звiтi про фiнансовий стан актив з права 
користування майном в сумi 637 тис. грн. Орендне зобов'язання вiдображено у складi iнших 
поточних зобов'язань. Актив з права користування та орендне зобов'язання розраховано виходячи 
з термiну оренди на два роки (до 31.12.2020 року) iз застосуванням ставки 18% рiчних. 
Амортизацiя здiйснюється за прямолiнiйним методом .  Усi укладенi Компанiєю договори оренди 
автотранспорту класифiкованi як короткострокова оренда. Оренднi платежi визнаються витратами 
на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Нематерiальнi активи компанiї вiдображенi у 
фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Об'єктами нематерiальних активiв є:          
_ авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення) - 30 тис.грн;          _ лiцензiї - 274 тис.грн. 
Протягом 2020 року були отриманi лiцензiї в кiлькостi три штуки на загальну суму 6 тис. грн.. 
Нарахована амортизацiя на програмне забезпечення за 2020 рiк - 3 тис.грн. Програмне 
забезпечення, яке є невiд'ємним i необхiдним для забезпечення роботи основних засобiв, 
враховується у складi цих об'єктiв. Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю 
(собiвартiстю), яка включає в себе вартiсть придбання i витрати, пов'язанi з доведенням 
нематерiальних активiв до експлуатацiї. Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним 
методом протягом очiкуваного строку їх використання. Нарахування амортизацiї починається з 
моменту, коли цей нематерiальний актив знаходиться у мiсцi та у станi, необхiдному для його 
використання у спосiб, передбачений комiсiєю.  Строк дiї отриманих Товариством лiцензiй - 
безстроковий, тому строк корисного використання цих лiцензiй оцiнюється як невизначений. 
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї (безстроковi лiцензiї) - не 
амортизується. На Балансi компанiї вiдсутнi нематерiальнi активи, щодо яких iснує обмеження 
права власностi або якi наданi у заставу.              7.2 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складаються з:                                                                                                                     
            (тис. грн.) 
Назва цiнних паперiв Метод облiку Балансова вартiсть на 31.12.2019 Дооцiнка /уцiнка
 Надходження Вибуття Балансова вартiсть на 31.12.2020 Акцiї (iменнi простi, 
бездокументарнi) Обiг поза фондовою бiржею За справедливою вартiстю  4122  0  0  
0  4122 Iнвестицiйнi сертифiкати (iменнi простi, бездокументарнi)  За справедливою 
вартiстю  97237  (1927)  0  (14951)  80359 Заблокованi  0 0 0 0
 0 Разом:  101359 (1927)  (14951) 84481    ПрАТ СК 
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"Енергорезерв" є власником: _ АОшибка! Недопустимый объект гиперссылки. (iменнi простi, 
документарнi), емiтент - ПрАТ Страхова компанiя "УкрЕнергоПолiс", код ЄДРПОУ 32707743, 
країна реєстрацiї - Україна, в  кiлькостi 4122 шт., номiнальною вартiстю 1000 грн.  Згiдно з звiтом 
з оцiнки майна вiд 04.02.2021р. станом на 31.12.2020р. справедлива вартiсть 1(однiєї) простої 
бездокументарної акцiї ПрАТ "СК "УкрЕнергоПолiс" складає  1000(одна тисяча) гривень. 
(Оцiнювач ПП "АВЕРТI"). _ Iнвестицiйнi сертифiкати (iменнi простi, бездокументарнi), 
емiтент - ТОВ "КУА "СiПiДжi Ассетс Менеджмент" (ПВНЗIФ "Актив"), код 33448675, країна 
реєстрацiї - Україна, в кiлькостi 78705 шт., номiнальною вартiстю 1000,00грн. Вiдображенi в 
балансi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдповiдають iнформацiї депозитарної установи ПАТ 
"АСВIО БАНК" (код 09809192) про стан рахункiв в цiнних паперах станом на 31 грудня 2020 р. 
(довiдка вiд 19.02.2021р.)         30.06.2020р. було продано 14300 шт. iнвестицiйних сертифiкатiв  на 
загальну суму 12 245 тис.грн. Збиток вiд продажу ЦП склав 2 706 тис. грн.. , що було вiдображено 
в облiку товариства. Згiдно з Звiтом про оцiнку майна вiд 02.02.2021р. справедлива вартiсть 
одного iнвестицiйного сертифiкату станом на 31.01.2020р. складає 1021,01 грн. (Оцiнювач ПП 
"АВЕРТI") була проведена уцiнка цих ЦП в розмiрi 1927 тис.грн      7.3 Дебiторська заборгованiсть 
Визнання, класифiкацiю та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi Товариство 
здiйснює вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання 
фiнансових звiтiв" та МСФЗ  9 "Фiнансовi iнструменти" Операцiйна дебiторська заборгованiсть - 
це заборгованiсть, яка вини¬кає в процесi страхової дiяльностi Товариства за умови пiдписання 
договору та внесення коштiв.  Неоперацiйна дебiторська заборгованiсть вини¬кає вiд операцiй, не 
пов'язаних з операцiйною дiяльнiстю Товариства.  Дебiторська заборгованiсть класифiкується: 1) 
рахунки до отримання - вид дебiторської заборгованостi, який виникає при продажу страхових 
послуг; 2) дебiторська заборгованiсть, не пов'язана з реалiзацiєю; 3) iнша заборгованiсть: 
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється  за  справедливою вартiстю, i балансова вартiсть її 
зменшується з застосування метода ефективного вiдсотка. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, 
яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв до строку погашення до 
поточної чистої балансової вартостi фiнансового активу. Дебiторська заборгованiсть Компанiї є 
короткостроковою i дисконтування цiєї заборгованостi не здiйснювалось. Дебiторська 
заборгованiсть  в балансi виглядає так:                                   (тис.грн.)                                                                                     
 31.12.2020р. 31.12.2019р.  Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  1378
 311 В т.ч. за страховими послугами 1374 311  Дебiторська заборгованiсть за 
розрахунками: в т.ч.: - - -за виданими авансами - - - з бюджетом - - 
Дебiторська заборгованiсть за нарахованими доходами 37 62 Дебiторська заборгованiсть iз 
внутрiшнiх розрахункiв - - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 72 126 
Дебiторська заборгованiсть поточна, не прострочена.  Розшифровка iншої  поточної дебiторської 
заборгованостi   Iнша  дебiторська заборгованiсть  31.12.2020р. 31.12.2019р. За 
розрахунками з перестраховиками 69 104 За розрахунками за послуги, наданi iншим 
страховикам 3 16 За розрахунками з постачальниками за товари, роботи, послуги  6 
Аналiз за строками погашення в тис. грн.   до 1 мiс. 1-3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв "12 
мiсяцiв Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 72 - - -               7.4 Грошовi кошти 
та їх еквiваленти.          Грошовi кошти складаються з грошових коштiв в банках, готiвки в касi. 
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв, i яким притаманний незначний ризик змiни 
вартостi. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є 
функцiональною валютою. 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.  Грошовi кошти та їх еквiваленти в балансi 
виглядають так:                 
                           (тис.грн.)                                                                                     31.12.2020р.
 31.12.2019р. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 8683 7253 Грошовi кошти в 
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iноземнiй валютi 48 40 Разом 8731 7293   Грошовi кошти та їх еквiваленти 
включають:                                                         (тис.грн.)                                                                                   
 31.12.2020р. 31.12.2019р. Кошти в касi 26 36 Поточнi рахунки в банках 1120
 1197 Короткостроковi депозити 7585 6060 Разом 8731 7293  Поточнi грошовi 
кошти розмiщенi в таких банках:                                                         ( тис.грн.)  31.12.2020р.
