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I. Загальнi вЦомостi

1. ПовЕе Irаfu,{еЕ}вФIня eMiTeETa: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
KOMIIAHU1 "ЕнЕргорЕзЕрв,
2. ОргаЕiзацiйЕо-правова форма: АкцiонерЕе товариство |

З . ЦеЕтЕфiкацiiтЕий код юридичвоi особтl: 2291,01'77

4. МiсцезтrмоджеЕня: 04070, Киiв, вул. Братська,4, KB.l
5. Мiжмiський код, телефон та фмс: (044) 425-05-1З, (044) 425-З5-87
6. Адреса електровноi поrrrrи: TezerT@energolezelv.com
7. НаймеlrувмЕя, iдеЕтифiкацiйшй код юридиФоi особи, краlЪа реестрацii юриди,тноi особи та
яомер свiдоцтва про включеIшя до Реестру осiб, 1тrовновахеиr,ш надавати iнформацйвi послlти
на фондовому ринку, особи, яка здiйсЕюе оцрилюднеЕФI регульовацоi irrформацii вiд iMeBi

учаспика фондового рипку (у разi здiйсвеIrЕя опрйлюдIеЕЕя):
8. Найменуванпя, iдФfiифiкацiйЕий код юридаrпrоi особи, краiЪа реесц)ацii юрйдичпоi особи та
номер свiдоцтва прО включеЕЕя до РессТру осiб, уповноважепих палавати iяформацiйцi послугл

па фондовому рипку, особи, fr(а здiйснюс подавня звiтяостi таlабо адмiвiстративнхх да.Еrr( до
НацiоIrальноi Koмicii з цiЕIiих паперiв та фон,аового рипку (у разi, якцо eMiTem не подае

lнформацЬ до НачiоЕальЕоi Koмicii з цiнплrх паперiв та фондового риЕку безпосередньо):

ДержавЕа установа "Атеrтrство з розвитку iнфраструътlри фондового риIrку УкраЪи',2|6'16262,
YKpaiBa, DR/00002/ARM

II. ДаЕi про даry та мiсце опрцлюднеЕЕя промiжцоТ iнформацii

(llрiзвriше та iнiцjа.lи кеl)iвника або )пoBIioвa,{etloI
особп e!iTeHra)

сviтспта цiннrrх паперiв

Пролriхну iнфорлrачiю роз:чriщено па
B-raclroN{!, всб -с ali 1i ),rIасника фоЕ]lового
ринк,\ htф://229 1 0777.Smida.gov.ua 29.10-2021

(L.Rl--arpeca сторiнки) (laTa1
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 
3. Інформація про посадових осіб емітента X 
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  
5. Відомості про цінні папери емітента:  
    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  
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 
7. Інформація щодо корпоративного секретаря  
8. Інформація про вчинення значних правочинів  
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість   
10. 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 та 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 X 
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
12. Інформація про конвертацію цінних паперів  
13. Інформація про заміну управителя  
14. Інформація про керуючого іпотекою  
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом  
17. Інформація про іпотечне покриття:  
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 
протягом звітного періоду  
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів  
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)  
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бухгалтерського обліку 
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності X 
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 
(аудиторською фірмою)  
24. Проміжний звіт керівництва X 
25. Твердження щодо проміжної інформації  
26. Примітки: 
- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про 
собівартість реалізованої продукції не надається, т.щ. Товариство не займаються видами 
діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та 
розподілення електроенергії, газу та води;  - інформація про облігації емітента не надається, 
тому що таких цінних паперів не випускались;  - інформація про інші цінні папери, випущені 
емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;  - інформація про 
похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;  - 
інформація щодо корпоративного секретаря не надається, тому що у емітента корпоративний 
секретар відсутній;  - інформація про вчинення значних правочинів не надається, тому що 
значні правочини не укладались;  - інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких 
є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не надається, тому 
що емітент не укладав правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;  - інформація про 
забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що емітент не випускав 
зазначені цінні папери;  - інформація про конвертацію цінних паперів не надається, тому що 
конвертація не відбувалась;  - інформація про заміну управителя, інформація про керуючого 
іпотекою, інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, інформація про 
зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним 
боргом, інформація про іпотечне покриття, інформація про заміну фінансової установи, яка 
здійснює обслуговування іпотечних активів не надається, тому що емітент не випускав 
іпотечних цінних паперів;  - проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), 
що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що емітент не 
випускав забезпечені цінні папери;  - звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що 
емітентом не здійснювалась емісія цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва;  - 
висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською 
фірмою) не надається, тому що аудиторська перевірка фінансової звітності не здійснювалась;  
- 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. Дата проведення державної реєстрації 
 01.11.1994 
3. Територія (область) 
 м.Київ 
4. Статутний капітал (грн)  
 68873833,04 
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
7. Середня кількість працівників (осіб) 
 14 
8. 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 
9. Органи управління підприємства 
  Загальнi збори є вищим органом Товариства. Загальнi збори мають право приймати 
рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi Загальними 
зборами до компетенцiї виконавчого органу Товариства. До виключної компетенцiї Загальних 
зборiв належить:  - визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;  - внесення змiн 
до Статуту Товариства;  - прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;  -
 прийняття рiшення про змiну типу Товариства;  - прийняття рiшення про розмiщення 
акцiй;  - прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в 
акцiї; - прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства;  - прийняття 
рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства;  - прийняття рiшення про дроблення 
або консолiдацiю акцiй;  - затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, 
виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства, а також внесення змiн до них;  -
 затвердження положення про винагороду членiв наглядової ради Товариства;  -
 затвердження звiту про винагороду членiв наглядової ради Товариства; - затвердження 
рiчного звiту Товариства;  - розгляд звiту наглядової ради та затвердження заходiв за результатами 
його розгляду; - розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за 
результатами його розгляду; - розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог 
передбачених законом;  - прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, 
крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, передбачених статтею 68 Закону України "Про 
акцiонернi товариства";  - прийняття рiшення про невикористання переважного права 
акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;  - затвердження 
розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог передбачених законом; - прийняття рiшень з 
питань порядку проведення загальних зборiв;  - обрання членiв Наглядової ради, затвердження 
умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з 
членами Наглядової ради;  - прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради;  - обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), прийняття рiшення про 
дострокове припинення їх повноважень;  - затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї 
(Ревiзора);  - обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень; - прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадку, 
передбаченого частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", про 
лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, 
порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i 
затвердження лiквiдацiйного балансу;  - прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
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Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора);  - обрання членiв лiчильної комiсiї, 
прийняття рiшення про припинення їх повноважень; - обрання комiсiї з припинення Товариства;  
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє 
надання згоди на вчинення правочину, у разi якщо вартiсть такого правочину перевищує 25 
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; -
 прийняття рiшення про затвердження кодексу корпоративного управлiння.  Наглядова рада 
Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, 
визначеної законом i цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. 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 iншi внутрiшнi 
положення), якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  - затвердження 
положення про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства, вимоги до якого 
встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, крiм вимог до 
положення про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства - банку, якi 
встановлюються Нацiональним банком України; - затвердження звiту про винагороду членiв 
виконавчого органу акцiонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною 
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, крiм вимог до звiту про винагороду членiв 
виконавчого органу акцiонерного товариства - банку, якi встановлюються Нацiональним банком 
України; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх 
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових Загальних зборiв;  - формування Тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання 
загальних зборiв Наглядовою радою; - затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 
- 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; - призначення i звiльнення керiвника 
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); - затвердження умов трудових 
договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм 
аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та 
компенсацiйних виплат; - здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) 
товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, 
опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння 
товариства; - розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його 
розгляду у разi вiднесення статутом товариства питання про призначення та звiльнення голови та 
членiв виконавчого органу до виключної компетенцiї наглядової ради; - 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 
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винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";  - обрання 
аудитора (аудиторської фiрми) приватного акцiонерного товариства для проведення аудиторської 
перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); надання 
рекомендацiй загальним зборам щодо пiдбору, призначення, перепризначення та звiльнення 
зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) публiчного акцiонерного товариства; визначення умов 
договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) товариства, встановлення 
розмiру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами 
розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для 
прийняття рiшення щодо нього; - 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; - вирiшення питань про створення та/або 
участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; - вирiшення питань про 
створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв 
товариства; - 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 надання згоди на вчинення значного правочину або про 
попереднє надання згоди на вчинення такого правочину 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 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; - 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; - 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 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.  Виконавчий орган акцiонерного Товариства 
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Виконавчим органом Товариства є 
Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних 
зборiв та Наглядової ради. Роботу Правлiння очолює Голова Правлiння. 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 
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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; 
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10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 
засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 
юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 
юридична особа 

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи, якщо 
засновник - 

юридична особа 
Кушерець Дарина Василiвна - - 
Маленко Оксана Миколаївна - - 

Настащук Володимир Iванович - - 
Ширiн Вiктор Романович - - 

Iгнатченко Владислав Станiславович - - 
Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з 
управлiння активами "АРIВО ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий венчурний 
недиверсифiкований закритий 

iнвестицiйний фонд "Арiво 
Корпоративний") 

04071, м. Київ, вул. Хорива, 53 39173497-23300296 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 
загальна кількість фізичних осіб: 
 0 
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11. 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 
в іноземній валюті 
 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК 
УКРАЇНИ", МФО 322313 
5) IBAN 
 UA053223130000026503012813897 
6) поточний рахунок 
 UA053223130000026503012813897 
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IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер 
ліцензії 

Дата 
видачі 

Орган державної влади, що 
видав ліцензію 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 

(за 
наявності) 

1 2 3 4 5 
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 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

Обов'язкове особисте 
страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспорту 

АГ №569269 17.01.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

Добровiльного страхування 
фiнансових ризикiв 

АГ №569279 17.01.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

Добровiльне страхування вiд 
нещасних випадкiв 

АГ №569271 17.01.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

Добровiльне страхування 
цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АГ №569276 17.01.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

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 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

Добровiльне медичного 
страхування (безперервне 

страхування здоров'я) 

АГ №569272 17.01.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

Добровiльне страхування 
кредитiв (у тому числi 

вiдповiдальностi позичальника 
за непогашення кредиту) 

АГ №569278 17.01.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

01.01.1900 
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Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

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 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

Добровiльне страхування 
вантажiв та багажу 
(вантажобагажу) 

АГ №569274 17.01.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

Обов'язк.страх.цивiл.вiдповiд. 
суб'єктiв госп.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 

пр-ти до аварiй єколог. та сан.-
епiд.характеру. 

АГ №569281 17.01.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

Обов'язкове страхування 
предметiв iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, 
випадкового пошкодження або 

псування 

Розпорядж. 
№1592 

07.07.2016 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

Добровiльного страхування 
наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

АГ №569273 17.01.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

Добровiльне страхування вiд 
вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

АГ №569275 17.01.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

Обов'язкове страхування 
вiдповiдальностi суб'єктiв 
перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 
негативних наслiдкiв при 
перевезеннi небезпечних 

вантажiв 

АГ №569282 17.01.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

Обов'язкове особисте 
страхування працiвникiв 

АГ №569270 17.01.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

01.01.1900 
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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) 

фiнансових послуг України 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

Добровiльне страхування 
медичних виплат 

Розпор.№657 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

Добровiльне страхування 
сiльськогосподарської продукцiї 

Розпор.№657 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 

Обов'язкове страхування 
цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного 
нотарiуса 

Розпор.№657 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

01.01.1900 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Термiн дiї 
лiцензiї безстроковий. 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 
 Член Наглядової ради (обрано як акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Ширiн Вiктор Романович 
3. Рік народження 
 1955 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 44 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Укрбудiнвест", -, Генеральний директор 
7. 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 30.04.2021 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". 
 
1. Посада 
 Голова Наглядової ради (обрано як акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Iгнатченко Владислав Станiславович 
3. Рік народження 
 1972 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 24 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Астарта", -, Директор 
7. 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". 
 
1. Посада 
 Голова Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Бажутiна Тетяна Геннадiївна 
3. Рік народження 
 1952 
4. Освіта 
 вища, Київський полiтехнiчний iнститут, 1975  Київський  нацiональний економiчний 
унiверситет, 2000 р 
5. Стаж роботи (років) 
 44 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АСК "Скiф", -, Начальник управлiння страхування 
7. Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова 
особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода 
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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. 
 
1. Посада 
 Член Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Овчаренко Євгенiя Петрiвна 
3. Рік народження 
 1949 
4. Освіта 
 вища, Кiровоградський  iнститут сiльськогосподарського машинобудування, 1973р. 
5. Стаж роботи (років) 
 46 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Iнститут надтвердих матерiалiв, -, провiдний iнженер-конструктор 
7. 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. 
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради (обрано як акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Маленко Оксана Миколаївна 
3. Рік народження 
 1978 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 18 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Адвокатське об'єднання "Iнтеракцiо", -, Керуючий партнер 
7. 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. 
 
1. Посада 
 Ревiзор акцiонерного товариства 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Кушерець Дарина Василiвна 
3. Рік народження 
 1981 
4. Освіта 
 вища 
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5. Стаж роботи (років) 
 17 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "МБК-Iнвест", -, Комерцiйний директор 
7. 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". 
 
1. Посада 
 Член Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Опенько Ада Семенiвна 
3. Рік народження 
 1947 
4. Освіта 
 вища, Київський полiтехнiчний iнститут, 1971; Київський iнститут iнвестицiйного 
менеджменту, 1995 
5. Стаж роботи (років) 
 49 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АСК "Скiф", -, Начальник управлiння страхування 
7. 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. 
 
1. Посада 
 Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Путена Алла Францiвна 
3. Рік народження 
 1962 
4. Освіта 
 вища, Київський державний економiчний унiверситет, 1997р. 
5. Стаж роботи (років) 
 40 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Страхова фiнансова група "Глєбов i партнери", -, Головний бухгалтер 
7. 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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VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про зобов’язання т а забезпечення еміт ент а 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток від 
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 (усього) 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 27 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 7662 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 7689 X X 
Опис д/н 
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VII. Відомості про цінні папери емітента 
 

1. Інформація про випуски акцій еміт ент а 

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 

бездокумент
арна іменна 

Бездокумента
рні іменні 

1,84 37431431 68873833,04 100 

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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VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 
 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УкрЕнергоПолiс" 
2. Організаційно-правова форма 
 Публічне акціонерне товариство 
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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XII. 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 / 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 

 
1. 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 
 

Дата випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск  

Вид цінних паперів  
Міжнародний 

ідентифікаційний 
номер 

Найменування 
органу, що наклав 

обмеження  
Характеристика обмеження  Строк обмеження  

1 2 3 4 5 6 7 
11.08.2015 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Акція проста 
бездокументарна 

іменна 

UA4000095343 загальнi збори 
акцiонерiв 

4.23. Акцiонери Товариства мають 
переважне право на придбання акцiй, 
що продаються iншими акцiонерами 
Товариства, за цiною та на умовах, 
запропонованих акцiонером третiй 
особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, 

що належать кожному з них. 