 31.12.2019р. Рейтинг банкiв за нацiональною шкалою ПАТ "АСВIО БАНК" 898 1037
 Ua AA АТ "УКРЕКСIМБАНК" 221 159 AA(ukr) АТ "ОЩАДБАНК" 1 1
 AA(ukr) Разом: 1120 1197 х  Депозити  розмiщенi в таких банках                                                               
                      ( тис.грн.)  31.12.2020р. 31.12.2019р. Рейтинг банкiв 
за нацiональною шкалою ПАТ "АСВIО БАНК" 5985 4510 ua AА ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
 700 650 uaAAA АТ "ОЩАДБАНК" 100 100 AA(ukr) АТ "УКРЕКСIМБАНК"
 800 800 AA(ukr) Разом: 7585 6060 Х     7.5 Власний капiтал Загальна сума 
власного капiталу (чистих активiв) Товариства станом на 31.12.2020р. складає - 118608 тис. грн., в 
т.ч. зареєстрований капiтал складає - 68874 тис. грн. Статутний капiтал Товариства сформовано 
внесками акцiонерiв. Розмiр статутного  капiталу зафiксовано в Статутi Товариства. На початок 
звiтного перiоду та станом на 31.12.2020р. статутний капiтал оплачений в повному обсязi. Капiтал 
у дооцiнках  - 12301 тис. грн. Емiсiйний дохiд - 36650 тис. грн., резервний капiтал - 1885 тис. грн., 
непокритий збиток - (1102) тис. грн.                    
( тис.грн ) Капiтал у дооцiнках   Залишок на 31.12.2019р. 12803  Дооцiнка необоротних 
активiв  1057 Уцiнка необоротних активiв (1559)  Залишок на 31.12.2020р. 12301  Змiна 
Капiталу у дооцiнках на загальну суму 502 тис. грн. за  2020 рiк вiдбулася за рахунок дооцiнки 
(уцiнки) вартостi необоротних активiв до рiвня ринкової (справедливої) вартостi згiдно з актом 
оцiнки.  Прибуток, що залишається у розпорядженнi Товариства пiсля сплати податкiв i 
обов'язкових платежiв, розподiляється на формування резервних та iнших фондiв, збiльшення 
капiталу та виплату дивiдендiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.  Резервний 
капiтал формується за рахунок нерозподiленого прибутку за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
та вiдповiдно до Статуту Товариства. Згiдно з протоколом №20/1 вiд 23.03.2020р. рiчних 
загальних зборiв акцiонерiв про розподiл прибутку за 2019 рiк було прийнято рiшення  
вiдрахувати до резервного фонду 5 вiдсоткiв прибутку за 2019 рiк в розмiрi 61 тис.грн. Вiдповiдно 
до п. 96 МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" надаємо iнформацiю про випуск цiнних паперiв 
ПрАТ СК "Енергорезерв": акцiї простi iменнi, форма iснування бездокументарна, ISIN 
UA4000095343, номiнальна вартiсть однiєї акцiї 1,84грн., загальна кiлькiсть акцiй 37 431 431 шт., 
загальна вартiсть за номiналом 68 873 833,04 грн. Акцiонерами Товариства є 6 фiзичних осiб i 1 
юридична особа, якi зареєстрованi на територiї України. Кiнцевий бенефiцiарний власник - 
Яковлєва Людмила Леонiдiвна.        7.6 Поточнi зобов'язання i забезпечення  Зобов'язання 
страхової компанiї, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi 
(термiн погашення до 12 мiсяцiв). Поточна кредиторська заборгованiсть  вiдображена в балансi за 
первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.          
Поточнi зобов`язання  виглядають так:                                                           (тис.грн.)  31.12.2020р.
 31.12.2019р. Поточнi зобов'язання за розрахунками:   - з бюджетом 415 386 - у 
тому числi з податку на прибуток 399 380 - з оплата працi 51 0 - зi страхування 13 0 
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 230 347 Кредиторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги 171 79 Iншi поточнi зобов'язання : в т.ч.:  214
 617 -за розрахунками з iншими кредиторами 65 121 - у тому числi орендне 
зобов'язання за договорами оренди нерухомостi 0 388 -iншi поточнi зобовязання  4 4 
-за розрахунками по комiсiйним винагородам з агентами 145 104  Аналiз за строками 
погашення в тис. грн.  до 1 мiс. 1-3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв "12 мiсяцiв За товари, 
роботи послуги 171    За страховою дiяльнiстю 230    Iншi 
поточнi зобов'язання  214    Простроченої кредиторської заборгованостi 
станом на 31.12.2020р. немає.           7.7 Довгостроковi зобовязання i забезпечення  Облiк i 
визнання зобов'язань та резервiв  Товариства здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, 
умовнi зобов'язання та умовнi активи". Резерви визнаються, якщо Товариство 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. 
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Товариство визнає в якостi резервiв - резерв вiдпусток.  Станом на 31 грудня 2020 р.вiн складає 
100 тис.грн. Страховi резерви є оцiнкою обсягу зобов'язань Товариства для здiйснення майбутнiх 
виплат страхового вiдшкодування за договорами страхування (перестрахування). Оцiнка 
страхових резервiв здiйснюється шляхом їх обчислення за методами, визначеними 
законодавством, зокрема Закону України "Про страхування", Правил формування, облiку та 
розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, 
затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України вiд 17.12.2004 № 3104, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 10.01.2005 за 
№19/10299 iз з мiнами та доповненнями та Внутрiшньою полiтикою з формування технiчних 
резервiв, яку ПрАТ СК "Енергорезерв" розробила i затвердила 02.01.2019р. згiдно з 
розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг № 1638 вiд 18.09.2018р.  Для вiдображення зобов'язань за договорами 
страхування в Товариствi формуються  страховi резерви за наступними методами:   - резерв 
незароблених премiй включає частки вiд сум надходжень страхових платежiв, що вiдповiдають 
страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату. Розрахунок резерву незароблених премiй 
здiйснюється в цiлому по Товариству за кожним видом страхування  методом "1/4". Для 
розрахунку резерву незароблених премiй на будь-яку дату приймаються страховi платежi у розмiрi 
80 вiдсоткiв нарахованих страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування. Для розрахунку 
частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй на будь-яку дату приймаються частки 
страхових платежiв у розмiрi 80 вiдсоткiв, нарахованi перестраховикам. Для розрахунку резерву 
незароблених премiй договори страхування групуються за видами страхування , за датами початку 
дiї договорiв , якi припадають на однаковi квартали, за строками дiї договорiв. Резерв 
незароблених премiй розраховується за кожною групою договорiв шляхом множення суми часток 
надходжень страхових платежiв за договорами на коефiцiєнти для розрахунку резерву. Коефiцiєнт 
для кожної групи договорiв визначається як вiдношення строку дiї договорiв цiєї групи , який не 
минув на дату розрахунку резерву незароблених премiй, до всього строку дiї договорiв цiєї групи. 
Резерв незароблених премiй методом "1/4" в цiлому за видом страхування визначається шляхом 
пiдсумовування резервiв незароблених премiй за групами договорiв; - резерв заявлених, але не 
виплачених збиткiв, створюється з моменту отримання iнформацiї про страховi випадки iз 
застрахованими об'єктами в кожному вiдокремленому пiдроздiлi. Сума резерву збиткiв за видами 
страхування визначається та подається до пiдроздiлiв бухгалтерської служби для вiдображення у 
бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi структурними пiдроздiлами Товариства, якi 
здiйснюють розрахунки страхової виплати. Оцiнка величини резерву збиткiв визначається в 
залежностi вiд сум фактичних або очiкуваних страхувальниками збиткiв у результатi настання 
страхового випадку. Якщо розмiр збитку неможливо визначити,  для розрахунку резерву 
використовують максимально можливу величину збитку, яка не перевищує страхової суми за 
договором. Витрати на врегулювання збиткiв є компонентом резерву заявлених, але не 
врегульованих збиткiв. Для визнання витрат на врегулювання збиткiв Товариство збiльшує резерв 
заявлених, але не врегульованих збиткiв на 3%. Компанiєю сформовано такi  страховi резерви: _
 резерв незароблених премiй (РНП) - 4083 тис.грн. _ резерв заявлених, але не 
виплачених збиткiв - 38 тис.грн.                                                                                                                     
(тис.грн.) Найменування показника 31.12.2020р. 31.12.2019р. Резерви: 4121 3554 
Страховi резерви. Технiчнi резерви: 4121 3554 - резерви  незароблених  премiй 4083
 3493 - резерви  заявлених, але не виплачених  збиткiв 38 61 Частка перестраховикiв у 
резервах незароблених премiй 1338 1148 Частка перестраховикiв у резервах заявлених, але 
не виплачених збиткiв - -  Технiчнi резерви представленi такими категорiями 
дозволених активiв:                          
(тис.грн.) Грошовi кошти на поточному рахунку 1120 Банкiвськi вклади  (депозити) 2424 Права 
вимоги до перестраховикiв   412 Нерухоме майно 139 Готiвка в касi 26 Разом: 4121  
При формуваннi страхових резервiв Товариство дотримувалося вимог законодавства України. 
Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 "Страховi контракти" страхова компанiя: а) не визнавала 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 катастроф та коливань збитковостi); б)  провела перевiрку адекватностi зобов'язань.  
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Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань проводилась  вiдповiдно до Методики формування 
страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, в редакцiї, що 
затверджена Розпоряджен-ням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 
ринкiв фiнансових послуг 18 вересня 2018 року N 1638 та зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї 
України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/32621 (далi - Методика). Перевiрка адекватностi страхових 
зобов'язань проводилась вiдповiдно до до вимог Методики формування страхових резервiв за 
видами страхування, iншими, нiж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної 
комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17 грудня 2004 року N 3104, 
зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 10 сiчня 2005 року за N 19/10299 (у редакцiї 
розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг, вiд 18 вересня 2018 року N 1638 та зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї 
України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/3262) зi змiнами, що внесенi розпорядженням Нацiональної 
комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 05 вересня 2019 
року N 1708, зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї України 17 грудня 2019 р. за N 1252/34223 (далi 
- Методика). Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань здiи?снюється шляхом моделювання 
маи?бутнiх грошових потокiв за страховими контрактами. Моделювання проводиться на пiдставi 
аналiзу дiяльностi компанiї за попереднi 5 рокiв з використанням загальноприи?нятих актуарних 
методiв. Методика перевiрки адекватностi страхових зобов'язань передбачає порiвняння розмiру 
сформованого технiчного резерву, зменшеного на розмiр вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних 
витрат, з поточною вартiстю майбутнiх грошових потокiв за договорами, а саме вартiстю 
майбутнiх страхових виплат за договорами та витрат, пов'язаних iз виконанням таких договорiв. 
Оцiнка адекватностi страхових зобов'язань здiйснювалась на пiдставi даних страховика. 
Результати перевiрки: Резерв незароблених премiй, сформований страховиком вiдповiдно до 
законодавства,  становить 4083.00 тис. грн. Актуарна оцiнка резерву незароблених премiй станом 
на 31.12.2020 становить  1045.56  тис. грн. та не перевищує розмiр резерву, сформованого 
страховиком. Сума резервiв збиткiв, сформована страховиком вiдповiдно до законодавства,  
дорiвнює 38.00 тис. грн.  Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв станом на 31.12.2020 - 0.19 тис. 
грн. та не перевищує розмiр суми резервiв, сформованих страховиком вiдповiдно до 
законодавства. Оскiльки розмiри резервiв, оцiнених актуарно на пiдставi перевiрки адекватностi 
зобов'язань не перевищують розмiр резервiв, сформованих,методами визначеними 
законодавством, рекомендуємо в фiнансовiй звiтностi зазначати розмiр резервiв, що сформованi 
страховиком вiдповiдно законодавства, а саме: резерв незароблених премiй - 4083.0  тис.грн.; 
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв  -  38.0 тис.грн.; резерв збиткiв, якi виникли, але не 
заявленi  - 0.0 тис.грн. РАЗОМ - 4221 тис. грн. Розмiщення страхових резервiв забезпечено в 
повному обсязi згiдно з вимогами законодавства щодо диверсифiкацiї та якостi активiв. .  За 
всiма  страховими випадками термiни  виплат  страхових сум та страхових вiдшкодувань не 
порушенi.    У ходi нормальної дiяльностi Товариство передає ризики в перестрахування. 
Полiтика Товариства передбачає перестрахування всiх значних ризикiв. Сума лiмiту залежить вiд 
виду страхового продукту. Договори, якi Товариство укладає з перестраховиками, згiдно з якими 
вона має право на вiдшкодування збиткiв по одному або бiльше договорiв, укладених страховою 
компанiєю, та вiдповiдають вимогам класифiкацiї страхових договорiв, класифiкуються як 
договори перестрахування. Договори, що не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї, вiдносяться 
до категорiї фiнансових активiв.  Активи перестрахування включають суми до отримання вiд 
перестрахових компанiй по виплачених вiдшкодувань, включаючи вiдповiднi витрати на 
врегулювання. Кредиторська заборгованiсть по перестрахуванню являє собою зобов'язання 
Товариства передати перестраховикам премiї з перестрахування.           7.8 Iншi зобов'язання 
Персонал та оплата працi. Всi винагороди працiвникам в Товариствi враховуються як поточнi, 
вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам". Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв - 15 
осiб. Заробiтна плата персоналу нараховувалась своєчасно та в повному розмiрi вiдповiдно до 
штатного розкладу.   СтаттяОборот за 2020рiк  Витрати на оплату працi 1334  Вiдрахування 
на соцiальнi заходи 292  Разом: 1626  В 2020 роцi працiвникам  була виплачена нецiльова 
матерiальна допомога в розмiрi 61 тис. грн. Працiвники отримують пенсiйнi виплати згiдно з 
пенсiйним законодавством України, згiдно з яким Товариство здiйснює поточнi внески, якi 
розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати, якi виплати здiйснюються 
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у тому перiодi, в якому зароблена вiдповiдна зарплата. Працiвники мають право отримувати 
пенсiю внаслiдок таких накопичених платежiв з державного пенсiйного фонду України. Станом на 
31 грудня 2020 року Товариство не мало жодних зобов'язань з виплати пенсiй, з охорони здоров'я, 
страхових або iнших компенсацiйних виплат перед своїми теперiшнiми або колишнiми 
працiвниками.                                          7.9 Доходи. Доходи Товариства визнаються на основi 
принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення 
економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена.  Дохiд вiд страхової 
дiяльностi. Сума (нарахованих) отриманих премiй за видами страхування                                                                                                                                     
(тис.грн.)  2020 рiк Страхування вiд нещасних випадкiв 35,0 Страхування наземного 
транспорту(крiм залiзничного) 1689,7 Страхування вантажiв та багажу(вантажобагажу)
 102,2 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 1461,8 Страхування 
майна( iншого, нiж передбачено п.7-12) 1412,5 Медичне страхування (безперервне страхування 
здоров'я) 7114,7 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 735,3 Страхування 
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту ( включаючи вiдповiдальнiсть 
перевiзника) 2,0 Страхування фiнансових ризикiв 24,8 Особисте страхування працiвникiв 
вiдомчої (крiм тих, якi працюють в уст. I орг., що фiнанс. з Держбюджету України) та сiльск. 
пожежної охорони 198  Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 14,4 
Страхування цивiльної  вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної  небезпеки,  включаючи пожежо 
вибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй 
екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 46,7 Страхування предмета iпотеки вiд 
ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування 662,1 Страхування 
цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному 
володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну  внаслiдок 
володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї 0,4 Обов'язкове страхування цивiльно-правової 
вiдповiдальностi приватного нотарiуса 2,4 Разом: 13502   Iншi операцiйнi доходи      Дохiд 
вiд змiни iнших страхових резервiв склав 23 тис.грн.                                                                                                                  
(тис.грн.)  2020 рiк Вiдсотки отриманi 836 Дохiд вiд розторгнення договорiв на ведення справи
 62 Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв 94 Суми,що отримуються  в 
результатi реалiзацiї переданого страхувальником або iншою особою права вимоги до 
особи,вiдповiдальної за заподiянi збитки 14 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 2 
Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 1701 Iншi 8 
Разом:  2717  7.10 Операцiйнi витрати Премiї, сплаченi  (нарахованi) перестраховикам :                               
(тис.грн.)  2020 рiк Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту ( 
включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)  Страхування наземного транспорту(крiм залiзничного)
 283,0 Страхування вантажiв та багажу(вантажобагажу)  Страхування вiд вогневих ризикiв 
та ризикiв стих.явищ 1146,8 Страхування майна( iншого, нiж передбачено п.7-12) 1105,2 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 639,0 Особисте страхування працiвникiв 
вiдомчої (крiм тих, якi працюють в уст. I орг., що фiнанси. З Держбюджету Укр.)та сiльск. 