Переважне право 
акцiонерiв на 

придбання акцiй, що 
продаються iншими 
акцiонерами цього 

Товариства, дiє 
протягом тридцяти 

днiв з дня отримання 
Товариством 
повiдомлення 

акцiонера про намiр 
продати акцiї. 
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2. 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 
 

Дата 
реєст
рації 
випус

ку 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 

якими за 
результатами 

обмеження таких прав 
передано іншій особі 

(шт.)  
1 2 3 4 5 6 7 8 

11.08.
2015 

98/1/2015 UA4000095343 37 431 431 68 873 833,04 37 430 631 800 0 

Опис: 
Акцiї не є голосуючими згiдно даних перелiку акцiонерiв, наданих Нацiональним депозитарiєм. 
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КОДИ 
Дата 01.10.2021 

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: 14 
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 30.09.2021 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 286 304 
    первісна вартість 1001 304 324 
    накопичена амортизація 1002 ( 18 ) ( 20 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 13 805 31 745 
    первісна вартість 1011 15 550 34 287 
    знос 1012 ( 1 745 ) ( 2 542 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 13 737 1 754 
    первісна вартість 1016 13 737 1 754 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 0 0 

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

Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 112 309 118 284 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 36 40 



 22 

Виробничі запаси 1101 36 40 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 1 378 251 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 0 0 
    з бюджетом 1135 22 3 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 37 80 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 72 88 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 8 731 6 450 
Готівка 1166 26 23 
Рахунки в банках 1167 8 705 6 427 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 1 338 840 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 1 338 840 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 11 614 7 752 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 0 0 

Баланс 1300 123 923 126 036 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 68 874 68 874 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 12 301 12 301 
Додатковий капітал 1410 36 650 36 650 
Емісійний дохід 1411 36 650 36 650 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 1 885 1 885 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 102 -1 363 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 118 608 118 347 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 100 93 
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Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 100 93 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 4 121 4 105 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 38 154 
    резерв незароблених премій 1533 4 083 3 951 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 4 221 4 198 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 171 2 854 
    розрахунками з бюджетом 1620 415 27 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 399 0 
    розрахунками зі страхування 1625 13 4 
    розрахунками з оплати праці 1630 51 42 
    одержаними авансами 1635 0 0 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 230 27 
Поточні забезпечення 1660 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 214 537 
Усього за розділом IІІ 1695 1 094 3 491 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 123 923 126 036 

Примітки: Промiжна фiнансова звiтнiсть за 03 квартал 2021 р не перевiрялась аудитором (аудиторською 
фiрмою). 
 
Керівник    Бажутiна Тетяна Геннадiївна 
 
Головний бухгалтер   Путена Алла Францiвна 
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КОДИ 
Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" 

за ЄДРПОУ 22910777 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

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 7 003 7 638 
Премії підписані, валова сума 2011 9 561 10 284 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 2 192 ) ( 1 649 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -132 325 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 -498 -672 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2 ) ( 0 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 3 018 ) ( 1 749 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 3 983 5 889 

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

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -116 21 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -116 21 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 1 244 762 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 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 ( 3 474 ) ( 2 663 ) 
Витрати на збут 2150 ( 1 789 ) ( 1 692 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 32 ) ( 6 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 0 0 

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

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 2190 0 2 311 

    збиток 2195 ( 184 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 0 0 
Інші доходи 2240 11 984 12 456 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
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Фінансові витрати 2250 ( 75 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 11 986 ) ( 15 154 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 0 0 

    збиток 2295 ( 261 ) ( 387 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 0 0 

    збиток 2355 ( 261 ) ( 387 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 -1 453 
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 0 -1 453 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 -1 453 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -261 -1 840 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 111 91 
Витрати на оплату праці 2505 1 062 963 
Відрахування на соціальні заходи 2510 230 219 
Амортизація 2515 799 335 
Інші операційні витрати 2520 3 093 2 753 
Разом 2550 5 295 4 361 

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: Промiжна фiнансова звiтнiсть за 03 квартал 2021 р не перевiрялась аудитором (аудиторською 
фiрмою). 
Керівник    Бажутiна Тетяна Геннадiївна 
Головний бухгалтер   Путена Алла Францiвна 
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КОДИ 
Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" 

за ЄДРПОУ 22910777 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

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 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 0 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 527 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 10 514 8 014 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 15 508 1 245 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 2 869 ) ( 1 260 ) 
Праці 3105 ( 924 ) ( 777 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 250 ) ( 216 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 708 ) ( 678 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 399 ) ( 380 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 3118 ( 309 ) ( 298 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 3 916 ) ( 2 992 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 18 143 ) ( 2 490 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -261 846 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    

    фінансових інвестицій 3200 11 983 12 244 
    необоротних активів 3205 0 200 
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 ( 14 000 ) ( 12 000 ) 
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 -2 017 444 
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 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
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 0 0 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -2 278 1 290 
Залишок коштів на початок року 3405 8 731 7 293 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -3 8 
Залишок коштів на кінець року 3415 6 450 8 591 

Примітки: Промiжна фiнансова звiтнiсть за 03 квартал 2021 р не перевiрялась аудитором (аудиторською 
фiрмою). 
 
Керівник    Бажутiна Тетяна Геннадiївна 
 
Головний бухгалтер   Путена Алла Францiвна 
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КОДИ 
Дата 01.10.2021 

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

 
Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

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 12 301 36 650 1 885 -1 102 0 0 118 608 
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 12 301 36 650 1 885 -1 102 0 0 118 608 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 -261 0 0 -261 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 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 0 0 0 -261 0 0 -261 
Залишок на кінець року  4300 68 874 12 301 36 650 1 885 -1 363 0 0 118 347 

Примітки: Промiжна фiнансова звiтнiсть за 03 квартал 2021 р не перевiрялась аудитором (аудиторською фiрмою). 
 