Пожежної охорони 166,0 Страхування цивiльної  вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за 
шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної  небезпеки,  
включаючи пожежо вибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може 
призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 42,0 Страхування 
предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
 253,0 Разом: 3635   Собiвартiсть страхових послуг - 6 тис.грн.    Страховi виплати    
           (тис.грн.)  2020 рiк Страхування наземного транспорту(крiм 
залiзничного) 289 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 29 Медичне 
страхування (безперервне страхування здоров'я) 2197 Страхування цивiльної вiдповiдальностi 
власникiв транспортних засобiв ( за внутрiшнiми договорами) 10 Разом: 2525  
Адмiнiстративнi витрати             (тис.грн.)  2020рiк Заробiтна 
плата  1293 Вiдрахування до соцiальних фондiв 292 Вiдрахування  до iнших податкiв i зборiв
 43 Витрати на зв'язок 34 Вiдрахування до резервного фонду для виплати вiдпусток 
працiвникам  106 Витрати на оренду 681 Банкiвське обслуговування 22 Утримання 
автотранспорту 11 Аудиторськi послуги 110 Матерiальнi витрати 120 Витрати на 
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амортизацiю 814 Пiдписка  на перiодичнi видання 16 Консультацiйно-iнформацiйнi послуги
 64 Поштовi послуги 1 Послуги зберiгача та реєстратора21 Експлуатацiйнi послуги 120 
Обслуговування комп.технiки 104 Нотарiальнi послуги 65 Господарськi витрати 41 
Разом: 3958  Витрати  на збут                                    (тис.грн.) 
 2020 рiк Агентська винагорода 2374   Iншi операцiйнi витрати                                                    
                                                                  (тис.грн.)   2020 рiк Нецiльова матерiальна 
допомога 41 Iншi витрати операцiйної дiяльностi 1 Витрати вiд змiни вартостi активiв,якi 
оцiнюються за справедливою вартiстю 1733 Разом:  1775       7.11 Iншi доходи i витрати. Iншi 
доходи                                                                                                      (тис.грн.)  2020 рiк Дохiд вiд 
неоперацiйної курсової рiзницi 12 Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiї 12244 Дохiд 
вiд реалiзацiї фiнансових необоротних активiв 200 Разом:  12456        Iншi витрати                                                                                           
(тис.грн.)   2020 рiк Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 14951 
Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв 200 Витрати вiд  е операцiйної курсової рiзницi 4 
Витрати вiд уцiнки фiнансових iнвестицiй 1927 Разом: 17082    Фiнансовi витрати                                                                                          
(тис.грн.)   2020 рiк    Фiнансовi витрати на зобов'язання з оренди  33 Разом: 33  7.12  
Податок на прибуток Поточний податок на прибуток визначається Товариством, виходячи з 
оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого 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   Формула для обчислення податку на прибуток: Податок на прибуток = 
Ставка податку на прибуток х База оподаткування Фiнансовий результат до оподаткування склав - 
прибуток 1588 тис.грн.                                                                                                                   
(тис.грн.)   2020 рiк Податок на прибуток за ставкою 3% 399 Витрати з податку на прибуток 
за рiк 399   Збиток Товариства за 2020 рiк складає 3489 тис. грн.     Сукупний дохiд  2020 рiк 
Дооцiнка необоротних активiв (502) Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування  (502) 
Сукупний дохiд (3991) Iнший сукупний дохiд включає в себе дооцiнку(уцiнку) необоротних 
активiв, яка була проведена  згiдно зi звiтом незалежного оцiнювача про незалежну оцiнку 
ринкової вартостi земельної дiлянки для визнання справедливої вартостi об'єктiв станом на 
31.12.2020р.  Розрахунок прибутку на акцiю На вимогу МСБО 33: "Прибуток на акцiю" 
повiдомляємо, що протягом звiтного року операцiй за договорами про платiж на основi акцiй 
Товариством не здiйснювалось. У зв'язку  з тим, що акцiї Товариства не продаються та не 
купуються на вiдкритому (органiзованому) фондовому ринку та Товариство не подає та не 
знаходиться  в процесi подання своїх фiнансових звiтiв до НКЦПФР з метою випуску таких акцiй, 
вимоги МСБО 33 до Товариства не застосовується.  7.13 Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, 
поданi у звiтi про рух грошових коштiв  (за прямим методом) Надходження вiд страхових премiй 
(рядок 3050) - 12314 тис.грн В статтi Надходження вiд: Iншi надходження (рядок 3095) - 2144 
тис.грн. Деталiзацiя статтi Iншi надходження наведена в Таблицi нижче:  Найменування показника
 за 2020 рiк за 2019 рiк % по депозиту 861 776 Розрахунки за 
надходженнями(регрессами) 14 116 Частки страхових виплат компенсованi  
перестраховикамиi  8 0 Повернення коштiв iз страховик резервних фондiв 0 0 
Надходження коштiв, призначених iншим страховикам ( за агентськими угодами) 857 2898 
Комiсiйна винагорода (агентська) 101 130 Iншi 303 1 Разом iнших надходжень 2144
 3921  Витрачання на оплату Товарiв (робiт, послуг) (рядок 3100) - 1319 тис.грн В статтi 
Витрачання на оплату Товарiв (робiт, послуг) страхова компанiя вiдображає  сплаченi грошовi 
кошти постачальникам за послуги, товарно-матерiальнi цiнностi,  роботи, необхiднi для 
забезпечення дiяльностi страхової компанiї  Витрачання на оплату працi (рядок 3105) - 1092 
тис.грн. В статтi Витрачання на оплату працi страхова компанiя зазначає фактично виплаченi  
грошовi кошти на оплату працi працiвникiв. Витрачання на оплату вiдрахувань на соцiальнi 
заходи (рядок 3110) - 294 тис.грн.  В статтi Витрачання на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи 
вiдображається  фактично сплачений Єдиний соцiальний внесок. Витрачання на оплату 
зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (рядок 3115) - 795 тис.грн В статтi Витрачання на оплату 
зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зазначаються  фактично направленi грошовi кошти на оплату 
Податку з доходiв фiзичних осiб,   вiйськового збору та iнших податкiв та обов'язкових платежiв. 
Iншi витрачання (рядок 3190)- 4234 тис.грн. Деталiзацiя статтi iншi витрачання наведена в Таблицi 
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нижче:  Найменування показника за 2020 рiк за 2019 рiк Штрафи 0 3 Розрахунки за 
експертизи                   6  5  Комiсiйнi винагороди агентам 2170 2498 Перерахування 
коштiв iншим страховикам, отриманих за агентськими угодами 1713 2982 Iнше 345 0 
Разом iнших витрачань (4234) (5488)  7.14 Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi у Звiтi 
про власний капiтал. В Звiтi про власний капiтал страхова компанiя вiдображає рух власного 
капiталу  в розрiзi складових капiталу, визнаного вiдповiдно до МСФЗ.  (тис.грн.)  
 Зареєстрований капiтал Додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений 
прибуток (збиток) Капiтал у дооцiнках Усього власний капiтал Залишок на 31 грудня 2020 року
 68874 36650 1824 2448 12803 122599 Виправлення помилок минулих рокiв  0 0
 0 0 0 0 Скоригований залишок на початок року 68874 36650 1824 2448
 12803 122599 Чистий прибуток (збиток) за 2020 рiк 0 0 0 (3489) 0
 (3489) Дооцiнка (уцiнка)необоротних активiв 0 0 0 0 (502) (502) 
Вiдрахування до резервного капiталу 0 0 61 (61) 0 0 Залишок на 31 
грудня 2020 року 68874 36650 1885 (1102) 12301  118608   7.15 Фiнансовi iнструменти та 
управлiння ризиками. Система управлiння ризиками. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими 
ризиками. Керiвництво Товариства визначило ризики й розробило процедури по керуванню ними. 