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 за 9 мiсяцiв 2021 року (перiод з 01 сiчня 2021 року по 30 
вересня 2021 року) Приватне акцiонерне товариство  страхова компанiя "Енергорезерв"   Загальна 
iнформацiя про пiдприємство  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 - 14 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, 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  Протягом звiтного перiоду злиття, приєднання, подiлу, 
видiлення Товариства не вiдбувалось, вiдокремлених пiдроздiлiв немає. Протягом 9-ти мiсяцiв 
2021 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. Звiтний перiод фiнансової звiтностi Звiтним перiодом, за який сформована фiнансова 
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звiтнiсть Компанiї, є перiод з 01.01.2021 року по 30.09.2021 року. Згiдно МСФО 27 "Консолiдована 
та окрема фiнансова звiтнiсть" пiдприємство не має дочiрнiх пiдприємств та не складає 
консолiдовану звiтнiсть. Помилки у фiнансових звiтах не допускались, змiни у фiнансовi звiти, що 
пов'язанi з виправленням помилок, не вносились.  Заява про вiдповiднiсть керiвництва Ми 
пiдготували фiнансову звiтнiсть станом на 30 вересня 2021 року , яка подає об'єктивно, в усiх 
суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПрАТ СК "Енергорезерв" та результати його дiяльностi за 9 
мiсяцiв 2021 року 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 у процесi пiдготовки фiнансової звiтностi, 
застосована належна облiкова полiтика, її застосування було послiдовним i пiдтверджувалося 
обгрунтованими та виваженими припущеннями i розрахунками.  Основи пiдготовки, затвердження 
i подання фiнансової звiтностi: Концептуальною основою фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв 2021 
року є бухгалтерськi полiтики що базуються на вимогах МСФЗ. При складаннi цiєї промiжної 
фiнансової звiтностi Товариство дотримувалось тих самих облiкових полiтик i методiв обчислення 
та оцiнки, як i в останнiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi Фiнансова звiтнiсть складається з: _ Балансу 
(Звiт про фiнансовий стан) станом на 30.09.2021р. _ Звiту про фiнансовi результати (Звiт про 
сукупнi доходи) за 9 мiсяцiв.2021 року.  _ Звiту про рух грошових коштiв за 9 мiсяцiв 2021 року. _
 Звiту про власний капiтал (Звiт про змiни у власному капiталi) за 9 мiсяцiв 2021 року. _
 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 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 9-ти мiсяцiв 2021 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. Нацiональною 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.  Фiнансова звiтнiсть ПрАТ 
СК "Енергорезерв" за 9 мiсяцiв 2021 року затверджена до випуску керiвником Товариства 20 
жовтня 2021 року. Нi акцiонери Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї 
фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.  Безперервнiсть дiяльностi. Дана фiнансова 
звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає 
реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у ходi звичайної господарської дiяльностi.  
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.   
Принцип нарахування. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно принципу 
нарахування. Результати операцiй та iнших подiй  визнаються по факту їх здiйснення, а не в 
момент отримання або здiйснення  платежiв коштами, вiдображаються в облiкових записах i в 
фiнансовiй звiтностi перiодiв, яким вони вiдповiдають.  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: _
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 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.  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.  Вiдповiдно до пункту 3 МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" 
показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища країни. Цi характеристики є 
кiлькiсними i якiсними. До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому 
вважається, що виникає гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати показники фiнансових звiтiв, 
згiдно з цим Стандартом, є питанням судження управлiнського персоналу пiдприємства. Отже, 
здiйснивши аналiз кiлькiсного та якiсних факторiв, Товариство дiйшло висновку щодо 
недостатностi характеристик, якi свiдчать, що загальний стан економiки країни є 
гiперiнфляцiйним. Тому управлiнським персоналом було прийняте рiшення не застосовувати за 
результатами  9-ти мiсяцiв 2021 року норми МСБО 29 i не здiйснювати перерахунок показникiв 
фiнансової звiтностi. 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  Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка 
справедливої вартостi" Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх 
балансовою вартiстю  Балансова вартiсть Справедлива вартiсть  9 мiсяцiв 2021р.  9 
мiсяцiв 2020 р. 9 мiсяцiв 2021р. 9 мiсяцiв 2020р.  1 2 3 4 5 Фiнансовi 
активи     Iншi фiнансовi iнвестицiї 84481 86408 84481 86408 Дебiторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги 251 2414 251 2414 Грошовi кошти та їх 
еквiваленти 6450 8591 6450 8591 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 88 11
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 88 11 Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiсть 27 112 27
 112 Станом на 30.09.2021р. 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. Протягом 9-ти мiсяцiв 2021 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.   Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, 
поданi у звiтностi 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.   Сума (нарахованих) отриманих премiй за видами 
страхування            (тис.грн.)  9 мiсяцiв 2021 р.  Страхування вiд нещасних випадкiв 23 
Страхування наземного транспорту(крiм залiзничного) 1336 Страхування вантажiв та 
багажу(вантажобагажу) 165 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
 567 Страхування майна( iншого, нiж передбачено п.7-12) 514 Медичне страхування 
(безперервне страхування здоров'я) 4469 Страхування вiдповiдальностi перед третiми 
особами 1019 Страхування фiнансових ризикiв 513 Особисте страхування працiвникiв 
вiдомчої (крiм тих, якi працюють в уст. I орг., що фiнанс. з Держбюджету України) та сiльск. 
пожежної охорони 123  Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 12 
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 47 Страхування цивiльной 
вiдповiдальностi приватного нотарiуса 3 Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового 
знищення, випадкового пошкодження або псування 761 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 0 Страхування медичних виплат 9 Разом: 9561  Премiї, 
сплаченi  (нарахованi) перестраховикам :        (тис.грн.)  9 мiсяцiв 2021р. Страхування вiд 
нещасних випадкiв 0 Страхування наземного транспорту(крiм залiзничного) 51 
Страхування вантажiв та багажу(вантажобагажу) 49 Страхування вiд вогневих ризикiв та 
ризикiв стих.явищ 277 Страхування майна( iншого, нiж передбачено п.7-12) 275 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 909 Страхування фiнансових ризикiв
 486 Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в уст. I орг., що 
фiнанси. З Держбюджету Укр.)та сiльск. Пожежної охорони 0 Особисте страхування вiд 
нещасних випадкiв на транспортi 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 0 
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або 
псування 145 Разом: 2192  Страховi виплати               
(тис.грн.)  9 мiсяцiв 2021р. Страхування наземного транспорту(крiм залiзничного) 360 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 0 Медичне страхування 
(безперервне страхування здоров'я) 2651 Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв 
транспортних засобiв ( за внутрiшнiми договорами) 7 Разом: 3018   Адмiнiстративнi 
витрати             (тис.грн.)  9 мiсяцiв 2021р. Заробiтна плата 
 1030 Вiдрахування до соцiальних фондiв 230 Iншi податки i збори 49 Витрати на зв'язок
 28 Витрати на оренду 468 Банкiвське обслуговування 20 Утримання 
автотранспорту 109 Аудиторськi послуги 125 Матерiальнi витрати 70 Витрати на 
амортизацiю 799 Пiдписка  на перiодичнi видання 5 Консультацiйно-iнформацiйнi послуги
 15 Утримання будинкiв i споруд 52 Послуги зберiгача та реєстратора 21 Експертнi 
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послуги 8 Незалежна оцiнка 16 Вiдрахування в резерв вiдпусток 88 Нотарiальнi 
послуги 227 Господарськi витрати 80 Разом: 3474  Витрати  на збут    
          (тис.грн.)  9 мiсяцiв р. Агентська винагорода 1789  Дохiд вiд змiни 
iнших страхових резервiв склав 38 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи                                                                         
(тис.грн.)  9 мiсяцiв.2021 р. Вiдсотки отриманi 425 Дохiд вiд надання послуг для iнших 
страховикiв 88 Суми,що отримуються  в результатi реалiзацiї переданого страхувальником або 
iншою особою права вимоги до особи,вiдповiдальної за заподiянi збитки 29 Дохiд вiд 
операцiйної оренди активiв  575 Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi 
перестраховиками 127 Iншi  Разом:   1244  Iншi доходи                                                                                                
(тис.грн.)  9 мiсяцiв 2021 р. Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 0 Дохiд вiд реалiзацiї 
необоротних активiв 11984 Дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi 0 Разом:  11984  Iншi 
операцiйнi витрати                       (тис.грн.)  Вiдрахування у 
технiчнi резерви, iншi нiж резерви  Незароблених премiй - 154 тис.грн   9 мiсяцiв 
2021р. Нецiльова матерiальна допомога 32 Разом:  32 Iншi витрати                                                                                               
(тис.грн.)   9 мiсяцiв 2021р. Витрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi 2 Собiвартiсть 
реалiзованих необоротних активiв 11984 Разом: 11986 Витрати з податку на прибуток Поточний 
податок на прибуток визначається Товариством, виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, 
розрахованого за правилами Податкового кодексу України .  Фiнансовий результат за 9 
мiсяцiв.2021р.: збиток склав 261 тис.грн.  Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтi про 
рух грошових коштiв (за прямим методом) Надходження вiд страхових премiй (рядок 3050) - 
10514 тис.грн Надходження вiд операцiйної оренди (Оренда земельних учасктiв, нежитлового 
примiщення) - 527 тис. грн. В статтi Надходження вiд: Iншi надходження (рядок 3095) - 15508 
тис.грн. Деталiзацiя статтi Iншi надходження наведена в Таблицi нижче: Найменування показника
 9 мiсяцiв 2021р. За 9 мiсяцiв 2020р. % по депозиту 433 714 Розрахунки за 
надходженнями (регресами) 29 14 Частки страхових виплат компенсованi  
перестраховикамиi  117 1 Надходження коштiв, призначених iншим страховикам ( за 
агентськими угодами) 777 440 Комiсiйна винагорода (агентська) 92 74 Iншi
 14060 2 Разом iнших надходжень 15508 1245  Витрачання на оплату Товарiв (робiт, 
послуг) (рядок 3100) -2869 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) -924тис.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) - 250 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) -708 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) - 18143 тис.грн  Деталiзацiя статтi iншi 
витрачання наведена в Таблицi нижче:  Найменування показника 9 мiсяцiв 2021р. 9 
мiсяцiв 2020р. Розрахунки за експертизи                   2 9  Комiсiйнi винагороди агентам
 1697 1476 Банкiвськi послуги 20 16 Перерахування коштiв iншим страховикам, 
отриманих за агентськими угодами 2345 986 Iншi 14079 3 Разом iнших витрачань
 (18143) (2490)  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.   Зареєстрований капiтал Додатковий 
капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток (збиток) Капiтал у дооцiнках Усього 
власний капiтал Залишок на 01 сiчня 2021 р. 68874 36650 1885 (1102) 12301 118608 Чистий 
прибуток (збиток) за 1-й кВ. мiс. 2021 р. 0 0 0 (261) 0 (261) Дооцiнка 
(уцiнка) необоротних активiв 0 0 0 0 0 0 Разом змiн у капiталi 0
 0 0 (261) 0 (261) Залишок на 31 березня 2021 р. 68874 36650 1885
 (1363) 12301 118347 
Основнi засоби та нематерiальнi активи Основнi засоби страхової компанiї вiдображенi у 
фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби".  В Товариствi використовували 
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такi класи активiв: _ 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. Станом на 30 вересня 2021 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.  На початок 2021 року в складi необоротних активiв компанiї 
були такi земельнi дiлянки:  - 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 яка 
знаходиться за адресою: Київська обл., Макарiвський р-н, Липiвська сiльська рада, площа14,82; -
45 земельних дiлянок., якi знаходяться за адресою : Київська обл., Макарiвський р-н., Забуянська 
сiльська рада.  Цi земельнi дiлянки були класифiкованi як iнвестицiйна нерухомiсть. В 1-му 
кварталi 2021р. були  укладенi договори оренди цих земельних дiлянок   для отримання прибутку. 
  З метою диверсифiкацiї реальних активiв компанiї в другому кварталi 2021 року були 
проданi 44 земельнi дiлянки з метою придбання в майбутньому бiльш лiквiдного активу.  
 Засновники компанiї вирiшили змiнити реальний актив у виглядi земельних дiлянок на 
бiльш лiквiдний актив - на нежитлове примiщення в центрi м. Києва. 24.06.2021р. було придбане 
нежитлове примiщення загальною площею  597,6 кв.м. за адресою м. Київ, вул. Хрещатик 15/4 
(договiр купiвлi-продажу нежитлових примiщень вiд 24.06.2021р.).  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 (до 31.12.2022 року). Компанiя застосовує 
ставку дисконтування  орендованих примiщень 13.68%, що вiдповiдає вартостi довгострокових 
кредитiв за даними статистичної звiтностi банкiв України станом на сiчень 2021р., на дату 
укладання договорiв. Амортизацiя здiйснюється за прямолiнiйним методом . Станом на 30.09.2021 
р. Товариством вiдображено в Звiтi про фiнансовий стан актив з права користування майном в 
сумi 463тис. грн. та орендне зобов'язання на суму 395 тис.грн. Орендне зобов'язання вiдображено 
у складi iнших поточних зобов'язань. Усi укладенi Компанiєю договори оренди автотранспорту 
класифiкованi як короткострокова оренда. Оренднi платежi визнаються витратами на 
прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Остання переоцiнка нерухомого майна проводилась 
станом на 31.12.2020р. Дооцiнка та уцiнка нерухомого майна протягом 9-ти мiсяцiв 2021р. не 
проводилась.  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) - 50 тис.грн;          _ лiцензiї - 274 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.  Фiнансовi активи, доступнi для продажу - це непохiднi фiнансовi активи, призначенi як 
доступнi для продажу i не класифiкованi як: а) позики та дебiторська заборгованiсть;  б) 
утримуванi до строку погашення iнвестицiї або в) фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 
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вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.  Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються 
за справедливою вартiстю. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi враховуються на балансi 
станом на 30.09.2021р. ,  виглядають так:  Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складаються з:                                                                                                                           
(тис. грн.) Назва цiнних паперiв Метод облiку Балансова вартiсть на 01.01.2021 Дооцiнка 
/уцiнка Надходження Вибуття Балансова вартiсть на 30.09.2021 Акцiї (iменнi простi, 
бездокументарнi) Обiг поза фондовою бiржею За справедливою вартiстю  4122   
  4122 Iнвестицiйнi сертифiкати (iменнi простi, бездокументарнi)  За справедливою 
вартiстю 80359    80359 Заблокованi  0 0 0 0 0 
Разом:  84481    84481  _ Ошибка! Недопустимый объект 
гиперссылки.в кiлькостi 4122 шт., номiнальною вартiстю 1000,00грн.  _ 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..  Запаси Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється 
вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси".  Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за  собiвартiстю.  
Запаси  в балансi виглядають так:                (тис.грн.)                                                                                    
 30.09.2021 30.09.2020    Паливо 40 37   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" Дебiторська заборгованiсть  в балансi виглядає так:                                   
(тис.грн.)                                                                                     30.09.2021р. 30.09.2021р.  
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги : вт.ч. 18 2414  
Дебiторська заборгованiсть за страховi послуги 233 2392 -за виданими авансами - - 
- з бюджетом 3 - Дебiторська заборгованiсть за нарахованими доходами 80 35 
Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв - - Iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть 88 11 Дебiторська заборгованiсть поточна, не прострочена.  Розшифровку 
iншої  поточної дебiторської заборгованостi  Iнша  дебiторська заборгованiсть  30.09.2021р.
 30.09.2020р. За розрахунками за послуги, наданi iншим страховикам 88 11  Активи 
перестрахування  Найменування показника 30.09.2021р. 30.09.2020р. Частка 
перестраховикiв в страхових зобов'язаннях, в тому числi:  840 476  - частка перестраховика 
в резервах незароблений премiй 840 476 Всього:  840 476 Обчислення величини частки  
перестраховикiв  у резервах незароблених премiй здiйснюється у порядку,  за яким  визначається 
величина   резервiв   незароблених   премiй   за   такими   видами страхування,  з   урахуванням   
дати   вступу   в   дiю   договору перестрахування.   Власний капiтал Капiтал Товариства 
облiковується в нацiональнiй валютi на рахунках 4 класу Плану рахункiв. Статутний капiтал 
Товариства сформовано внесками акцiонерiв. Розмiр статутного  капiталу зафiксовано в Статутi 
Товариства. Збiльшення статутного капiталу здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв. 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.  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. 
Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв.  Акцiонерами Товариства є 6 фiзичних осiб i 
1 юридична особа, якi зареєстрованi на територiї України. Кiнцевий бенефiцiарний власник - 
Яковлєва Людмила Леонiдiвна .  Товариство визнає резервний капiтал в складi власного капiталу, 
сформований вiдповiдно до Статуту компанiї. Станом на 30 вересня  2021р. вiн складає 1885 тис. 
грн. Змiни Капiталу у дооцiнках (уцiнках) на протязi 9-ти мiсяцiв 2021р. не вiдбувались.   
Зобов'язання та резерви 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. Поточнi 
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зобов`язання  виглядають так:                                                     (тис.грн.)  30.09.2021р.
 30.09.2020р. Поточнi зобов'язання за товари,роботи,послуги 2854 118 Поточнi 
зобов'язання за розрахунками:   - з бюджетом 27 25 - з оплата працi 42 0 - зi 
страхування 4 0 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 27 0 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - - Iншi поточнi зобов'язання : 
в т.ч.:  537 91 -за розрахунками з iншими кредиторами 537 41 -за розрахунками по 
комiсiйним винагородам з агентами 0 50  В складi кредиторської заборгованостi 
вiдображена заборгованiсть за нежитлове примiщення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 15/4 в 
розмiрi 2488 тис. грн. Згiдно з п. 1.6.3 договору купiвлi-продажу нежитлових примiщень вiд 
24.06.2021р., який передбачає остаточний розрахунок за цей об'єкт нерухомостi до 31 грудня 
2022р.  Простроченої кредиторської заборгованостi станом на 30.09.2021р. немає. 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. Товариство визнає в якостi резервiв - 
резерв вiдпусток.  Станом на 30 вересня 2021 р. вiн складає 93 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 змiнами 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  наступнi страховi 
резерви :   - резерв незароблених премiй  Компанiєю сформовано такi  страховi резерви: _ резерв 
незароблених премiй (РНП) -3951 тис.грн. _ резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - 154 
тис.грн.                                                                                                                  Найменування 
показника 30.09.2021 30.09.2020р. Резерви: 4105 3858 Страховi резерви. Технiчнi 
резерви: 4105 3858 - резерви  незароблених  премiй 3951 3818 - резерви  заявлених, 
але не виплачених  збиткiв 154 40 Частка перестраховикiв у резервах незароблених премiй
 840 476 Частка перестраховикiв у резервах заявлених, але не виплачених збиткiв - -  
Технiчнi резерви представленi такими категорiями дозволених активiв:               (тис.грн.) Грошовi 
кошти на поточному рахунку 1117 Банкiвськi вклади  (депозити) 2421 Права вимоги до 
перестраховикiв   410 Нерухоме майно 134 Готiвка в касi 23 Разом: 4105  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.  
Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань проводилась  вiдповiдно до Методики формування 
страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, в редакцiї, що 
затверджена Розпорядженням 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 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. Оцiнка адекватностi страхових 
зобов'язань здiйснювалась на пiдставi даних страховика. Результати перевiрки тесту адекватностi 
зобов'язань для резерву незароблених премiй пiдтверджують, що останнi є адекватними до 
страхових зобов'язань Товариства на звiтну дату. Таким чином, з урахуванням проведеної оцiнки 
адекватностi зобов'язань розмiр сформованих резервiв незароблених премiй для кожного виду 
страхування спiвпадає з фактичним розмiром сформованих резервiв вiдповiдно до вимог чинного 
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законодавства. Страховi резерви, сформованi Товариством на 30.09.2021р., пiдтверджуються в 
наступних обсягах:  1. РНП  - 3951 тис.грн. 2. резерв заявлених, але не виплачених 
збиткiв - 154 тис.грн. ________________________________ РАЗОМ - 4105 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. Грошовi кошти 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.)                                                                                    
 30.09.2021р. 30.09.2020р. Готiвка 23 11 Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 6382
 20426 Грошовi кошти в iноземнiй валютi 45 47 Разом 6450 8591  Грошовi кошти 
та їх еквiваленти включають:                                              (тис.грн.)                                                                                   
 30.09.2021р. 30.09.2020р. Кошти в касi 23 11 Поточнi рахунки в банках 1117
 900 Депозити 5310 7680 Разом 6450 8591   Поточнi грошовi кошти розмiщенi в таких 
банках:                                      ( тис.грн.)  30.09.2021р. 30.09.2020р. Рейтинг банкiв за 
нацiональною шкалою АТ "АСВIО БАНК" 587 637 Ua AA АТ "УКРЕКСIМБАНК"
 373 192 AA(ukr) АТ "ОЩАДБАНК" 5 71 AA(ukr) АТ "АЛЬЯНС БАНК"
 152 0 uaAAA Разом: 1117 900 х  Депозити  розмiщенi в таких банках                                                                
( тис.грн.)  30.09.2021р. 30.09.2020р. Рейтинг банкiв за нацiональною шкалою ПАТ "АСВIО 
БАНК" 3710 6080 ua AА ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 0 700 uaAAA АТ 
"ОЩАДБАНК" 800 100 AA(ukr) АТ "УКРЕКСIМБАНК" 800 800 AA(ukr) Разом:
 5310 7680 Х  Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами. Станом на 30 вересня 
2021 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 30.09.2021 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 
правлiння - Овчаренко Євгенiя Петрiвна, громадянство Україна, IПН 1802003841.  _
 Кiнцевий бенефiцiарний власник - фiзична особа - Яковлєва Людмила Леонiдiвна, 
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громадянство Україна, IПН 2750713561, адреса реєстрацiї: м.Київ, пр-т Червонозоряний, буд.4ж, 
кв.192. Винагороди у формi акцiй - не  нараховувались та не отримувались. Персонал та оплата 
працi. Всi винагороди працiвникам в Товариствi враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 
"Виплати працiвникам". Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв - 14 осiб. Заробiтна плата 
персоналу нараховувалась своєчасно та в повному розмiрi вiдповiдно до штатного розкладу.  
Зобов'язання та непередбаченi 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 30 вересня 
2021р. судовi справи переданi до суду вiдсутнi.   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.  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.    Iнша iнформацiя - суттєвi подiї. Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом 
звiтного перiоду 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 за 9 мiсяцiв 2021р.   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 Подiї пiсля дати балансу 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      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.
 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   Голова правлiння       
 Бажутiна Т.Г.   Головний  бухгалтер     Путена А.Ф. 
д/н 
д/н 
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ХV. Проміжний звіт керівництва 
 Промiжний Звiт про управлiння (керiвництва)  Приватного акцiонерного товариства  страхової 
компанiї "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"  за 9 мiсяцiв 2021 р.   1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ Цей Промiжний 
звiт керiвництва" Приватного акцiонерного товариства страхової компанiї "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" 
(надалi - Товариство або Емiтент) за 9 мiсяцiв 2021 року (надалi - звiтний перiод) складено 
вiдповiдно до положень Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" та 
Рiшення Нацiональної комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 р. №2826 "Про 
затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Iдентифiкацiйнi 
даннi Товариства: Назва повна Приватне акцiонерне товариство страхова компанiя 
"ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" Назва скорочена ПрАТ СК "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" Iдентифiкацiйний код
 22910777 Адреса 04070, м. Київ, вул. Братська, буд. 4, кв. 1 Телефон (044) 425-35-
87, 425-05-13, 425-10-63 Рахунок п/р UA223534890000026505513616003 в АТ "Асвiо Банк", МФО 
353489 Керiвник посада Голова правлiння  Керiвник ПIБ Бажутiна Тетяна Геннадiївна 
Основнi види дiяльностi 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний); 
65.20 Перестрахування; 66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв; 66.29 Iнша допомiжна 
дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення; 2. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI, 
ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВА. Вiрогiднi 
перспективи подальшого розвитку емiтента. 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 
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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.  Iнформацiя про розвиток емiтента. 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 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. IНФОРМАЦIЯ ПРО 
УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВIВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНIВ ЩОДО ПОХIДНИХ ЦIННИХ 
ПАПЕРIВ ЕМIТЕНТОМ, ЯКЩО ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ОЦIНКУ ЙОГО АКТИВIВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, 
ФIНАНСОВОГО СТАНУ I ДОХОДIВ АБО ВИТРАТ ЕМIТЕНТА.  Завдання та полiтика емiтента 
щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного 
основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 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.  З метою диверсифiкацiї реальних активiв 
компанiї в другому кварталi 2021 року були проданi 44 земельнi дiлянки з метою придбання в 
майбутньому бiльш лiквiдного активу.   Засновники компанiї вирiшили змiнити реальний актив у 
виглядi земельних дiлянок на бiльш лiквiдний актив - на нежитлове примiщення в центрi м. Києва. 
24.06.2021р. було придбане нежитлове примiщення загальною площею  597,6 кв.м. за адресою м. 
Київ, вул. Хрещатик 15/4 (договiр купiвлi-продажу нежитлових примiщень вiд 24.06.2021р.).  
Схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику 
грошових потокiв. 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, 
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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 
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. ЗВIТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ.  4.1. Посилання на власний 
кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент. 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.  4.2. Кодекс 
корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати. Кодексу 
корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-якого iншого 
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кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує.  4.3. Iнформацiя про практику 
корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Товариство 
не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.  4.4. 
Пояснення iз сторони емiтента, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння такий емiтент 
вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо емiтент прийняв рiшення не застосовувати деякi 
положення кодексу корпоративного управлiння, наводяться обгрунтування причини таких дiй. 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.  4.5. Iнформацiя про 
проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень. 
Протягом 2021 р. були проведенi однi збори акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2021 р.  На зборах що 
вiдбулись 30.04.2021 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 - 
Гриценко Iрину Iгорiвну ПИТАННЯ №3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi за 2020 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 2020 рiк. 3.2. Роботу 
Правлiння у 2020 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 2020 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 2020 рiк. 4.2. Роботу Наглядової ради у 2020 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 2020 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 2020 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 2020 рiк. Зборами 
прийнято рiшення: 6.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2020 рiк. ПИТАННЯ №7. Визначення 
порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2020 рiк з урахуванням вимог Закону України 
"Про акцiонернi товариства". Зборами прийнято рiшення: 7.1. Отриманий збиток за 2020 рiк 
компенсувати за рахунок прибутку минулого перiоду. 7.2. Дивiденди не нараховувати та не 
виплачувати. ПИТАННЯ №8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв 
Наглядової ради. Зборами прийнято рiшення: 8.1. Припинити повноваження Голови та членiв 
наглядової ради: Iгнатченко В.С. - Голова наглядової ради Маленко О.М. - член наглядової ради 
Ширин В.Р. - член наглядової ради. ПИТАННЯ №9. Про обрання Голови та членiв наглядової 
ради Товариства. Зборами прийнято рiшення 9.1 Обрати Наглядову раду з початком повноважень 
з 30.04.2021 року включно, термiном на 3 (три) роки у такому складi: Iгнатченко В.С. - Голова 
наглядової ради Маленко О.М. - член наглядової ради Ширiн В.Р. - член наглядової ради 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.  Iнша iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв 
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(учасникiв). Який орган здiйснював реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах 
акцiонерiв останнього разу?  Так Нi Реєстрацiйна комiсiя, призначена особою, що 
скликала загальнi збори X  Акцiонери  X Депозитарна установа  X Iнше 
(зазначити) д/н  Який орган здiйснював контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх 
представникiв для участi в останнiх загальних зборах (за наявностi контролю)?  Так Нi 
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  X Акцiонери, якi володiють 
у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками акцiй  X  У який спосiб вiдбувалось голосування 
з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?  Так Нi Пiдняттям карток 
 X Бюлетенями (таємне голосування)  X Пiдняттям рук  X Iнше 
(зазначити) Бюллетнями вiдкрите голосування  Якi основнi причини скликання останнiх 
позачергових зборiв?  Так Нi Реорганiзацiя  X Додатковий випуск акцiй 
 X Унесення змiн до статуту  X Прийняття рiшення про збiльшення статутного 
капiталу товариства  X Прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу товариства 
 X Обрання або припинення повноважень голови та членiв наглядової ради  X 
Обрання або припинення повноважень членiв виконавчого органу  X Обрання або 
припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора)  X Делегування додаткових 
повноважень наглядовiй радi  X Iнше (зазначити) В звiтному перiодi позачерговi 
збори не скликались та не проводились.  Чи проводились у звiтному перiодii загальнi збори 
акцiонерiв у формi заочного голосування (так/нi)?  нi  У разi скликання позачергових загальних 
зборiв зазначаються їх iнiцiатори:  Так Нi Наглядова рада  X Виконавчий орган 
 X Ревiзiйна комiсiя (ревiзор)  X Акцiонери (акцiонер), якi (який) на день 
подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй товариства 
 д/н Iнше (зазначити) В звiтному перiодi позачерговi збори не скликались та не 
проводились.  У разi скликання, але непроведення рiчних (чергових) загальних зборiв зазначається 
причина їх непроведення: Рiчнi збори були проведенi 30.04.2021 р.  У разi скликання, але 
непроведення позачергових загальних зборiв зазначається причина їх непроведення: В звiтному 
перiодi позачерговi збори не скликались та не проводились.  4.6. Iнформацiя про Наглядову раду 
Товариства. 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 9-ти мiсяцiв  2021 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 2020 року; _
 затвердження Карти ризикiв; _ про надання згоди на щодо продажу земельних дiлянок 
та надання повноважень на виконання прийнятих рiшень; _ про надання згоди на щодо 
придбання нерухомого майна(нежитлового примiщення) 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 2020 рiк; _ про 
затвердження Плану проведення внутрiшнiх аудиторських перевiрок вiдповiдальною особою за 
проведення внутрiшнього аудиту Гриценко I.I. на 2021 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 уповноваженою 
Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Якщо iнше 
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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.  Iнша iнформацiя про дiяльнiсть 
Наглядової ради. Склад наглядової ради (за наявностi)?  Кiлькiсть осiб членiв наглядової 
ради - акцiонерiв 3 членiв наглядової ради - представникiв акцiонерiв 0 членiв наглядової 
ради - незалежних директорiв 0  Комiтети в складi наглядової ради (за наявностi)?  Так
 Нi З питань аудиту  X З питань призначень  X З винагород 
 X Iнше (зазначити) д/н  Iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi комiтетiв: 
Комiтети не створювались.  Iнформацiя стосовно кiлькостi засiдань та яких саме комiтетiв 
наглядової ради: Комiтети не створювались.   4.7. Iнформацiя про виконавчий орган Товариства. 
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 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 9 мiсяцiв  2021 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. 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 Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 30.04.2021 р. 
визнано роботу  Правлiння Товариства задовiльною. Органами Товариства не розглядались та не 
приймались рiшення по питанням оцiнки складу та компетенцiї Правлiння.  4.8. Опис основних 
характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента. Органом контролю 
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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;  _ 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 2020 р. i доповiв висновки на загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2021 
р. Збори затвердити звiт i висновки Ревiзора за 2020 рiк та визнали роботу  Ревiзора Товариства 
задовiльною.  Система управлiння ризиками емiтента. Система управлiння ризиками Товариства 
описана в роздiлi 5 цього звiту.  4.9. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками 
значного пакета акцiй емiтента. Перелiк осiб якi прямо або опосередковано є власниками значного 
пакета акцiй емiтента станом на 30.09.2021 р: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Компанiя з управлiння активами "АРIВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий венчурний 
недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "Арiво Корпоративний") пряме володiння 37 
331 156 простих iменних акцiй, що становить 99,732110% загальної кiлькостi акцiй Товариства.   
4.10. Iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента.  Загальна кiлькiсть акцiй  Кiлькiсть акцiй з обмеженнями  
Пiдстава виникнення обмеження  Дата виникнення обмеження  37 431 431  800  Акцiї не є 
голосуючими згiдно перелiку  власникiв iменних цiнних паперiв, наданого ПАТ "Нацiональний 
депозитарiй України"   iнформацiя вiдсутня   4.13. Iнша iнформацiя щодо корпоративного 
управлiння Товариством. Вiдповiдно до статуту вашого акцiонерного товариства, до компетенцiї 
якого з органiв (загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирiшення кожного з цих питань?  Загальнi збори акцiонерiв Наглядова рада Виконавчий 
орган Не належить до компетенцiї жодного органу Визначення основних напрямiв дiяльностi 
(стратегiї) так нi нi нi Затвердження планiв дiяльностi (бiзнес-планiв) нi
 нi так нi Затвердження рiчного фiнансового звiту, або балансу, або бюджету так
 нi нi нi Обрання та припинення повноважень голови та членiв виконавчого органу
 нi так нi нi Обрання та припинення повноважень голови та членiв наглядової 
ради нi так нi нi Обрання та припинення повноважень голови та членiв ревiзiйної 
комiсiї так нi нi нi Визначення розмiру винагороди для голови та членiв виконавчого 
органу нi так нi нi Визначення розмiру винагороди для голови та членiв наглядової 
ради так нi нi нi Прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi 
членiв виконавчого органу нi так нi нi Прийняття рiшення про додатковий випуск 
акцiй так нi нi нi Прийняття рiшення про викуп, реалiзацiю та розмiщення власних 
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акцiй так нi нi нi Затвердження зовнiшнього аудитора нi так нi нi 
Затвердження договорiв, щодо яких iснує конфлiкт iнтересiв так нi нi нi  Чи мiстить 
статут акцiонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу 
приймати рiшення про укладення договорiв, враховуючи їх суму, вiд iменi акцiонерного 
товариства? (так/нi)  так  Чи мiстить статут або внутрiшнi документи акцiонерного товариства 
положення про конфлiкт iнтересiв, тобто суперечнiсть мiж особистими iнтересами посадової 
особи або пов'язаних з нею осiб та обов'язком дiяти в iнтересах акцiонерного товариства?(так/нi)  
нi  Якi документи iснують у вашому акцiонерному товариствi?  Так Нi Положення про 
загальнi збори акцiонерiв  X Положення про наглядову раду  X Положення про 
виконавчий орган  X Положення про посадових осiб акцiонерного товариства 
 X Положення про ревiзiйну комiсiю (або ревiзора)  X Положення про акцiї 
акцiонерного товариства  X Положення про порядок розподiлу прибутку  X Iнше 
(запишiть) д/н  Як акцiонери можуть отримати iнформацiю про дiяльнiсть вашого акцiонерного 
товариства? Iнформацiя про дiяльнiсть акцiонерного товариства Iнформацiя 
розповсюд¬жується на загальних зборах Iнформацiя оприлюднюється в загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок 
цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї 
вiд iменi учасникiв фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо 
в акцiонерному товариствi Копiї документiв надаються на запит акцiонера Iнформацiя 
розмiщується на власнiй iнтернет-сторiнцi акцiонерного товариства Фiнансова звiтнiсть, 
результати дiяльностi так так так так так Iнформацiя про акцiонерiв, якi 
володiють 10 вiдсотками та бiльше статутного капiталу так так так так так Iнформацiя 
про склад органiв управлiння товариства так нi так так нi Статут та внутрiшнi 
документи так нi так так нi Протоколи загальних зборiв акцiонерiв пiсля їх 
проведення так нi так так нi Розмiр винагороди посадових осiб акцiонерного 
товариства нi нi нi нi нi  Чи готує акцiонерне товариство фiнансову звiтнiсть у 
вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi? (так/нi)  так  5. IНФОРМАЦIЯ, 
ПЕРЕДБАЧЕНА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ ТА ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ".  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 9-ти мiсяцiв 2021 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 



 48 

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 вiд 30.04.2021р. До складу наглядової ради входять 
фiзичнi 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 9-ти мiсяцiв  
2021 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 9-ти мiсяцiв  2021  р. органами державної влади заходи впливу до ПрАТ СК 
"Енергорезерв", в тому числi до членiв наглядової ради та виконавчого органу, не 
застосовувались.  8. Протягом 9-ти мiсяцiв  2021  р. члени наглядової ради винагороду вiд 
товариства не отримували. Протягом 9-ти мiсяцiв  2021  р. члени правлiння отримали фiнансову 
винагороду вiд товариства у виглядi  заробiтної плати  9. Протягом 9-ти мiсяцiв  2021  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 2021 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 9-ти мiсяцiв  2021  р. фактiв вiдчуження активiв  в обсязi, що перевищує 
встановлений  у статутi розмiр, не було.  13. Протягом  9-ти мiсяцiв  2021  р. фактiв  купiвлi - 
продажу  активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi  розмiр, не було.    14. Станом на 
30.09.2021 року пов'язаними особами для Товариства є: _ Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Арiво ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий 
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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 - 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.  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. 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 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 9-ти мiсяцiв 2021р. 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 
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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.   
Голова правлiння    ________________________________ (Т.Г. Бажутiна)    
Головний бухгалтер     ________________________________ (А.Ф. Путена) 
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ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Голова Правлiння Бажутiна Тетяна Геннадiївна, яка здiйснює управлiнськi функцiї стверджує про 
те, що, наскiльки це їй  вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 
стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагається згiдно iз Законом України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї 
про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента,  а промiжний звiт 
керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої 
статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки". 
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