Керування ризиком вiдбувається вiдповiдно до рiшення Правлiння Товариства. Керiвництво 
Товариства видiлило наступнi основнi категорiї ризикiв: _ страховi ризики; _ фiнансовi 
ризики; _ операцiйнi ризики. Для того щоб обмежити вищезазначенi ризики, при виборi 
фiнансових iнструментiв полiтика Товариства базується на  високому рiвнi контролю з боку 
працiвникiв страхової компанiї з урахуванням вимог чинного законодавства України. Товариство 
мiнiмiзує ризики диверсифiкацiй свого iнвестицiйного портфелю, аналiзує фiнансовi активи перед 
їх покупкою i вiдстежує подальшу iнформацiю про цi активи, вкладаючи бiльшiсть своїх 
iнвестицiй з високими рейтингами надiйностi.  Страхова дiяльнiсть передбачає передачу ризику 
вiд страхувальника страховиковi й наступне управлiння цим ризиком. Найбiльшi ризики в областi 
страхування пов'язанi iз прийманням i оцiнкою страхових ризикiв, вибором обсягу 
вiдповiдальностi при перестрахуваннi й виконанням зобов'язань стосовно укладених страхових 
договорiв. Крiм цього, страховик також пiдпадає пiд iнвестицiйнi ризики, пов'язаним з 
необхiднiстю покривати технiчнi резерви активами, вкладеними в рiзнi фiнансовi iнструменти. 
Керiвництво страхової компанiї визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу 
суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь 
точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та 
ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий 
ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин 
виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та 
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 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.  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 
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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 використовує диверсифiкацiю активiв та 
дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. 
Аналiз чутливостi не проводився, фiнансовi iнвестицiї Товариства не мають котирувань i не є 
спостережуваними. Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi 
грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 
Товариство не має операцiй з iноземною валютою. 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. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та 
контролює їх максимально припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство 
має намiр позбуватися боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою. 
Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових 
ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв.  Активи, якi наражаються на вiдсотковi 
ризики                          (тис.грн.) Тип активу 31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. Банкiвськi 
депозити 7585 6060 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.  8. Управлiння капiталом 
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: _ зберегти 
спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало 
дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; _ забезпечити 
належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що 
вiдповiдають рiвню ризику. Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на 
щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим 
ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом 
залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення 
iснуючих позик.  Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2020 рiк наведенi 
нижче:                                                                                                                              (тис.грн.) Активи
 Зобов'язання Вартiсть чистих активiв (гр. 1 - гр. 2) 1 2 3 123923 5315 118608  
Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу у 
вiдповiдностi до статтi 144 Цивiльного кодексу України наведенi в таблицi нижче:                                                                                                                                             
(тис.грн.) Рiк Вартiсть чистих активiв Статутний капiтал Рiзниця (гр. 2 - гр. 3) 1 2 3
 4 2020р. 118608 68874 49734 Як вбачається, за результатами господарської 
дiяльностi у 2020 роцi вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр сплаченого 
Статутного капiталу.  Система внутрiшнього контролю. Проведення внутрiшнiх перевiрок в 
Товариствi протягом 2020 року здiйснювалося  внутрiшнiм аудитором.   За результатами 
проведених перевiрок було розроблено рекомендацiї та наданi вказiвки щодо їх усунення. 
Рекомендацiї внутрiшнього аудитора враховано у роботi. На дату затвердження фiнансової 
звiтностi iнформацiя щодо подiй, якi мають суттєвий вплив на фiнансовi показники, невiдома.   
9.Подiї пiсля звiтної дати. Iнформацiя про подiї, що вiдбулись у Товариствi пiсля звiтної дати до 
дати затвердження фiнансового звiту до випуску:              №  п/п Перелiк подiй,  що вiдбулись 
пiсля звiтної дати  Вiдомостi про наявнiсть подiй у  2020 роцi     вiдображено у 
фiнансовому звiтi не вiдображено у звiтi, розкрито у примiтках 1. Визнання дебiтора  
Товариства банкрутом  не було не було 2. Розгляд судової справи, що пiдтверджую 
наявнiсть у Товариства поточного зобов'язання  на звiтну дату не було не було 3.
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 Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю пiдприємства не було не було 4.
 Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха не було не було 5.
 Значнi змiни у вартостi активiв Товариства пiсля звiтної дати не було не було 6.
 Iншi важливi подiї не було так На дату подання звiтностi  керiвництво оцiнило 
iснування наступних подiй: _ подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного 
перiоду (подiї, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi за 2020 рiк);  _ подiї, якi 
свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають коригування 
фiнансової звiтностi, але вимагають певних пояснень). Управлiнський персонал Товариства подає 
фiнансову звiтнiсть акцiонерам для затвердження на рiчних Загальних зборах.   10. Iншi 
примiтки.  10.1 Операцiї з пов'язаними особами. Iнформацiя про операцiї з пов'язаними 
особами. До пов'язаних сторiн або операцiй зi пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 
(переглянутому у 2009 роцi) "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", вiдносяться: 1.  
Фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною iз суб'єктом 
господарювання, що звiтує, якщо така особа: 1.1. Контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, 
або здiйснює спiльний контроль над ним. 1.2. Має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що 
звiтує. 1.3. Є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, що звiтує, 
або материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує. 2. Суб'єкт господарювання є 
пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо виконується будь-яка з таких умов: 2.1. 
Суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а це 
означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд 
спiльним контролем є зв'язанi одне з одним). 2.2. Один суб'єкт господарювання є асоцiйованим 
пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого суб'єкта господарювання (або асоцiйованого 
пiдприємства чи спiльного пiдприємства члена групи, до якої належить iнший суб'єкт 
господарювання). 1.3.  Обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї 
третьої сторони. 1.4. Один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта 
господарювання, а iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього 
суб'єкта господарювання; 1.5.  Суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi 
трудової дiяльностi працiвникiв або суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта 
господарювання, який є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує. Якщо суб'єкт 
господарювання, що звiтує, сам є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є 
пов'язаними iз суб'єктом господарювання, що звiтує: _ суб'єкт господарювання перебуває пiд 
контролем або спiльним контролем особи, визначеної в пунктi 1; _ особа, визначена в пунктi 
1.1., має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом провiдного управлiнського 
персоналу суб'єкта господарювання (або материнського пiдприємства суб'єкта господарювання). 
Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливiсть контролювати 
iншу сторону або здiйснювати  суттєвий вплив  на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень 
iншою стороною. Операцiї мiж пов'язаними сторонами - передбачають передачу ресурсiв або 
зобов'язань, незалежно вiд стягування плати. Спiльний контроль - зафiксоване угодою 
розподiлення прав контролю. Пов'язанi сторони  Товариства включають акцiонерiв, ключовий 
управлiнський персонал, пiдприємства, якi мають спiльних власникiв та перебувають пiд спiльним 
контролем, пiдприємства, що перебувають пiд контролем ключового управлiнського персоналу, а 
також компанiї, стосовно яких у Товариства є iстотний вплив. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 
року, не має заборгованостi за сумами, що пiдлягають виплатi пов'язаним сторонам.  Оцiнка 
можливої наявностi проведення операцiй з пов'язаними сторонами проводиться Товариством в 
кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiдної пов'язаної сторони та стану 
ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.  Станом на 31.12.2020 року пов'язаними особами для 
Товариства є: _ Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами 
"Арiво ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий 
iнвестицiйний фонд "Арiво Корпоративний"),  країна реєстрацiї - Україна, код ЄДРПОУ 39173497, 
мiсцезнаходження: 01042, м. Київ, бул. Марiї Приймаченко, буд. 1/27, частка у статутному 
капiталi страхової компанiї - 99,732110 %. Зазначена  юридична особа повнiстю вiдповiдає 
встановленим вимогам законодавства України. _ Ключовий управлiнський персонал: - Голова 
правлiння -  Бажутiна Тетяна Геннадiївна, громадянство Україна, IПН 1911007524; - Заступник 
Голови правлiння - Опенько Ада Семенiвна, громадянство Україна, IПН 1738808301;   - член 
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правлiння - Овчаренко Євгенiя Петрiвна, громадянство Україна, IПН 1802003841.  _
 Кiнцевий бенефiцiарний власник - фiзична особа - Яковлєва Людмила Леонiдiвна, 
громадянство Україна, IПН 2750713561, адреса реєстрацiї: м.Київ, пр-т Червонозоряний, буд.4ж, 
кв.192. Протягом 2020 р. члени Правлiння отримали фiнансову винагороду вiд Товариства у 
виглядi  заробiтної плати (нарахована). Її розмiр встановлюється за контрактом та рiшенням 
Наглядової ради.                        У 2020 роцi Товариство мало 
такi обороти та залишки за операцiями з пов'язаними сторонами:     
                            (тис. грн.) Стаття Оборот за 2020 рiк Оборот за 2019 
рiк Адмiнiстративнi витрати (витрати на провiдний управлiнський персонал)  фiнансова 
винагороду вiд Товариства у виглядi  заробiтної плати (нарахована) i ЄСВ (22%) : 313 282 
Винагорода за послуги вiд оренди примiщення 318 324 Винагорода за послуги вiд оренди 
автомобiля 106 90 Разом  737 696 Наданi страховi послуги в сумi -10 тис. грн.  
Протягом звiтного перiоду Товариство не брало на себе iстотних зобов'язань по пенсiйним 
виплатам, оплатi вихiдної допомоги або iнших довгострокових зобов'язань перед ключовим 
управлiнським персоналом, крiм сплати внескiв до державного пенсiйного фонду у складi 
соцiальних внескiв iз заробiтної плати та премiй.  Iншим пов'язаним особам винагороди не 
нараховувались та не отримувались.  Винагороди у формi акцiй - не  нараховувались та не 
отримувались.   10.2 Умовнi активи та умовнi зобов'язання. Судовi процеси. У ходi звичайної 
дiяльностi Товариство 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. Станом на 31 грудня 
2020р. судовi справи переданi до суду вiдсутнi.  Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi 
та iнших фiнансових активiв. Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як 
результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що 
активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi 
Товариства. Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi 
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi 
Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку 
керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не 
потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї. Iнша iнформацiя - суттєвi подiї. Iнформацiя 
про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли вплинути на фiнансово-господарський стан 
Товариства  та призвести до значної змiни вартостi його капiталу №  п/п Перелiк подiй, що 
могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства Вiдомостi про наявнiсть подiй у 
2020 роцi 1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% 
статутного капiталу не було 2. Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було 3.
 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу  не було 
4. Змiн у складi наглядової ради Не було  5. Змiна власникiв, яким належать 10 i 
бiльше вiдсоткiв  не було 6. Рiшення про утворення, припинення його фiлiй, представництв
 не було 7. Рiшення вищого органу Товариства про змiни розмiру статутного капiталу 
 не було 8. Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його 
санацiю не було 9. Рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або 
банкрутство  не було  Непередбаченi податковi зобов'язання. Товариство здiйснює операцiї в 
Українi i тому має вiдповiдати вимогам українського податкового законодавства. Для української 
системи оподаткування характерним є наявнiсть численних податкiв та законодавство, яке часто 
змiнюється, може застосовуватися ретроспективно, мати рiзну iнтерпретацiю, а в деяких випадках 
є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж 
мiсцевими, обласними i державними податковими органами та мiж Нацiональним банком України 
i Мiнiстерством фiнансiв.  Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, 
якi згiдно з законодавством уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати 
пеню. Податковий рiк є вiдкритим для перевiрки податковими органами протягом наступних 
трьох календарних рокiв, але за деяких обставин такий перiод може бути подовжено. Цi факти 
створюють значно серйознiшi податковi ризики в Українi, нiж тi, якi є типовими для країн з бiльш 
розвиненими системами оподаткування. Зважаючи на загальну невизначенiсть щодо того, як слiд 
тлумачити законодавство України, офiцiйнi роз'яснення та судовi рiшення, а також  зважаючи на 
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поточну податкову практику, управлiнський персонал вважає, що ризик нарахування Товариству 
додаткових податкових зобов'язань та застосування до неї штрафних санкцiй є незначним. Однак, 
якщо податковим органам вдасться довести обгрунтованiсть рiзних нарахувань i тлумачень, вплив 
потенцiйних зобов'язань, включаючи штрафи та пенi за простроченi платежi, на цю фiнансову 
звiтнiсть може бути  суттєвим.              10.3 Безперервнiсть дiяльностi. Дана фiнансова звiтнiсть 
була пiдготовлена вiдповiдно принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю 
активiв i погашення зобов'язань у ходi звичайної господарської дiяльностi.  Фiнансовим 
результатом дiяльностi Компанiї за 2020 рiк виявились збитки.  Це вiдбулось з багатьох причин. 
Карантин, вiддалена робота працiвникiв компанiї з дому, вимушене скорочення персоналу 
компанiї, додатковi витрати на пiдтримку роботи компанiї в нових умовах( програмне 
забезпечення , автомобiльнi перевозки працiвникiв компанiїї), а також об'єктивне скорочення 
клiєнтськой бази призвели до необхiдностi обмеження дiлової активностiта уповiльнення 
дiяльностi Товариства.   Спалах COVID-19 та пов'язанi з цим глобальнi реакцiї спричинили 
уповiльнення ринку ЦП, суттєве зниження активностi на фiнансових ринках та зниження 
справедливої вартостi бiльшостi дольових торгових фiнансових iнструментiв. Станом на 
31.12.2019р. СК "Енергорезерв" володiла пакетом iнвестицiйних сертифiкатiв ТОВ "КУА 
"СiПiДжi Ассетст менеджмент" в кiлькостi 93005 шт. Справедлива вартiсть цього пакету станом 
на 31.12.2020р, згiдно з оцiнкою суттєво зменшилась, тому фiнансовий результат  дiяльностi 
компанiї "Енергорезерв" за 2020 рiк є вiд'ємним Але в цiлому за рiк страхова дiяльнiсть була 
прибутковою для Компанiї. Керiвництво СК "Енергорезерв" уважно стежить за ситуацiєю i 
реалiзує заходи щодо зниження негативного впливу всiх зазначених подiй на Товариство. Але, 
нажаль ситуацiя в свiтi та на фiнансових ринках України залишається невизначеною i на 2021 рiк 
СК "Енергорезерв"  для покращення фiнансових результатiв дiяльностi в 2021 роцi планує 
збiльшення обсягiв платежiв за рахунок розвитку i розширення нових видiв страхування,  а саме 
медичного страхування, яке є найбiльш актуальним пiд час пандемiї. Темпи зростання цього виду 
страхування спостерiгались i в 2020 роцi, а в 2021роцi Керiвництво страхової компанiї 
сподiвається на значний зрiст цього страхування, а також на стабiлiзацiю ринку ЦП та зростання 
справедливої цiни пакету iнвестицiйних сертифiкатiв що є на балансi Товариства.  Продовження  i 
майбутня дiяльнiсть пiдприємства в значнiй мiрi залежить вiд поточної та майбутньої економiчної 
ситуацiї в Українi.  Фiнансова звiтнiсть не включає будь-якi коригування у разi  з неможливiстю 
продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому.                    10.4 Дата 
затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Фiнансова звiтнiсть ПрАТ СК "Енергорезерв" за 
рiк, який закiнчився 31 грудня  2020р., затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 
керiвником Товариства 05 лютого 2021 року. Нi акцiонери Товариства, нi iншi особи не мають 
права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.   Голова 
правлiння     Бажутiна Т.Г.  Головний бухгалтер      
 Путена А.Ф. 
д/н 
д/н 
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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) 
АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
"РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 
які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 
3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

20971605 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

65082, МIСТО ОДЕСА, 
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, 

ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, 
БУДИНОК 1, ОФIС 535. 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

0135 

6 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності) 

номер: ОСНАД  №18-кя, дата: 
29.01.2021 

7 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) - 
10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: №13, дата: 01.02.2021 
11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 01.02.2021, дата 

закінчення: 10.03.2021 
12 Дата аудиторського звіту 10.03.2021 
13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
90 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  
 ЗВIТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо рiчної фiнансової звiтностi  ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" станом на 31 
грудня 2020 року Адресат: _ НКЦПФР _ Нацiональний банк  _ ПРАТ СК 
"ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"  Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi  Думка Ми провели аудит 
фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ", код за ЄДРПОУ 22910777, мiсцезнаходження: Україна, 
04070, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТСЬКА, будинок 4, квартира 1  (надалi Товариство), що 
складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звiт про фiнансовi 
результати (Звiту про сукупний дохiд) за  2020 рiк, Звiту про рух грошових коштiв за 2020 рiк, 
Звiту про власний капiтал за 2020 рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до 
фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.  На нашу думку 
фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 
фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, його фiнансовi результати i грошовi 
потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та 
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фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.  
Основа для думки  Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю 
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з 
Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi, рiк видання 2016-2017, затверджених 
в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 
08.06.2018 №361 (надалi - МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено 
в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є 
незалежним по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв 
Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв та етичними вимогами, застосованими в 
Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики 
вiдповiдно до цих вимог.  Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 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 
розглядалися у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 
формуваннi думки щодо цiєї фiнансової звiтностi. Ми не висловлюємо окремої думки щодо 
цього питання.   № з/п Ключове питання аудиту Яким чином  наш аудит розглядав 
ключове питання аудиту          1.          Безперервнiсть дiяльностi   Природа питання  
Непокритий збиток Товариства станом  на 31.12.2020 склав 1102 тис. грн., що є результатом 
фiнансової дiяльностi за звiтний перiод (див. Примiтку 7.5. "Власний капiтал").  Що 
обговорено з управлiнським персоналом Ми обговорили з управлiнським персоналом: _
 ризики пов'язанi полiтичними та економiчними змiнами в умовах  кризи  COVID-19 та 
недосконалiсть законодавства; _ рiшення найвищого управлiнського персоналу щодо 
контролю за фiнансовим результатом дiяльностi Товариства. _ фiнансовi результати дiяльностi 
за звiтний та попереднiй рiк; _ природу виникнення  збитку за звiтний перiод.  _
 плани Товариства, щодо зменшення непокритого збиту Виконанi аудиторськi 
процедури _ ми iдентифiкували певнi умови та подiї, якi потенцiйно можуть мати ризики 
щодо порушення принципу безперервностi дiяльностi Товариства; _ ми ознайомились з 
рiшеннями найвищого органу управлiння Товариства, щодо контролю за непокритим збитком; 
_ ми отримали пояснення щодо проведення управлiнським персоналом вiдповiдних 
заходiв, вивченi фiнансовi плани щодо розвитку Товариства; _ ми проаналiзовали фiнансову 
звiтнiсть на останню звiтну дату та оцiненi фiнансовi показники дiяльностi на момент аудиту; 
_ ми перевiрили математичну точнiсть розрахунку показникiв фiнансової  дiяльностi 
станом на 31.12.2020; _ ми отримали вiд управлiнського персоналу план дiй та запевнення 
щодо прибуткової дiяльностi в 2021 роцi;  _ ми проаналiзували всi незакiнченi судовi 
справи, в яких Товариство виступає стороною; _ ми провели обговорення всiх аспектiв та 
можливих наслiдкiв з управлiнським персоналом та юристами Товариства.  Результати 
аудиторських процедур За результатами аудиторських процедур ми встановили, що: _
 непокритий балансовий збиток Товариства є результатом фiнансової дiяльностi в 
цiлому  i складає 1102 тис. грн.; _ за результатами фiнансової дiяльностi за поточнiй 
фiнансовий рiк збиток Товариства склав 3489 тис.грн..; _ показники фiнансової  
дiяльностi Товариства вiдповiдають встановленим вимогам; _ судовi позови, в яких 
Товариство виступає стороною - вiдсутнi; _ управлiнський персонал стежить за станом 
розвитку поточної ситуацiї i вживає заходи для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв;  _
 управлiнський персонал вважає, що ним здiйснюються всi заходи, необхiднi для 
пiдтримки стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства .(див. Примiтку10.3 "Безперервнiсть 
дiяльностi"); _ дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати 
мiсце в результатi такої невизначеностi. Про необхiднiсть таких корегувань буде повiдомлено, 
якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi; _ в результатi проведення вказаних 
аудиторських процедур ми не встановили суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв 
здатнiсть Товариства, фiнансова звiтнiсть якого перевiрялася, продовжувати свою дiяльнiсть 
на безперервнiй основi.     2.    Страховi резерви  Природа питання Ми зосередили увагу 
на цiй областi, оскiльки  розрахунок  резервiв  вимагає вiд управлiнського персоналу 
прийняття управлiнських рiшень та формування оцiнок i припущень. Резерви являють собою 
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оцiночнi розрахунки величин можливих майбутнiх  виплат за заявленими i не заявленими 
вимогами про вiдшкодування збиткiв i пов'язаних iз ними витратами  на певну дату.   
Товариство застосовує комплекс актуарних методологiй та методiв для оцiнки технiчних  
резервiв. Страховi резерви Товариства на звiтну дату становлять 4121 тис.грн. що становить 
79,42% зобов'язань Товариства, та мають вплив на його фiнансовий стан та результати 
дiяльностi. Резерви складають з резерву незароблених премiй, що становить 4083 тис.грн., та  
резерви  заявлених, але не виплачених  збиткiв в сумi 38 тис.грн. (див. Примiтку 7.7 
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення) Облiкова полiтика та пояснення щодо 
використання оцiнок i застосованих припущень викладенi у примiтцi 5. "Iстотнi облiковi 
судження, оцiннi значення i допущення." додатково розкрита iнформацiя в примiтцi 7.7 
"Довгостроковi зобов'язання i забезпечення". Додатковi розкриття iнформацiї щодо статей 
фiнансової звiтностi та розкриття iнформацiї про  ризики, включаючи аналiз залежностi 
резерву на покриття збиткiв вiд використання припущень  також наведенi у примiтцi 7.15 
"Фiнансовi iнструменти та управлiння ризиками. Система управлiння ризиками. Цiлi та 
полiтики управлiння фiнансовими ризиками."  Що обговорено з управлiнським персоналом 
Ми обговорили з управлiнським персоналом: _ ризики пов'язанi з полiтичними та 
економiчними змiнами в умовах  кризи  COVID-19 та недосконалiсть дiючого законодавства; _
 ризики пов'язанi з формуванням резерву на покриття збиткiв;  Виконанi аудиторськi 
процедури _ ми надали запити управлiнському персоналу стосовно ризикiв пов'язаних з: o
 кризою  COVID-19 та недосконалiсть дiючого законодавства; o з формуванням 
резерву незароблених премiй. _ ми надали запити управлiнському персоналу стосовно 
методики розрахунку резерву незароблених премiй Товариства. _ ми отримали та 
проаналiзували актуарний  звiт Товариства за 2020 рiк: _ ми отримали та проаналiзували 
розрахунок страхових резервiв Товариства за звiтний перiод; _ ми перевiрили математичну 
точнiсть розрахунку страхових резервiв Товариства за звiтний перiод.  Результати 
аудиторських процедур _ ми отримали розумiння полiтики, процесiв та контрольних 
процедур Товариства щодо облiку страхових резервiв; _ ми  встановили ризики 
по'вязанi з: o кризою  COVID-19 та недосконалiсть дiючого законодавства; o з 
формуванням резерву незароблених премiй. _ ми встановили методику розрахунку резерву 
незароблених премiй Товариства, а саме: метод "1/4". _ ми встановили, що розрахунки 
актуарного звiту Товариства за 2020 рiк щодо формування страхових резервiв вiдповiдають 
розрахунку Товариства. _ ми встановили математичну точнiсть розрахунку страхових 
резервiв Товариства за звiтний перiод. _ управлiнський персонал вважає, що ним 
здiйснюються всi заходи, необхiднi для пiдтримки стабiльної дiяльностi та розвитку 
Товариства;  _ дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати 
мiсце в результатi такої невизначеностi. Про необхiднiсть таких корегувань буде повiдомлено, 
якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.      Iншi питання   Аудит фiнансової звiтностi 
Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., був проведений iншим аудитором, який 25 
лютого 2020 р. висловив думку iз застереженням щодо цiєї фiнансової звiтностi у зв'язку з 
тим, що на думку аудитора, iснує невизначенiсть щодо справедливої вартостi акцiй ПрАТ "СК 
"УКРЕНЕРГОПОЛIС" станом на 31.12.2019 р. у зв'язку iз вiдсутнiстю активного ринку щодо 
зазначених акцiй та будь-яких iнших джерел для її визначення. Товариством проведена оцiнка 
акцiй фахiвцем з оцiнки.  Згiдно зi  звiтом  з оцiнки майна вiд 04.02.2021р. станом на 
31.12.2020р. справедлива вартiсть 1(однiєї) простої бездокументарної акцiї ПрАТ "СК 
"УКРЕНЕРГОПОЛIС" складає  1000(одна тисяча) гривень. (Оцiнювач ПП "АВЕРТI").   Iнша 
iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї   Управлiнський 
персонал несе вiдповiдальнiсть за iнформацiю, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом 
аудитора щодо неї. Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 
складається з наступного.   Рiчна iнформацiя емiтента  Управлiнський персонал несе 
вiдповiдальнiсть за Рiчну iнформацiю Товариства як емiтента цiнних паперiв, включно зi 
Звiтом з корпоративного управлiння, що має бути складена у вiдповiдностi до Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 №2826, та мiстить iншу iнформацiю, окрiм 
фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Очiкується, що Рiчна iнформацiя 
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емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, буде надана нам пiсля дати цього звiту аудитора, за 
виключенням Звiту з корпоративного управлiння, який отримано нами до дати звiту аудитора.  
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 винятком викладеного 
в параграфi "Звiт щодо звiту з корпоративного управлiння" нашого звiту.  У зв'язку з нашим 
аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, 
зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 
iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 
чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.  Коли ми ознайомимося з 
Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, якщо ми дiйдемо висновку, що в нiй 
iснує суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити про це питання вищий управлiнський 
персонал Товариства.   Звiт з управлiння  Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 
iнформацiю у Звiтi про управлiння, складеному ним за Законом України "Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", який мiстить iншу iнформацiю, окрiм фiнансової 
звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї.  Наша думка щодо фiнансової звiтностi не 
поширюється на iншу iнформацiю в Звiтi про управлiння та ми не робимо висновок з будь-
яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.  У зв'язку з нашим аудитом фiнансової 
звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, що зазначена в Звiтi 
про управлiння, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 
iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 
чи ця iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення, або чи цей Звiт вiдповiдає 
вимогам законодавства.  Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї у 
Звiтi про управлiння, 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 таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.  Звiтнi данi страховика  
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за Звiтнi данi страховика, визначенi "Порядком 
складання звiтних даних страховика", затвердженим Розпорядженням Державної комiсiї з 
регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 03.02.2004 №39, та мiстять iншу 
iнформацiю, окрiм фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї.  Наша думка щодо 
фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю в Звiтних даних страховика та ми не 
робимо в цьому звiтi незалежного аудитора висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо 
цiєї iншої iнформацiї.  У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою 
вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому 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 ми доходимо висновку, що 
iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми 
не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.   Вiдповiдальнiсть 
управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями за фiнансову 
звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї 
фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV та МСФЗ, що прийнятi та застосовуються для 
складання та подання фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який 
управлiнський персонал визнає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової 
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки.  При 
складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 
це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими 
повноваженнями несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 
Товариством.  Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є 
отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 
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викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу 
думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, 
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке 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 не виявлення 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, якi поставили б пiд значний сумнiв 
можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку 
щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму 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 компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi Ми 
повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований 
обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi 
недолiки системи 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 
застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.  Звiт щодо вимог iнших законодавчих та 
нормативних актiв  Додаткова iнформацiя вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi 
папери та фондову бiржу"  Звiт щодо Звiту з корпоративного управлiння  Ми виконали 
перевiрку iнформацiї у Звiтi з корпоративного управлiння Товариства, (далi - Звiт з 
корпоративного управлiння).  Вiдповiдальнiсть за Звiт з корпоративного управлiння та його 
пiдготовку вiдповiдно до пункту 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 
ринок" та статтi 12-2 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг" несе управлiнський персонал Товариства.  Наша перевiрка Звiту про 
корпоративне управлiння полягала в розглядi того, чи не суперечить iнформацiя у ньому 
фiнансовiй звiтностi Товариства та чи пiдготовлено Звiт про корпоративне управлiння 
вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Наша перевiрка Звiту про корпоративне 
управлiння вiдрiзняється вiд аудиту, який виконується вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
аудиту, та є значно меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що в результатi перевiрки ми 
отримали основу для висловлення нашої думки.  Думка Звiт про корпоративне управлiння 
пiдготовлено, i iнформацiя в ньому розкрита, вiдповiдно до вимог пункту 3 статтi 40-1 Закону 
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 12-2 Закону України "Про фiнансовi 
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг". Опис основних характеристик 
систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiк осiб, якi прямо або 
опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; iнформацiя про будь-якi 
обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства; порядок 
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призначення та звiльнення посадових осiб та повноваження посадових осiб Товариства, 
наведенi у Звiтi з корпоративного управлiння, не суперечить iнформацiї, отриманiй нами пiд 
час аудиту фiнансової звiтностi Товариства, i вiдповiдають Закону України "Про цiннi папери 
та фондовий ринок".  Додаткова iнформацiя вiдповiдно до вимог "Порядку складання звiтних 
даних страховикiв", затвердженого Розпорядженням Держфiнпослуг України вiд 03.02.2004. 
№39 (iз змiнами) Ми надали Товариству окремий  ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТI 
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо рiчних звiтних даних страховика ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" за 2020 рiк, 
складений за вимогами Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 
(Переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної 
фiнансової iнформацiї".  Додаткова iнформацiя вiдповiдно до Закону України "Про аудит 
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" Ми вперше  були призначенi аудиторами  
Товариства  21.01.02021 року на перiод 2020-2022 роки  на пiдставi рiшення наглядової  ради 
Товариства..  Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей Звiт 
незалежного аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення 
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства. Значущi 
ризики, якi потребували нашої уваги, але не призвели до модифiкацiї нашої думки наведенi в 
роздiлi "Ключовi питання аудиту". Жодний з iдентифiкованих нами значущих ризикiв не 
призвiв до викривлень фiнансової звiтностi, якi потребували модифiкацiї нашої думки. За 
результатами нашого аудиту не було виявлено порушення, якi потребували б обговорень з 
управлiнським персоналом Товариства необхiдностi внесення виправлень у фiнансову 
звiтнiсть. Наш звiт узгоджений з додатковим звiтом для Аудиторського комiтету (Наглядової 
ради) Товариства. Ми не надавали Товариству послуги, забороненi законодавством. Ми та 
ключовий партнер у завданнi з аудиту фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 
2020 року є незалежними по вiдношенню до Товариства. Ми, а також контрольованi нашої 
фiрмою суб'єкти господарювання не надавали Товариству iншi нiж обов'язковий аудит 
послуги, iнформацiя про якi не розкрита у звiтi про управлiння та/або у фiнансовiй звiтностi. 
Метою нашого аудиту є пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв до фiнансової 
звiтностi Товариства. Це досягається через висловлення нами думки про те, чи складена 
фiнансова звiтнiсть у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996-XIV. Наш аудит проведено згiдно з МСА 
та вiдповiдними етичними вимогами i вiн надає нам можливiсть формулювати таку думку. 
Внаслiдок властивих для аудиту обмежень бiльшiсть аудиторських доказiв, на основi яких 
сформованi нашi висновки та на яких грунтується наша думка, є швидше переконливими, нiж 
остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантiї, що фiнансова звiтнiсть не мiстить 
викривлень, i наш аудит не гарантує майбутню життєздатнiсть Товариства, ефективнiсть чи 
результативнiсть ведення справ Товариства управлiнським персоналом.  Основнi вiдомостi 
про аудиторську фiрму: o повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих 
документiв:  АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ; o мiсцезнаходження: 65082, мiсто Одеса, 
провулок Маяковського, будинок, 1 офiс 535. o iнформацiя про включення до Реєстру 
аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв 
аудиторської дiяльностi за №0135 в роздiли: ? Роздiл "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ 
ДIЯЛЬНОСТI"; ? Роздiл "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ 
ПРАВО ПРОВОДИТИ     ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI"; ? Роздiл 
"СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ     
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПIДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ      
СУСПIЛЬНИЙ IНТЕРЕС".   Ключовий партнер  з аудиту, результатом якого є цей звiт 
    незалежного аудитора      Лазоренко 
Майя Володимирiвна (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв 100346)         мiсто Одеса, 
провулок Маяковського, будинок 1 , офiс 535  10 березня  2021 року=+-+=д/н 
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XVI. Твердження щодо річної інформації 
Голова Правлiння Емiтента Бажутiна Тетяна Геннадiївна, яка здiйснює управлiнськi функцiї та 
пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це їй вiдомо, рiчна 
фiнансова звiтнiсть за 2020 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 
вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 
фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає 
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i 
стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у 
своїй господарськiй дiяльностi. 
 


	IMG_0006
	Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік



