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(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
№ 01/300420 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

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

Голова Правлiння    Крамер  Геннадiй Леонiдович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 
 

I. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мiсто" 
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33295475 
4. Місцезнаходження: 21050, ., Вінницька обл., . р-н, м. Вiнниця, вул. Хлiбна, буд. 25 
5. Міжміський код, телефон та факс: 0432508107, 0432508108 
6. Адреса електронної пошти: info@ic-misto.com.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2020, Рiшенням рiчних Загальних 
зборiв  було затверджено рiчну iнформацiю Товариства ,  текст якої був затверджений і  
рекомендований для  оприлюднення рішенням Наглядової ради від 30.04.2020 року 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа 
"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 
DR/00001/APA 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

http://www.ic-misto.com.ua 30.04.2020 Річну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 
4. Інформація щодо корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента X 
8. Штрафні санкції щодо емітента  
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X 
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів X 
26. Інформація про вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X 
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
1. Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня, iнформацiя не надається. 
 
2. Товариство  не подає у звiтi iнформацiю про рейтингове агенство, таак як у його статутному 
капiталi державної частки немає, товариство не має стратегiчного значення для економiки та 
безпеки держави i не займає монопольного становища. 
 
3.Товариство немає фiлiалiв або iнших вiдокремлених  структурних пiдроздiлiв. 
 
4. Штрафних санкцiй товариство не отримувало, iнформацiя не надається  
 
5. Будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам 
емiтента в разi їх звiльнення на Товариствi не передбачається , iнформацiя не надаєтья. 
 
6. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня,  iнформацiя не 
надається 



надається 
 
7. Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй, тому iнформацiя про них 
вiдсутня. 
 
8. Емiтент у звiтному  перiодi не здiйснював викупу власних акцiй, iнформацiя вiдсутня. 
 
9. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене 
об'єктами нерухомостi, тому звiт про стан об'єктiв нерухомостi не надається. 
 
10. У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає, 
iнформацiя не надається. 
 
11. У працiвникiв товариства у власностi акцiй бiльше 0,1 % вiд статутного капiталу 
товариства немає, iнформацiя не надається. 
 
12. Будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть 
отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв немає, iнформацiя не надається. 
 
13. У звiтному перiодi  товариство дивiденди не виплачувало,  iнформацiя не надається. 
 
14. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та  про 
собiвартiсть  реалiзованої  продукцiї не надається. 
 
15. Товариство не випускало боргових цiнних паперiв, рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя 
вiдсутня 
 
16. Товариством не приймалося рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, 
iнформацiя не надається. 
 
17.Товариством не приймалося рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть, iнформацiя не надається. 
 
18. Товариство не проводило випуску борогових цiнних паперiв, тому iнформацiя про гарантiї 
третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається 
 
19. Iнформацiї про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
емiтента, в наявнстi емiтента немає- iнформацiя не надається. 
 
20. Iнформацiї  про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 
осiб, якi здiйснюють контроль на Емiтентом  немає, iнформацiя не надається. 
 
21. Емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, тому у звiтi не надана iнформацiя про: 
iпотечнi ЦП; випуски iпотечних облiгацiй; розмiр iпотечного покриття i зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим покриттям; спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з 
розмiром зобов'язань за iпотечними облiгацiями; про замiни iпотечних активiв; про структуру 
iпотечного покриття i iпотечних облiгацiй; про вiдомостi щодо пiдстав виникнення прав на 
iпотечнi активи; про випуски iпотечних сертифiкатiв. 
 
22. Товариство не має ФОН - iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, осiб, якi володiють 
ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН не надається. 



ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН не надається. 
 
 
 
 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мiсто" 
2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПрАТ "СК "Мiсто" 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 26.08.2008 
4. Територія (область) 
 Вінницька обл. 
5. Статутний капітал (грн)  
 61000000 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 33 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 65.12 - IНШI ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРIМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
 65.20 -  ПЕРЕСТРАХУВАННЯ 
 д/н - д/н 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 
2) IBAN 
 UA523510050000026505642264850 
3) поточний рахунок 
 UA523510050000026505642264850 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 д/н, МФО д/н 
5) IBAN 
 д/н 
6) поточний рахунок 
 д/н 
 
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер 
ліцензії 

Дата 
видачі 

Орган державної влади, що 
видав ліцензію 

Дата 
закінчення 
строку дії 
ліцензії (за 
наявності) 

1 2 3 4 5 
страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 
584176 25.05.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї зазначеої лiцензiї безстроковий. 
страхування майна (крiм 
залiзничного, наземного, 

584170 25.05.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

 



повiтряного, водного 
транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 
водного транспорту), вантажiв 
та багажу (вантажобагажу)). 

фiнансових послуг України 

Опис Термiн дiї зазначеої лiцензiї безстроковий. 
страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 
явищ 

584171 25.05.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий. 
страхування фiнансових ризикiв 584173 25.05.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий 
страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) 
584174 25.05.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий. 
страхування вiд нещасних 

випадкiв 
584175 25.05.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий. 
страхування вiдповiдальностi 
перед третiми особами (крiм 
цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 
транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 
транспорту, вiдповiдальностi 
власникiв водного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзник 

584172 25.05.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий. 
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). 

584177 25.05.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий. 
медичне страхування 

(безперервне страхування 
здоров'я) 

584179 25.05.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий. 
страхування медичних витрат 584180 25.05.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий. 
страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв 
господарювання за шкоду, яку 

може бути заподiяно пожежами 

584178 25.05.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



та аварiями на об'єктах 
пiдвищеної небезпеки, 

включаючи 
пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти та об'єкти, господарська 
дiяльнiсть на яких може 

призвести 
Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий 
страхування здоров'я на випадок 

хвороби 
198792 10.01.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює регулювання на 
ринку фiнансових послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий. 
Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 
наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 
перевiзника) 

198507 10.01.2013 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання на 
ринку фiнансових послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий. 
Страхування вiдповiдальностi 

суб'єктiв перевезення 
небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних 
наслiдкiв при перевезеннi 

небезпечних вантажiв 

198791 10.01.2013 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання на 
ринку фiнансових послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий. 
Особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на 
транспортi 

198508 10.01.2013 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання на 
ринку фiнансових послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий. 
Страхування предмета iпотеки 

вiд ризикiв випадкового 
знищення, випадкового 

пошкодження або псування 

284494 29.04.2014 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання на 
ринку фiнансових послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий. 
 
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
1) Найменування 
 ТОВ <Подiлля-Асистанс> 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 38585797 
4) Місцезнаходження 
 21050 м. Вiнниця, вул. Архiтектора Артинова 46 к. 2 
5) Опис  
 Найбiльшу питому вагу в складi активiв Товариства склали довгостроковi фiнансовi 
iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство ТОВ <Подiлля-Асистанс> - 44122 тис. грн. 
 
 



 
16. Судові справи емітента 

 
№ 
з/п Номер справи Найменування 

суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду 
справи 

1 127/16887/19 Вiнницький 
апеляцiйний суд 

Шевчук Н.В ПрАТ "СК "Мiсто" КП "ВТК" Про стягнення вiдшкодування 
шкоди завданої внаслiдок дiї 

джерела пiдвищеної небезпеки 

справа 
знаходиться на 
розглядi в судi 

апеляцiйної 
iнстанцiї, 
рiшення у 
справi не 
прийняте 

Опис: 
Протягом 2019 року до суду було подано один позов стосовно надання  ПрАТ "СК "Мiсто" фiнансових послуг: у провадженнi Вiнницького апеляцiйного суду 
знаходиться цивiльна справа №127/16887/19 за позовом Шевчук Н.В до ПрАТ "СК "Мiсто" та КП "ВТК" про стягнення вiдшкодування шкоди завданої внаслiдок дiї 
джерела пiдвищеної небезпеки. Рiшенням суду першої iнстанцiї в задоволенi позовних вимог Шевчук Н.В. вiдмовлено. Станом на дату подання звiту справа 
знаходиться на розглядi в судi апеляцiйної iнстанцiї, рiшення у справi не прийняте.Постановою Вiнницького апеляцiйного суду вiд 24 лютого 2020 року апеляцiйна 
скарга Шевчук Н.В. залишена без задоволення. 



XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
  Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось. 
Вiдокремленi структурнi пiдроздiли товариства  вiдсутнi. Емiтент має створене дочiрнє 
пiдприємство ТОВ "Подiлля-Асистанс". Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi 
збори акцiонерiв. Виконавчим органом є Правлiння, яке очолює Голова Правлiння. Дiяльнiсть 
Товариства контролює Наглядова Рада та Ревiзор. 
      
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) 33. Середня чисельнiсть 
позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) 2. Чисельнiсть 
працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня)(осiб) немає. Фонд 
оплати працi 5385 тис.грн. Розмiру фонду оплати працi вiдповiдно попереднього звiтного 
перiоду збiльшився на 1504 тис. грн. Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня 
квалiфiкацiї  працiвникiв операцiйним потребам емiтента . 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
З боку третiх осiб будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї у звiтному перiодi  не було. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi". Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до 
вимог МСФЗ. Основнi принципи облiкової полiтики були послiдовно застосованi до всiх 
перiодiв при пiдготовцi консолiдованої фiнансової звiтностi  
 
Основнi засоби 
 
Визнання та оцiнка, представлення та розкриття основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi 
до вимог МСБО 16 <Основнi засоби>.  



Основним засобом прийнято визнавати актив, якщо очiкуваний термiн його корисного 
використання (експлуатацiї), установлений згiдно законодавства, бiльше року (або операцiйного 
циклу, якщо вiн бiльше року), а первiсна вартiсна оцiнка якого дорiвнює або перевищує 6000 
грн. 
 
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи): 
- земельнi дiлянки; 
- будiвлi, споруди i передавальнi пристрої; 
- машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка); 
- транспортi засоби; 
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); 
- iншi основнi засоби; 
- iншi необоротнi матерiальнi активи. 
Критерiї визнання: iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом, 
надiйдуть в компанiю, i собiвартiсть об'єкта може бути достовiрно оцiнена. 
Методи оцiнки основних засобiв. 
Первiсна оцiнка об'єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за  собiвартiстю, що включає: 
цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються);  
будь-якi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та 
приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї;  
попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення територiї, 
зобов'язання за якими компанiя на себе бере. 
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена 
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням  прямолiнiйного 
методу.  
 
Нематерiальнi активи 
 
Оцiнка  нематерiальних активiв здiйснюється згiдно МСБО 38 <Нематерiальнi активи> за 
первiсною вартiстю. 
Нематерiальнi активи - немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути 
iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд компанiї або виникають 
внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути 
вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що 
майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть компанiї та собiвартiсть 
активу можна достовiрно оцiнити. 
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна 
оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених 
збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням 
прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються 
один раз на рiк. 
 
Запаси 
 
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог 
МСБО 2 <Запаси>. Згiдно облiкової полiтики придбанi запаси зараховуються на баланс за 
первiсною вартiстю. 
 
Фiнансовi активи 



Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнструментiв 
здiйснюється у вiдповiдностi до вимог  МСБО 32 <Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї>, 
МСБО 39 <Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка>, МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: 
розкриття iнформацiї>, МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>. 
 
Фiнансовi активи  ПрАТ <СК <Мiсто> класифiкуються за наступними видами:  
1. грошовi кошти, фiнансовi  iнвестицiї  
2. дебiторська заборгованiсть за розрахунками 
3. iнша дебiторська заборгованiсть.  
Фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю, яка складається на момент визнання 
такого активу та на дату балансу 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
Товариство здiйснює дiяльнiсть зi страхування по шiстнадцяти видам страхування. Надання 
страхових послуг не залежить вiд сезонних змiн. Основними ризиками в дiяльностi Товариства є 
нестабiльна економiчна та полiтична ситуацiя в країнi, недосконалiсть законодавчої бази, низька 
платоспроможнiсть населення, що суттєво впливає на розвиток страхування в країнi в цiлому i 
на дiяльнiсть Товариства зокрема. Товариство має такi визначенi основнi стратегiчнi цiлi на 2019 
рiк, як: збiльшення ринкової частки на вiтчизняному страховому ринку шляхом змiцнення 
позицiй в продажi страхових послуг фiзичним та юридичним особам. Мiсiя - гарантувати 
кожному нашому клiєнту стабiльнiсть та впевненiсть у завтрашньому днi. Стратегiчнi цiлi: 
посiсти лiдируюче мiсце з добровiльного медичного страхування на ринку страхових послуг 
Вiнниччини; пiдвищити прибутковiсть компанiї шляхом збiльшення ринкової частки на 
вiтчизняному страховому ринку, утримання стабiльно високого рiвня якостi обслуговування 
клiєнтiв та постiйна розробка нових cтрахових програм iз урахуванням потреб та побажань 
клiєнтiв. 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування  
За 5 рокiв суттєвою змiною у вартостi основних засобiв було те, що Рiшенням Виконавчого 
комiтету Вiнницької мiської ради №3019 вiд 28.12.2017 року було погоджено реєстрацiю права 
власностi на вбудованi примiщення загальною площею 247,8 м.кв., що знаходяться за адресою 
м. Вiнниця, вул. Хлiбна, 25. Згiдно договору купiвлi-продажу вiд 29.12.2017 року було 



оформлено право власностi на вказане примiщення (зареєстровано в Державному реєстрi 
речових прав на нерухоме майно за №1467). 
 
        Компанiя у груднi 2018 року здiйснила дооцiнку основного засобу, а саме нежитлової 
будiвлi встановивши справедливу вартiсть, залучивши незалежного сертифiкованого оцiнювача, 
що призвело до збiльшення  вартостi будiвлi протягом звiтного перiоду, якi виникли  у 
результатi дооцiнки за методом списання зносу.Будiвля використовується для офiсного 
примiщення.  
 
Балансова вартiсть нежитлової будiвлi станом на 31.12.2017 р. - 2380 тис. грн, станом на 
31.12.2018р. - 10178 тис. грн., станом на 31.12.2019 -10178 тис. грн.,накопичена амортизацiя 
станом на 31.12.2019 р. - 509 тис. грн, залишкова вартiсть - 9669 тис. грн.  
 
У 2019  роцi  значного вiдчуження чи придбання основних засобiв не було. 
 
 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 
Основнi засоби Товариства у фiнансовiй звiтностi представленi у вiдповiдностi до МСБО 16 
"Основнi засоби" за справедливою вартiстю. Нарахування амортизацiї на основнi засоби 
здiйснюється прямолiнiйним методом, що визначено облiковою полiтикою Товариства, згiдно з 
строками корисного використання. До складу основних засобiв Товариство не вiдносить активи, 
якi не вiдповiдають визнанню активiв. 
 
 Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складала 55978 тис. грн., на 
кiнець 50590 тис. грн. Знос 5389 тис. грн., ступiнь зносу 9,6%. 
 
   Обмежень на використання основних засобiв немає. Мiсцезнаходження основних засобiв 
знаходиться за адресою товариства.  Екологiчнi питання не впливають на використання активiв. 
Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає. 
 
 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Нестабiльна економiчна та полiтична ситуацiя в країнi, недосконалiсть законодавчої бази, 
низька платоспроможнiсть населення суттєво впливають на розвиток страхування в країнi в 
цiлому i на дiяльнiсть емiтента зокрема. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок прибутку. Для ефективного управлiння активами 
використовується планування та резервування. Можливими шляхами покращення лiквiдностi є 



розмiщення капiталу в iнвестицiйно привабливi активи iз врахуванням диверсифiкацiї ризикiв. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 Зобов'язання за всiма договорами, якi закiнчили свою дiю в 2019роцi виконанi в повному обсязi. 
Що стосується укладених в 2019 роцi договорiв, по яким не закiнчився термiн дiї станом на 
31.12.2019 р., то компанiя володiє достатнiм обсягом високолiквiдних активiв для своєчасного 
виконання взятих на себе зобов'язань перед страхувальниками. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Товариство має розроблену стратегiю розвитку на 2020 рiк, що передбачає динамiчний 
розвиток, збiльшення об'ємiв зiбраних премiй, збiльшення долi ринку, розвиток агентської 
мережi прямих продажiв, створення фiлiальної мережi, пiдвищення прибутковостi та 
iнвестицiйної привабливостi. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Витрат на дослiдження та розробки у звiтному перiодi  не було. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
  За результатами дiяльностi за  2017 рiк товариство отримало чистий прибуток в сумi 433 тис. 
грн. За 2018 рiк  товариство отримало чистий прибуток в сумi 116 тис. грн.. За 2019 рiк 
товариство отримало чистий збиток в сумi 8693 тис. грн.  На кiнець звiтного перiоду непокритий 
збиток  товариства  становить 6628 тис. грн. 
 
 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління Структура Персональний склад 

Загальнi збори 
акцiонерiв 

Загальнi збори акцiонерiв скликаються 
щорiчно. 

 
д/н 

Наглядова Рада Члени Наглядової Ради Товариства 
обираються Загальними зборами у 

кiлькостi трьох  осiб,  термiном 
повноважень  на 3 роки.  

Голова Наглядової Ради Товариства 
обирається членами Наглядової Ради з 
їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд 

кiлькiсного складу Наглядової Ради.  

голова Наглядової  ради Фомiн 
Олександр Олександрович 

 члени Наглядової ради: Кожуховський 
Олександр Миколайович; Форманюк 

Микола Вiкторович. 

Правлiння Правлiння обирається  рiшенням 
Наглядової  ради  у кiлькостi 3 осiб на 
невизначений термiн до припинення 
повноважень за рiшенням Наглядової 

ради 
 

Голова Правлiння - Крамер Геннадiй 
Леонiдович; 

 Член Правлiння - Перший Заступник 
Голови Правлiння Михайлюк Iван 

Архипович,  
Член Правлiння - Виконавчий директор 

Федина Юлiя Володимирiвна 



Ревiзор  Ревiзор Товариства обираються 
Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства термiном  повноважень на  
3 роки 

Ревiзор - Територiальна громада мiста 
Вiнницi 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
Рік 

народ
ження 

Освіта 
Стаж 

роботи 
(років) 

Найменування 
підприємства, 

ідентифікаційний код 
юридичної особи та посада, 

яку займав 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович 1969 Вища 32 

директор обласного 
вiддiлення ПАТ 

"Промiнвестбанк" в 
м.Вiнницi; Голова Правлiння 

Приватного акцiонерного 
товариства <Страхова 

компанiя <Мiсто>, Протягом 
останнiх п'яти рокiв займав 
посади: директор обласного 

вiддiлення ПАТ 
"Промiнвестбанк" в 

м.Вiнницi; Голова Правлiння 
Приватного акцiонерного 

товариства <Страхова 
компанiя <Мiсто> 

23.03.2017, на 
невизначений 

термiн до 
припинення 
повноважень 
за рiшенням 
Наглядової 

ради 



 Опис: 
      У звiтному перiодi  змiн на посадi  не вiдбувалося.  
 
         Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, 
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової 
Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень.       
 
       Голова Правлiння: 
 
- несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;  
 
- веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або 
часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; 
 
розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; 
 
- органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради; 
 
- представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i 
за кордоном; 
 
- вiдкриває рахунки в банках; 
 
- органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; 
 
- подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для 
розгляду Загальними зборами акцiонерiв; 
 
- призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; 
 
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; 
 
- розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi 
дiяльностi Товариства; 
 
- вчиняє вiд iменi Товариства будь-якi правочини (у т.ч. договори, угоди, попереднi договори) якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх 
предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (крiм правочинiв по страхуванню 
та перестрахуванню);  
 
- вчиняє вiд iменi Товариства правочини по страхуванню та перестрахуванню у вiдповiдностi до Закону України <Про страхування> та iнших 
регулятивних актiв у сферi страхування; 
 
- надає вiд iменi Товариства довiреностi на право вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами Товариства правочинiв по 
страхуванню у вiдповiдностi до Закону України <Про страхування> та iнших регулятивних актiв у сферi страхування; 



2 Голова Наглядової ради Фомiн Олександр 
Олександрович 1957 Вища 44 

Головний лiкар КНП 
<Вiнницька мiська клiнiчна 
лiкарня швидкої медичної 

допомоги>, Голова 
Наглядової ради ПрАТ "СК 
"Мiсто", Протягом останнiх 
5-ти рокiв займав посади:  

головний лiкар Комунального 
некомерцiйного пiдприємства 

"Вiнницька мiська клiнiчна 
лiкарня швидкої медичної 

допомоги", заступник 
медичного директора по 
науково-клiнiчнiй роботi 

Комунального 
некомерцiйного пiдприємства 

"Вiнницька мiська клiнiчна 
лiкарня швидкої медичної 

допомоги", директор 
Комунального 

некомерцiйного пiдприємства 
"Вiнницька мiська клiнiчна 
лiкарня швидкої медичної 

допомоги", Голова 
Наглядової ради ПрАТ "СК 

"Мiсто" 

18.04.2017,  
Обрано 

термiном на 
три роки 



 Опис: 
      У звiтному перiодi  змiн на посадi  не вiдбувалося.  
 
       
 
     Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює 
дiяльнiсть Правлiння. 
 
     Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi 
Статутом та Положенням про Наглядову Раду.  
 
     До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:  
 
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  
 
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 
скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;  
 
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених 
Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 
 
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
 
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
 
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
 
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;  
 
8) обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння;  
 
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;  
 
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово 
здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;  
 
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;  
 
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
 
13) 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>;  
 
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої 



3 Член Наглядової ради Кожуховський Олександр 
Миколайович 1982 Вища 15 

т.в.о. директора МКП 
<Вiнницький фонд 

мунiципальних iнвестицiй>, 
заступника директора МКП 

<Вiнницький фонд 
мунiципальних iнвестицiй>, 

заступника генерального 
директора КП ВМР 

<Вiнницямiськтеплоенерго>, 
фiнансового директора ТОВ 

ТСК <Пасаж>, старшого 
ауди, Протягом останнiх 5 
рокiв займав посади: т.в.о. 

директора МКП <Вiнницький 
фонд мунiципальних 

iнвестицiй>, заступника 
директора МКП <Вiнницький 

фонд мунiципальних 
iнвестицiй>, заступника 

генерального директора КП 
ВМР 

<Вiнницямiськтеплоенерго>, 
фiнансового директора ТОВ 

ТСК <Пасаж>, старшого 
аудитора вiддiлу 

внутрiшнього аудиту 
Корпорацiя <Iндустрiальний 

Союз Донбасу>, аудитора 
Консорцiум <Iндустрiальна 

група>,член Наглядової ради 
ПАТ "СК "Мiсто" 

18.04.2017,  
Обрано 

термiном на 
три роки 



 Опис: 
 У звiтному перiодi  змiн на посадi  не вiдбувалося.  
 
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює 
дiяльнiсть Правлiння.  
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. 
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:  
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 
скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;  
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених 
Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;  
8) обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння;  
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;  
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово 
здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;  
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;  
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
13) 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>;  
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої 
статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;  
15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, 
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  
17) Рiшення про вчинення значного 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 Товариства; 
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi 
внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 
оплати його послуг;  
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що 
укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;  
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний 
пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;  
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Статутом Товариства. 
 
За виконання своїх функцiй та повноважень як член Наглядової ради винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Протягом останнiх 
5 рокiв займав посади: т.в.о. директора МКП <Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй>, заступника директора МКП <Вiнницький фонд 
мунiципальних iнвестицiй>, заступника генерального директора КП ВМР <Вiнницямiськтеплоенерго>, фiнансового директора ТОВ ТСК <Пасаж>, 



4 Член Наглядової ради Форманюк Микола 
Вiкторович 1965 Вища 33 

генеральний директор КП 
<Вiнницька транспортна 

компанiя>, Заступник 
мiського голови м. Вiнницi;  
член Наглядової ради  ПрАТ 

"СК "Мiсто. ,     Протягом 
останнiх 5-ти рокiв займав 

посади: генеральний 
директор КП <Вiнницька 
транспортна компанiя>, 

Заступник мiського голови м. 
Вiнницi;  член Наглядової 
ради  ПрАТ "СК "Мiсто.  

 

18.04.2017,  
Обрано 

термiном на 
три роки 



 Опис: 
 У звiтному перiодi  змiн на посадi  не вiдбувалося.  
 
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює 
дiяльнiсть Правлiння.  
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. 
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:  
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 
скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;  
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених 
Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;  
8) обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння;  
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;  
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово 
здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;  
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;  
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
13) 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>;  
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої 
статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;  
15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, 
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  
17) Рiшення про вчинення значного 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 Товариства; 
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi 
внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 
оплати його послуг;  
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що 
укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;  
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний 
пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;  
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Статутом Товариства. 
 
 
За виконання своїх функцiй та повноважень як член Наглядової ради винагороди не отримував.  Загальний стаж роботи складає 33 роки.  Протягом 
останнiх 5-ти рокiв займав посади: генеральний директор КП <Вiнницька транспортна компанiя>, Заступник мiського голови м. Вiнницi, член 



Головний бухгалтер Мандренко Тетяна 
Михайлiвна 1975 Вища 28 

головний економiст ПАТ 
<Кредитпромбанк> , 

заступник начальника 
фiнансового вiддiлу КНВО 

<ФОРТ МВС України> , 
провiдний спецiалiст ПАТ 

<Кредобанк>, головний 
бухгалтер ПрАТ "СК 

"Мiсто"., Протягом останнiх 
5 рокiв займала посади: 

головний економiст ПАТ 
<Кредитпромбанк> , 

заступник начальника 
фiнансового вiддiлу КНВО 

<ФОРТ МВС України> , 
провiдний спецiалiст ПАТ 

<Кредобанк>, головний 
бухгалтер ПрАТ "СК 

"Мiсто". 

13.06.2017,  
на 

невизначений 
термiн 

5 

Опис: 
 У звiтному перiодi  змiн на посадi  не вiдбувалося.  
 
     
 
Повноваження головного бухгалтера ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi посадовою iнструкцiєю. Винагорода згiдно штатного розкладу. Розмiр 
виплаченої винагородиу виглядi заробiтної плати за вiдповiдний перiод становила  197,7  тис.грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала.  
Загальний стаж роботи 28 рокiв. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.  Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний економiст ПАТ 
<Кредитпромбанк> , заступник начальника фiнансового вiддiлу КНВО <ФОРТ МВС України> , провiдний спецiалiст ПАТ <Кредобанк>, головний 
бухгалтер ПрАТ "СК "Мiсто". Часткою у Статутному капiталi ПрАТ "СК "Мiсто" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 



6 Ревiзор 
Територiальна громада мiста 
Вiнницi в особi представника 
Луценко Наталiї Дмитрiвни 

1958 Вища 44 

Територiальна громада мiста 
Вiнницi, Вiдповiдно до 

рiшення рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 

18.04.2017 року обрано 
строком на 3 роки на посаду 

Ревiзора Територiальну 
громаду мiста Вiнницi, 

керуючий рахунком 
Вiнницька мiська рада, код 

ЄДРПОУ 25512617, що 
володiла на дату обрання  

часткою в статутному 
капiталi - 99,4%,  в особi  
представника Луценко 

Наталiї Дмитрiвни, паспорт 
серiя АА номер 533460 
виданий Ленiнським РВ 

УМВС України у Вiнницькiй 
областi 21.07.1997 року, 

протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посади: 

Департамент фiнансiв 
Вiнницької мiської ради, 

посада - директор 
департаменту фiнансiв; ПАТ 
"Страхова компанiя "Мiсто"- 

Ревiзор. 

18.04.2017,  
Обрано 

термiном на 
три роки 



 Опис: 
     У звiтному перiодi  змiн на посадi  не вiдбувалося.  
 
    
 
      Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора. 
 
   Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути 
присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.  
 
    Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями 
Товариства.  
 
    Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв 
або Наглядової Ради. Правлiння забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим 
Загальними зборами.  
 
    За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року 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 
 
 
 
 За виконання своїх функцiй та повноважень як Ревiзор  винагороди не отримував.  
 
 
 
  



7 
Член Правлiння - 

Перший Заступник 
Голови Правлiння 

Михайлюк Iван Архипович 1947 Вища 51 

Голова наглядової ради,  
Заступник Голови Правлiння, 

Член Правлiння - Перший 
Заступник Голови Правлiння  

ПАТ <СК <Мiсто>.,  
Протягом останнiх 5-ти рокiв 

займав посади: Голова 
наглядової ради,  Заступник 

Голови Правлiння, Член 
Правлiння - Перший 

Заступник Голови Правлiння  
ПАТ <СК <Мiсто>. 

 

27.07.2016, на 
невизначений 

строк до 
припинення 
повноважень 
за рiшенням 
Наглядової 

ради 



 Опис: 
      У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось. 
 
 
 
Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних 
з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. 
Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. 
 
Правлiння: 
 
- укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, 
комiсiї, оренди тощо; 
 
- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, 
вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору 
застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; 
 
- органiзовує дiяльнiсть по наданню страхових послуг , проведенню страхування та перестрахування; 
 
- розробляє Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення добровiльного страхування та iншi внутрiшнi документи з 
питань страхової дiяльностi; 
 
- розробляє тарифи та встановлює цiни на послуги Товариства. 
 
- затверджує штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв 
 
 Правлiння визначає основнi напрямки дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затверджує документи, пов'язанi з їх дiяльнiстю, рiчнi 
плани та звiти про виконання цих планiв, надає згоду на вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами правочинiв, якщо 
ринкова вартiсть майна або послуг (крiм послуг страхування та/або перестрахування), що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. 
 
 
 
 За виконанi повноваження i функцiї  за  звiтний перiод отримав заробiтну плату  в сумi 358  тис. грн. Винагороду в натуральнiй формi не 
отримував. Загальний стаж роботи  51  рiк.    Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Голова наглядової ради,  Заступник Голови Правлiння, 
Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння  ПАТ <СК <Мiсто>. Акцiями товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.  



8 Член Правлiння - 
Виконавчий директор Федина Юлiя Володимирiвна 1961 Вища 32 

радникГолови Правлiння 
ПАТ "Державний земельний 

банк України," заступник 
керiвника страхового бiзнесу 

ПАТ КБ "ПриватБанк", 
директор фiлiї ПАТ "СК 

"Провiдна", директор ТОВ 
"Плюс Вибiр", т.в.о Голови 

Правлiння, заступник Голови 
Правлiння - член Правлiння,, 
Протягом  останнiх 5 рокiв 
обiймала посади: радник 
Голови Правлiння ПАТ 

"Державний земельний банк 
України," заступник 

керiвника страхового бiзнесу 
ПАТ КБ "ПриватБанк", 
директор фiлiї ПАТ "СК 

"Провiдна", директор ТОВ 
"Плюс Вибiр", т.в.о Голови 

Правлiння, заступник Голови 
Правлiння - член Правлiння, 

Член Правлiння - Виконавчий 
директор Публiчного 

акцiонерного товариства 
"Страхова компанiя "Мiсто".   

27.07.2016, на 
невизначений 

строк до 
припинення 
повноважень 
за рiшенням 
Наглядової 

ради 



 Опис: 
     У звiтному перiодi  змiн на посадi не вiдбувалось. 
 
 
 
Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних 
з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. 
Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень 
 
Правлiння: 
 
- укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, 
комiсiї, оренди тощо; 
 
- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, 
вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору 
застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; 
 
- органiзовує дiяльнiсть по наданню страхових послуг , проведенню страхування та перестрахування; 
 
- розробляє Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення добровiльного страхування та iншi внутрiшнi документи з 
питань страхової дiяльностi; 
 
- розробляє тарифи та встановлює цiни на послуги Товариства. 
 
- затверджує штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв. 
 
Правлiння визначає основнi напрямки дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затверджує документи, пов'язанi з їх дiяльнiстю, рiчнi 
плани та звiти про виконання цих планiв, надає згоду на вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами правочинiв, якщо 
ринкова вартiсть майна або послуг (крiм послуг страхування та/або перестрахування), що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. 
 
 
 
За виконанi повноваження i функцiї  за  звiтний перiод отримала заробiтну плату  в сумi 352  тис. грн. Винагороду в натуральнiй формi не 
отримувала. Не займає посад на iнших товариствах.  Загальний стаж роботи складає 32 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: радник 
Голови Правлiння ПАТ "Державний земельний банк України," заступник керiвника страхового бiзнесу ПАТ КБ "ПриватБанк", директор фiлiї ПАТ 
"СК "Провiдна", директор ТОВ "Плюс Вибiр", т.в.о Голови Правлiння ПАТ <СК <Мiсто>, заступник Голови Правлiння - член Правлiння ПАТ <СК 
<Мiсто>, Член Правлiння - Виконавчий директор ПрАТ "СК"Мiсто". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
 
  



 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 
юридичної особи  

 
Кількість 

акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 
Голова правлiння Крамер Геннадй Леонiдович 0 0 0 0 
Голова Наглядової ради Фомiн Олександр Олександрович 0 0 0 0 
Член Наглядової ради Кожуховський Олександр Миколайович 0 0 0 0 
Член Наглядової ради Форманюк Микола Вiкторович 0 0 0 0 
Головний бухгалтер Мандренко Тетяна Михайлiвна 0 0 0 0 
Ревiзор Територiальна громада м. Вiнницi 457 200 74,9508 457 200 0 
Член Правлiння - Перший 
Заступник Голови Правлiння 

Михайлюк Iван Архипович 0 0 0 0 

Член Правлiння - Виконавчий 
директор 

Федина Юлiя Володимирiвна 0 0 0 0 

 



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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

ВIННИЦЬКА 
ТЕРИТОРIАЛЬНА 

ГРОМАДА м.ВIННИЦI 
99999999 21050, Вінницька обл., . р-н, м. 

Вiнниця, вул. Соборна, 59 74,9508 

Комунальне пiдприємство 
"Вiнницьке трамвайно-

тролейбусне управлiння" 
03327925 

21029, Вінницька обл., . р-н, м. 
Вiнниця, вул.  Хмельницьке шосе 

, 29 
0,22955 

МКП МIСЬКЕ 
КОМУНАЛЬНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО 
"Вiнницязеленбуд" 

05479361 21036, Вінницька обл., . р-н,  м. 
Вiнниця, вул. Максимовича, 24 0,22955 

МIСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 

"ВIННИЦЬКИЙ ФОНД 
МУНIЦИПАЛЬНИХ 

IНВЕСТИЦIЙ" 

38135403 21050, Вінницька обл., . р-н, м. 
Вiнниця, вул. Соборна, 59 24,5901 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

  
Усього 100 

 
VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мiсто" (надалi ПрАТ "СК "Мiсто" або 
Товариство) створене для здiйснення пiдприємницької дiяльностi у сферi страхування з метою 
отримання прибутку. Предметом дiяльностi товариства є дiяльнiсть по страхуванню, 
перестрахуванню та здiйснення фiнансової дiяльностi, пов'язаної iз формуванням та 
розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, а також будь-якi iншi операцiї для 
забезпечення власних потреб Товариства. 
Один iз стратегiчних напрямкiв подальшого розвитку Товариства є збiльшення ринкової частки i 
присутностi компанiї на страховому ринку України.  
В Товариствi постала  об'єктивна необхiднiсть у розвитку та вдосконаленнi пiдходiв до 
управлiння страховим портфелем з урахуванням сучасних тенденцiй розвитку фiнансового 
ринку, перш за все, унаслiдок появи ризикiв, зумовлених розвитком iнформацiйних технологiй i 
автоматизованих систем управлiння. 
З метою забезпечення  стабiльної роботи Товариства та збiльшення надходжень страхових 
платежiв Товариством планується: 
- здiйснити заходи щодо полiпшення операцiйних процесiв:  розробка та перегляд 



внутрiшнiх документiв щодо вдосконалення процесу облiку договорiв страхування та  
вдосконалення процесу врегулювання збиткiв; 
- оптимiзувати процеси щодо визначення збитковостi клiєнтiв та об'єктiв, застосування 
справедливих тарифiв, виключення зайвих витрат, пiдвищення якостi iнформацiї для прийняття 
рiшення, прозоростi та оперативностi прийняття рiшення. 
- збiльшити регiональне охоплення надання страхових послуг за рахунок розширення 
агентської мережi; 
- покращити якiсть обслуговування клiєнтiв, у тому числi за рахунок пiдвищення 
швидкостi оформлення страхових полiсiв; 
- розширити перелiк страхових продуктiв; 
- впроваджувати цiльовi страховi програми для клiєнтiв; 
- реалiзувати процес оформлення електронних полiсiв; 
 
Зазначенi дiї здiйснюються з метою забезпечення реалiзацiї основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства, визначених Вищим органом Товариства, дотримання Товариством вимог чинного 
законодавства України, забезпечення ведення ефективного корпоративного управлiння задля 
досягнення оптимального балансу iнтересiв усiх сторiн: акцiонерiв, менеджменту та клiєнтiв 
Товариства.  
 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
ПрАТ "СК "Мiсто" протягом звiтного перiоду проводило фiнансово-господарську дiяльнiсть, 
спрямовану на задоволення суспiльно-економiчних потреб для отримання прибутку та реалiзацiї 
iнтересiв акцiонерiв.  
Товариство здiйснює вищевказану дiяльнiсть шляхом надання пiдприємствам, органiзацiям i 
громадянам України рiзнопланових страхових послуг, забезпечення страхового захисту їх 
iнтересiв, вiдшкодування збиткiв, заподiяних при настаннi страхових випадкiв. 
Станом на 31.12.2019 року обсяг основних видiв послуг становить 31 541 тис. грн.,  в тому 
числi: 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 18033 тис. грн. 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 2875 тис. грн. 
Страхування медичних витрат 2435 тис. грн. 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 452 тис. грн. 
Страхування вiд нещасних випадкiв 2081 тис. грн. 
Страхування на випадок хвороби 1256 тис. грн. 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв 
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi 
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) -2004 тис. грн. 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 646 тис. грн. 
Страхування майна - 651 тис. грн. 
Страхування iпотеки - 212 тис. грн.  
Страхування цивiльної вiдповiдальностi  автовласникiв- 361 тис. грн. 
Страхування фiнансових ризикiв- 302 тис. грн. 
Страхування небезпечних вантажiв - 67 тис. грн. 
Страхування пожежних дружин - 131 тис. грн.  
Страхування небезпечних об'єктiв - 35 тис. грн.  
Стратегiчним напрямком роботи ПрАТ "СК "Мiсто" є надання послуг з добровiльного 
медичного страхування.  В цьому напрямку прiоритетними для нас є наступнi завдання: 
- широке запровадження програм добровiльного медичного страхування; 
- укладення договорiв медичного страхування з юридичними та фiзичними особами; 
- органiзацiя виплат на лiкувальнi установи комунальної форми власностi; 



- забезпечення постiйного джерела позабюджетного фiнансування лiкувальних установ; 
- проведення додаткового контролю за наданням медичних послуг; 
- отримання високих показникiв задоволеностi клiєнтiв. 
Добровiльне медичне страхування займає не бiльше 50% у портфелi Товариства. 
Станом на 31.12.2019 року "фiнансовi iнвестицiї" становлять 37518 тис. грн. в тому числi: 
довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  37518 тис.грн. 
 
 
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Протягом 2019 року Товариство не проводило операцiї з деривативами та не вчиняв правочини 
щодо похiдних цiнних паперiв. 
 
 
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування 
Товариство здiйснює постiйний монiторинг ризикiв та заходи з їх мiнiмiзацiї: прогнозує ризики, 
визначає їх ймовiрний розмiр та наслiдки, розробляє i реалiзує заходи щодо попередження або 
зменшення втрат, що пов'язанi з ризиками. 
Для запобiгання й зменшення негативного впливу згаданих вище ризикiв, забезпечення 
стабiльностi та оптимальностi функцiонування Товариства та своєчасного виконання ПрАТ "СК 
"Мiсто" зобов'язань перед клiєнтами, а також запобiгання неправильному розподiлу ресурсiв i 
втрат капiталу в Товариствi затверджена та дiє Стратегiя управлiння ризиками,  положення про 
стрес-тестування ризикiв та iншi внутрiшнi нормативнi документи щодо управлiння ризиками.  
Здiйснення управлiння ризиками Товариством визначається специфiчнiстю страхування як 
сфери бiзнесу i пов'язано iз дiяльнiстю страховика, яка складається з визначення, iдентифiкацiї, 
оцiнки можливих наслiдкiв та розроблення процедур контролю за операцiйною дiяльнiстю.  
Товариство визначає наступнi категорiї ризику: 
o Фiнансовий (андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту контрагента); 
o Нефiнансовий (операцiйний ризик, ризик законодавчого простору) 
o Iншi ризики. 
Управлiння страховими ризиками в Товариствi ?рунтується  на системному використаннi 
методiв андерайтингу, контролю за ризиками та фiнансування ризикiв. Кожен iз цих методiв 
вiдiграє особливу роль в управлiннi ризиками, а їхня сукупнiсть утворює ефективну систему 
ризик-менеджменту, яка забезпечує пiдвищення фiнансово-економiчної стiйкостi та 
рентабельностi дiяльностi Товариства та її конкурентоспроможностi на ринку в поточному i 
довготермiновому перiодах. 
Завдяки налагодженiй системi внутрiшнього контролю за дiяльнiстю, що здiйснюється 
керiвними органами Товариства, вiдпрацьованiй технологiї роботи, впровадженiй схемi 
розмежування повноважень та контролю за роботою, коло факторiв ризику Товариства у 
господарськiй дiяльностi значно звужено. 
Можна видiлити наступнi фактори ризику: 
- ризик змiни правового середовища (в т.ч. податкової полiтики); 
- ризик кризових явищ на фiнансовому ринку; 
- полiтичний ризик (ризик продовження перiоду полiтичної нестабiльностi); 
- ризик, пов'язаний зi змiнами кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство. Цей ризик є 
передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Товариством; 
- макроекономiчнi та форс-мажорнi ризики. 
 



Етапи управлiння страховими ризиками, що використовуються Товариством, є послiдовними i 
взаємопов'язаними, їх застосування має комплексний, системний характер i спрямоване на 
забезпечення очiкуваних результатiв дiяльностi страхової компанiї, зокрема оптимiзацiї обсягу 
доходiв, фiнансових результатiв, рентабельностi активiв, iнвестицiй тощо. 
 
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
В ходi ведення господарської дiяльностi серед ризикiв, що притаманнi дiяльностi Товариства є 
кредитний ризик та ризик лiквiдностi. 
Кредитний ризик - можливiсть втрат у результатi невиплати страховику дебiторської 
заборгованостi вiд третiх осiб, зокрема перестраховикiв та страхувальникiв.  
Методи зменшення кредитного ризику, якi використовуються в Товариствi: 
- розгляд заяви на страхування вiд потенцiйного страхувальника фахiвцями Товариства, якi 
забезпечують незалежну оцiнку  можливих умов надання послуг зi страхування; 
- вибiр структури договору страхування, що зменшує ризиковiсть; 
- постiйний аналiз фiнансового стану i надходжень на поточнi рахунки; 
Ризик лiквiдностi - наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає 
через неспроможнiсть Товариства виконати свої зобов'язання у належнi строки, не зазнавши при 
цьому неприйнятних втрат. 
Одним з методiв вимiрювання ризикiв є стрес-тестування - оцiнка впливу на фiнансовий стан 
страховика стресових ситуацiй з метою визначення готовностi компанiї до можливих криз.  
 Основним органом управлiння ризиком лiквiдностi в Товариствi є Правлiння, до повноважень 
якого входить формування полiтики з управлiння лiквiднiстю, затвердження вiдповiдних 
полiтик та процедур, з метою виконання договiрних зобов'язань перед клiєнтами та вимог 
визначених регулятором.  
 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
У своїй дiяльностi Товариство дотримується мiжнародних стандартiв корпоративного 
управлiння з урахуванням нацiональних особливостей, досвiду та рекомендацiй, необхiдних для 
удосконалення практики корпоративного управлiння в Українi. Це дає змогу якiсно та прозоро 
управляти Товариством, допомагає пiдвищити його iнвестицiйну привабливiсть та 
конкурентоспроможнiсть.  
В Товариствi кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
У своїй дiяльностi протягом 2019 року Товариство використовувало та дотримувалося 
Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 р. N955  
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14 (далi- Принципи), окрiм наступних положень: 
-  п. 3.1.6.  роздiлу 3 Принципiв - не застосовується Товариством, оскiльки створення 
спецiального комiтету при Наглядовiй радi Товариства не передбачено Статутом Товариства; 
- пп. а) п. 5.1.1. роздiлу 5 Принципiв - не застосовується Товариством, оскiльки створення 
спецiального комiтету, зокрема аудиторського комiтету, при Наглядовiй радi Товариства не 
передбачено Статутом Товариства; 
- п.  3.1.12., 3.1.13., 3.1.14, 3.1.15., 3.1.16 роздiлу 3 Принципiв не застосовуються Товариством, 
оскiльки не передбаченi Статутом Товариства. 
 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 



кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого 
кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати немає 
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги 
немає 
 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння тому вiдхилень вiд положень немає. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

річні позачергові Вид загальних зборів  X 
Дата проведення 25.01.2019 
Кворум зборів 100 
Опис За рiшенням Наглядової ради скликалися позачерговi загальнi збори. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, 
прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
2.Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 
3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування 
на зборах. 
4.Про покладення на Наглядову раду Товариства функцiї аудиторського комiтету. 
5.Про призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з 
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства. 
6. Внесення змiн до Статуту Товариства та викладення i затвердження його в 
новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї 
Статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту. 
7. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: "Положення 
про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду". 
 
 Рiшення по питанням порядку денного: 
 
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень  
 
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв у 
складi двох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Червiнська Яна Станiславiвна, 
член лiчильної комiсiї - Слободянюк Вiкторiя Олександрiвна. 
Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля 
складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв. 
 



Питання 2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства  
 
Прийняте рiшення: Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства - Фомiна Олександра Олександровича, секретарем - Кожуховського 
Олександра Миколайовича 
 
Питання 3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування 
на зборах  
 
Прийняте рiшення: Затвердити наступний Регламент проведення позачергових  
Загальних зборiв акцiонерiв:  для доповiдей -  до 20 хвилин, для запитань та 
вiдповiдей -  до 5 хвилин.  
По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за 
принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос".  
Перед голосуванням кожнiй зареєстрованiй особi, видати бюлетенi для 
голосування, на яких є напис про те, що форма i змiст бюлетеня затвердженi 
рiшенням Наглядової ради i засвiдчити бюлетень власноручним пiдписом голови 
Наглядової ради 
 
Питання 4. Про покладення на Наглядову раду Товариства функцiї аудиторського 
комiтету  
 
Прийняте рiшення: Покласти на Наглядову раду Товариства виконання функцiй 
аудиторського комiтету. 
 
Питання 5. Про призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг 
з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства  
 
Прийняте рiшення: Призначити суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання 
послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства - Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант-
Юрист". 
 
Питання 6. Внесення змiн до Статуту Товариства та викладення i затвердження 
його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї 
Статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту. 
 
Прийняте рiшення: Затвердити змiни до Статуту Товариства i викласти його в 
новiй редакцiї.  
Визначити Голову Правлiння Товариства Крамера Геннадiя Леонiдовича 
уповноваженою особою на пiдписання, вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв, 
Статуту Товариства в новiй редакцiї. 
Уповноважити Голову Правлiння Товариства Крамера Геннадiя Леонiдовича (з 
правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в 
установленому порядку документiв для державної реєстрацiї Статуту Приватного 
акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" i змiн в Єдиному 
державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських 
формувань. 
 
Питання 7. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: 
"Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду"  
 
Прийняте рiшення: Внести змiни i доповнення до внутрiшнiх Положень 



Товариства: "Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду" i 
затвердити їх в новiй редакцiї. 
 
 Доповнень до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. У 
звiтному перiодi за рiшенням наглядової ради ще скликалися позачерговi загальнi 
збори. 

 
річні позачергові Вид загальних зборів X  

Дата проведення 25.04.2019 
Кворум зборів 100 
Опис Порядок денний: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, 
прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
2. Обрання Голови та секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 
3. Затвердження регламенту проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, 
затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування на зборах. 
4. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 
рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
5. Звiт Наглядової ради про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
6. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора. 
7. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства за 2018 рiк. 
8. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства 
за 2018 рiк. 
9. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року 
з дати прийняття такого рiшення. 
 Рiшення по питанням порядку денного: 
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, 
прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, а саме: голова 
лiчильної комiсiї Червiнська Яна Станiславiвна, член комiсiї - Слободянюк 
Вiкторiя Олександрiвна. 
Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля 
складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на рiчних 
Загальних зборах акцiонерiв.  
 
Питання 2. Обрання Голови та секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 
Прийняте рiшення: Обрати Головою зборiв Фомiна Олександра Олександровича, 
секретарем - Кожуховського Олександра Миколайовича 
 
Питання 3. Затвердження регламенту проведення рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування 
на зборах. 
Прийняте рiшення: Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборiв:  
для доповiдей -  до 20 хвилин, для запитань та вiдповiдей -  до 5 хвилин.  
По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за 
принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос".  
Перед голосуванням кожнiй зареєстрованiй особi, видати бюлетенi для 



голосування, на яких є напис про те, що форма i змiст бюлетеня затвердженi 
рiшенням Наглядової ради i засвiдчити бюлетень власноручним пiдписом голови 
Наглядової ради. 
 
Питання 4. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 
2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Правлiння про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу Правлiння задовiльною. 
 
Питання 5. Звiт Наглядової ради про пiдсумки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту.  
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. 
Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.  
 
Питання 6. Звiт та висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора. 
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi. Визнати роботу 
Ревiзора задовiльною. 
 
Питання 7. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства за 2018 рiк. 
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть 
Товариства за 2018 рiк. 
 
Питання 8. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) 
Товариства за 2018 рiк. 
Прийняте рiшення: Прибуток у сумi 116,1 тис. грн., отриманий Товариством в 
2018 роцi направити на розвиток дiяльностi Товариства. 
По результатам дiяльностi Товариства за 2018 рiк вiдраховувати частину чистого 
прибутку в розмiрi п'ять вiдсоткiв до резервного капiталу Товариства. Дивiденди 
за 2018 рiк не нараховувати i не виплачувати. 
 
Питання 9. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року 
з дати прийняття такого рiшення. 
Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 25.04.2019 року по 
25.04.2020  року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом 
(характером) яких є: 
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), 
гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських 
продуктiв/послуг банкiвських установах; 
-  здiйснення страхування та перестрахування; 
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання 
iнших договорiв; 
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або 
забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; 
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права 
вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; 
- купiвля-продаж  цiнних  паперiв (акцiй, облiгацiй, векселiв  т.iн.); 
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно 



виступає будь-якою iз сторiн. 
При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких 
загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 
20 000 000,00 грн. (Двадцять  мiльйонiв гривень 00 копiйок).  
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового 
рiшення загальних Зборiв акцiонерiв: 
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв 
значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть 
укладатись Товариством в перiод 25.04.2019 року по 25.04.2020  року (включно); 
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає 
вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; 
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання 
(пiдписання) Головою Наглядової ради, Головою Правлiння попередньо 
схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв 
з усiма змiнами та доповненнями до них. 
Доручити Головi Правлiння Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою 
акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо 
схвалених значних правочинiв в порядку визначеному Статутом Товариства. 
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно 
вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, 
збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних 
валют. 
 
 Доповнень до питань порядку денного не надходило. Всi питання 
затверджувалися. За рiшенням Наглядової ради  скликалися позачерговi загальнi 
збори. 
 

 
річні позачергові Вид загальних зборів  X 

Дата проведення 26.04.2019 
Кворум зборів 100 
Опис За рiшенням Наглядової ради у звiтному перiодi скликалися позачерговi загальнi 

збори. 
 Порядок денний: 
1. Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 
3. Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення 
додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв 
(без здiйснення публiчної пропозицiї). 
4. Про невикористання переважного права акцiонера на придбання акцiй 
додаткової емiсiї  у процесi їх розмiщення. 
5. Про визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй Товариства пiд час 
реалiзацiї переважного права та розмiщення акцiй  у процесi емiсiї. 
6. Про емiсiю акцiй Товариства (iз зазначенням учасникiв  розмiщення). 
7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються 
повноваження щодо органiзацiї та проведення розмiщення акцiй Товариства. 
8. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються 
повноваження щодо органiзацiї та проведення розмiщення акцiй Товариства. 
 
Рiшення по питанням порядку денного: 
1. Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 



Товариства. 
 
Прийняте рiшення: 
Обрати Лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв Товариства у 
наступному складi: 
Голова лiчильної комiсiї - Червiнська Яна Станiславiвна;  
Член лiчильної комiсiї - Гавриш Алла Iванiвна. 
 
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 
 
Прийняте рiшення 
Обрати Головою Зборiв - Фомiна Олександра Олександровича;  
Секретарем Зборiв Товариства - Кожуховського Олександра Миколайовича. 
 
3. Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення 
додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв 
(без здiйснення публiчної пропозицiї). 
 
Прийняте рiшення 
Збiльшити   розмiр   статутного   капiталу   Товариства на 15 000 000,00 грн. 
(П'ятнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) за   рахунок   додаткових   внескiв, а 
саме  з 46 000 000,00 грн. (Сорока шести мiльйонiв гривень 00 копiйок)  до 61 000 
000,00 грн. (Шiстдесят одного мiльйона гривень 00 копiйок), шляхом розмiщення 
простих iменних акцiй Товариства (без здiйснення публiчної пропозицiї)  у  
кiлькостi 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. 
(Сто гривень 00 копiйок)  кожна.  
 
4. Про невикористання переважного права акцiонера на придбання акцiй 
додаткової емiсiї  у процесi їх розмiщення. 
 
Прийняте рiшення 
Прийняти рiшення про невикористання переважного права акцiонера на 
придбання акцiй додаткової емiсiї  у процесi їх розмiщення. 
У зв'язку з прийняттям рiшення про невикористання переважного права на 
придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення, розмiщення акцiй 
додаткової емiсiї провести в один етап, тривалiсть якого не може бути менше нiж 
15 робочих днiв. 
 
5. Про визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй Товариства пiд час 
реалiзацiї переважного права та розмiщення акцiй  у процесi емiсiї. 
 
Прийняте рiшення 
Затвердити цiну розмiщення акцiй Товариства пiд час розмiщення акцiй у процесi 
емiсiї на рiвнi 100,00 грн. (Сто гривень 00 копiйок) за одну акцiю. 
 
6. Про емiсiю акцiй Товариства (iз зазначенням учасникiв  розмiщення). 
 
Прийняте рiшення 
1. Прийняти рiшення про емiсiю 150 000 (Ста п'ятдесяти тисяч) штук простих 
iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 100,00 грн. (Сто гривень 00 копiйок) 
кожна загальною номiнальною вартiстю 15 000 000,00 грн. (П'ятнадцять 
мiльйонiв гривень 00 копiйок).  
2.  Визначити, що учасниками розмiщення акцiй (без здiйснення публiчної 
пропозицiї) є  акцiонери Товариства станом на 26 квiтня  2019 року та Мiське 



комунальне пiдприємство "Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй" (код 
ЄДРПОУ 38135403).   
3. Затвердити рiшення про емiсiю акцiй Товариства (додається до протоколу). 
 
7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються 
повноваження щодо органiзацiї та проведення розмiщення акцiй Товариства. 
Прийняте рiшення 
Визначити Правлiння Товариства уповноваженим органом Товариства, якому 
надаються повноваження щодо:  
· затвердження результатiв емiсiї акцiй; 
· затвердження звiту про результати емiсiї акцiй; 
· прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй; 
· повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї 
недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв 
емiсiї акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або 
невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту, або у разi 
прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй 
 
8. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються 
повноваження щодо органiзацiї та проведення розмiщення акцiй Товариства. 
Прийняте  рiшення: 
Визначити Голову Правлiння Товариства  уповноваженою особою, якiй 
надаються повноваження: 
· проводити дiї щодо забезпечення розмiщення акцiй; 
· проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, 
якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством 
належних їм акцiй. 
Доповнень до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. 

 
річні позачергові Вид загальних зборів  X 

Дата проведення 10.07.2019 
Кворум зборів 100 
Опис За рiшенням Наглядової ради скликалися позачерговi загальнi збори. 

Порядок деннй:  
1. Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 
3. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй 
редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. 
Рiшення по питанням порядку денного: 
1. Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 
Прийняте рiшення: 
Обрати Лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв Товариства у 
наступному складi: 
Голова лiчильної комiсiї - Червiнська Яна Станiславiвна; 
Член лiчильної комiсiї - Гавриш Алла Iванiвна. 
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 
Прийняте рiшення: 
Обрати Головою Зборiв - Фомiна Олександра Олександровича; 
Секретарем Зборiв Товариства - Кожуховського Олександра Миколайовича. 



 3. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй 
редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. 
Прийняте рiшення: 
1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї 
та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства у запропонованiй редакцiї. 
2. Визначити Голову Правлiння Товариства Крамера Геннадiя Леонiдовича 
уповноваженою особою на пiдписання, вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв,  
Статуту Товариства в новiй редакцiї. 
3. Доручити Головi Правлiння Товариства Крамеру Г.Л. чи за його дорученням 
третiй особi здiйснити дiї з внесення змiн до Єдиного державного реєстру 
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, для чого 
надiлити його необхiдними повноваженнями. 
  
Доповнень до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу у звітному році? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори X  

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше (зазначити)  

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 
акцій  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу у звітному році? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше (зазначити)  

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій X  
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради  X 



Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (зазначити)  

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
 Так Ні 
  X 

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
товариства  

 

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

 У звiтному перiодi рiчнi загальнi збори  
акцiонерiв скликалися та вiдбулись 25.04.2019 
року. 

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

 У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори  
акцiонерiв скликалися та проводились 
25.01.2019 року, 26.04.2019 року та 10.07.2019 
року 

 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради Незалежний член 
наглядової ради 

Залежний член 
наглядової ради 

Фомiн Олександр Олександрович  X 
Функціональні обов'язки 
члена наглядової ради 

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Наглядова 
рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 
Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та 
чинним законодавством України, контролює та регулює 
дiяльнiсть Правлiння. 

 Кожуховський Олександр Миколайович  X 
Функціональні обов'язки 
члена наглядової ради 

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Наглядова 
рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 
Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та 
чинним законодавством України, контролює та регулює 
дiяльнiсть Правлiння. 

Форманюк Микола Вiкторович  X 



Функціональні обов'язки 
члена наглядової ради 

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Наглядова 
рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 
Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та 
чинним законодавством України, контролює та регулює 
дiяльнiсть Правлiння. 

 
Чи проведені засідання 
наглядової ради, 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; процедури, що 
застосовуються при 
прийнятті наглядовою 
радою рішень; 
визначення, як 
діяльність наглядової 
ради зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства 

Протягом 2019 року засiдання Наглядової ради вiдбувалися за 
потребою. Загалом протягом 2019 року було проведено 13 
засiдань Наглядової ради.   
 
Загальний опис прийнятих рiшень на засiданнях: 
 
- Прийняття рiшення про проведення позачергових та 
чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  
 
- Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають 
бути повiдомленi про проведення позачергових та чергових 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та визначення дати 
складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 
чергових загальних зборах акцiонерiв.  
 
- Затвердження проекту порядку денного позачергових та 
чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  
 
- Погодження проектiв рiшень з питань, включених до 
проекту порядку денного позачергових та чергових загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства.  
 
- Визначення осiб, яким доручається пiдготовка документiв, 
необхiдних для прийняття рiшення акцiонерами Товариства з 
питань проекту порядку денного позачергових та чергових 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  
 
- Обрання реєстрацiйної комiсiї  
 
-               Прийняття рiшення про затвердження рiчної iнформацiї  
за 2018 рiк. 
 
- Прийняття рiшення про затвердження Календарного 
плану оприлюднення iнформацiї.  
 
- Затвердження дiй пiд час здiйснення контролю за 
укладанням бiржових контрактiв.  
 
- Затвердження повiдомлення про проведення позачергових 
та чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
 
- Затвердження порядку денного позачергових та чергових 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  
 
- Затвердження форми та тексту бюлетенiв для проведення 



голосування.  
 
- Затвердження форми та тексту бюлетенiв для проведення 
кумулятивного голосування.  
 
- Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом не бiльш як одного року.  
 
- Розгляд питання про надання згоди на надання 
благодiйної допомоги.  
 
- Затвердження рiшення про змiну розмiру статутного 
капiталу ТОВ "Подiлля - Асистанс".  
 
- Про надання згоди на укладення Товариством договору 
поруки. 
 
- Розгляд питання про визначення окремої посадової особи, 
що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) Товариства. 
 
 
 
Робота Наглядової ради протягом звiтного перiоду була 
спрямована на розвиток фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства i в результатi позитивно вплинула на розвиток 
Товариства в цiлому. 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні Персональний склад 
комітетів 

З питань аудиту  X 
У складi Наглядової ради 
комiтету з питань аудиту 

немає. 

З питань призначень  X 
У складi Наглядової ради 

комiтету з питань 
призначень немає. 

З винагород  X 
У складi Наглядової ради 

комiтету з винагород  
немає. 

Інше (зазначити) 

 На загальних зборах акцiонерiв 
товариства,  що вiдбулися 
25.01.2019 року, було прийняте 
рiшення покласти на Наглядову 
раду Товариства виконання функцiй 
аудиторського комiтету. 

д/н 

 
Чи проведені засідання 
комітетів наглядової 
ради, загальний опис 

У складi Наглядової ради комiтети не створенi. 



прийнятих на них 
рішень 
У разі проведення оцінки 
роботи комітетів 
зазначається інформація 
щодо їх компетентності 
та ефективності 

У складi Наглядової ради комiтети не створенi. 

 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи 
наглядової ради 

 На рiчних загальних зборах акцiонерiв товариства що вiдбулися 
в 28.04.2020 року було заслухано  та затверджено  звiт 
Наглядової ради Товариства за 2019 рiк,  та оцiнено роботу 
Наглядової ради  як задовiльну.  

 
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (зазначити) 
Член Наглядової ради не може бути одночасно Членом 
виконавчого органу або Ревiзором. Членом Наглядової ради 
може бути фiзична особа яка має повну цивiльну дiєздатнiсть. 

X  

 
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 
або не було обрано нового члена  X 

Інше (зазначити)  
 
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 



Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть)  

 
Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 
виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова Правлiння Крамер 
Геннадiй Леонiдович 

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. Голова правлiння  пiдзвiтний Загальним 
зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. 
Голова правлiння дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, 
встановлених Статутом Товариства i законом. Голова Правлiння  
на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв 
Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з 
iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених 
законом, Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства 
 

 Член Правлiння - Перший 
Заступник Голови 
Правлiння Михайлюк Iван 
Архипович 

Правлiння: 
- укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди 
купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, 
зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; 
- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, 
визначення умов кредитного договору та договору застави щодо 
порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв 
сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, 
пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших 
документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням 
застави; 
- органiзовує дiяльнiсть по наданню страхових послуг , 
проведенню страхування та перестрахування; 
- розробляє Правила страхування, що визначають загальнi умови 
i порядок здiйснення добровiльного страхування та iншi 
внутрiшнi документи з питань страхової дiяльностi; 
- розробляє тарифи та встановлює цiни на послуги Товариства. 
- затверджує штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв; 
Правлiння визначає основнi напрямки дiяльностi вiдокремлених 
структурних пiдроздiлiв, затверджує документи, пов'язанi з їх 
дiяльнiстю, рiчнi плани та звiти про виконання цих планiв, надає 
згоду на вчинення (укладення) вiдокремленими структурними 
пiдроздiлами правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг (крiм послуг страхування та/або перестрахування), що є їх 
предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. 
Правлiння затверджує передавальнi, розподiльчi та лiквiдацiйнi 
акти вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та iнших юридичних 
осiб, якi припиняються, у статутному капiталi яких є частки 
(акцiї, паї), що належать  володiє Товариству. 
 



 Член Правлiння - 
Виконавчий директор 
Федина Юлiя 
Володимирiвна 

Правлiння є колегiальним виконавчим органом, який здiйснює 
керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства  та несе 
вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з порядком, 
встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв i 
Наглядової ради Товариства. 
Протягом 2019 року Правлiння Товариства виконувало 
визначеннi Статутом Товариства функцiї та завдання,  саме: 
- укладення договорiв та iншi угод (контракти), зокрема угоди 
купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, 
зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; 
- прийняття рiшення про одержання банкiвського кредиту, 
визначення умов кредитного договору та договору застави щодо 
порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв 
сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, 
пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших 
документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням 
застави; 
- органiзацiя дiяльностi по наданню страхових послуг, 
проведенню страхування та перестрахування; 
- розробка Правил страхування, що визначають загальнi умови i 
порядок здiйснення добровiльного страхування та iншi внутрiшнi 
документи з питань страхової дiяльностi; 
- розробка тарифiв та встановлення цiн на послуги Товариства. 
- затвердження штатного розпису та фонду оплати працi 
працiвникiв; 
- визначення основних  напрямкiв дiяльностi вiдокремлених 
структурних пiдроздiлiв, затверджує документи, пов'язанi з їх 
дiяльнiстю, рiчнi плани та звiти про виконання цих планiв, надає 
згоду на вчинення (укладення) вiдокремленими структурними 
пiдроздiлами правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг (крiм послуг страхування та/або перестрахування), що є їх 
предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства тощо.  
 
 

 
Чи проведені засідання 
виконавчого органу: 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; інформація про 
результати роботи 
виконавчого органу; 
визначення, як 
діяльність виконавчого 
органу зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства 

Протягом звiтного перiоду були проведенi засiдання Правлiння 
Товариства з наступних питань: розгляд питання про визнання 
бланкiв страхування втраченими та проведення їх списання; 
розгляд питання про придбання новорiчних подарункiв;розгляд 
питання про списання бланкiв суворої звiтностi; затвердження 
результатiв емiсiї акцiй Товариства; Затвердження звiту про 
результати емiсiї акцiй Товариства. Робота Правлiння Товариства 
протягом звiтного перiоду була спрямована на розвиток 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i в результатi 
позитивно вплинула на розвиток Товариства в цiлому. 

 
Оцінка роботи На рiчних загальних зборах акцiонерiв товариства що вiдбулися в 



виконавчого органу 28.04.2020 року було заслухано  та затверджено  звiт Правлiння  
Товариства за 2019 рiк  та оцiнено роботу Правлiння   як 
задовiльну.  

 
Примітки 
  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
Внутрiшнiй аудит в Товариствi здiйснюється окремо визначеною посадовою особою - 
внутрiшнiм аудитором. Внутрiшнiй аудитор визначається та пiдпорядковується Наглядовiй  радi 
Товариства, звiтує перед нею. Внутрiшнiй аудитор у своїй дiяльностi керується чинним 
законодавством України та Положенням про службу внутрiшнього аудиту (контролю). 
Функцiя внутрiшнього аудиту в Товариствi передбачає здiйснення незалежної, об'єктивно-
гарантiйної та консультацiйної дiяльностi з метою вдосконалення операцiйної дiяльностi 
Товариства та забезпечення його результативностi. У процесi аудиту застосовується 
систематичний пiдхiд до оцiнювання та  вдосконалення ефективностi процесiв управлiння 
ризиком, внутрiшнього контролю та органiзацiйної структури. 
Фiнансова звiтнiсть складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, згiдно з 
вимогами мiжнародних  стандартiв фiнансової звiтностi. Звiтнiсть страховика за 2019 р.  
складено у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. 
Вiдповiдно до вимог Розпорядження № 295 вiд 04.02.2014 р. Нацiональної комiсiї, що здiйснює 
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, рiшенням Наглядової ради Товариства 
було затверджено Стратегiю управлiння ризиками (Протокол № 46/1 вiд 08.04.2014 р.).  
Управлiння страховими ризиками в Товариствi грунтується  на системному використаннi 
методiв андерайтингу, контролю за ризиками та фiнансування ризикiв. Кожен iз цих методiв 
вiдiграє особливу роль в управлiннi ризиками, а їхня сукупнiсть утворює ефективну систему 
ризик-менеджменту, яка забезпечує пiдвищення фiнансово-економiчної стiйкостi та 
рентабельностi дiяльностi Товариства та її конкурентоспроможностi на ринку в поточному i 
довготермiновому перiодах. 
При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифiкацiєю:  
- андеррайтинговий ризик; 
- ринковий ризик; 
- ризик дефолту контрагента; 
- нефiнансовий ризик. 
Вiдповiдальний працiвник, що виконує функцiї оцiнки ризикiв iнтегрує процеси контролю та 
управлiння елементами ризикiв,  при  цьому процедури контролю для кожного ризику 
включають: 
- процедури кiлькiсної оцiнки ризику виходячи iз моделювання негативних фiнансових 
наслiдкiв вiд реалiзацiї ризику на загальному рiвнi; 
- процедури кiлькiсної оцiнки ризику виходячи iз  визначеного перелiку окремих 
негативних сценарiїв;  
- процедури монiторингу якiсних характеристик ризику; 
- процедури упередження та зменшення можливого негативного впливу ризику на 
фiнансовий стан компанiї, зокрема на ймовiрнiсть та очiкуванi збитки (як кiлькiснi, так i якiснi). 
Етапи управлiння страховими ризиками, що використовуються Товариством, є послiдовними i 
взаємопов'язаними, їх застосування має комплексний, системний характер i спрямоване на 
забезпечення очiкуваних результатiв дiяльностi страхової компанiї, зокрема оптимiзацiї обсягу 
доходiв, фiнансових результатiв, рентабельностi активiв, iнвестицiй тощо. 
 



  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено 
посаду ревізора 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  2 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) так ні ні ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу ні так ні ні 

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

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу ні так ні ні 

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

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 
акцій так ні ні ні 

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

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів так ні ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 



конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть)  

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність 

акціонерного 
товариства 

Інформація 
розповсюдж

ується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється 

в 
загальнодоступні
й інформаційній 

базі даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок 

цінних паперів 
або через особу, 
яка провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосередн

ьо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докуме

нтів 
надают
ься на 
запит 

акціоне
ра 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерног
о 

товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так так так 

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

ні так ні так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
після їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 
посадових осіб ні так ні так так 



акціонерного 
товариства 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів X  
Наглядова рада  X 
Інше (зазначити)  

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 
більше 10 відсотками голосуючих акцій  X 

Інше (зазначити)  
 
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента 
 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 
пакета акцій 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 

громадських формувань 
(для юридичної особи - 
резидента), код/номер з 

торговельного, 
банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 
юридичної особи (для 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 



юридичної особи - 
нерезидента) 

1 ТЕРИТОРIАЛЬНА ГРОМАДА 
М.ВIННИЦI 

00000000 74,9508 

2 МIСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО "ВIННИЦЬКИЙ 

ФОНД МУНIЦИПАЛЬНИХ 
IНВЕСТИЦIЙ" 

38135403 24,5901 

 
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 
на загальних зборах емітента 
 

Загальна 
кількість 

акцій 

Кількість акцій 
з обмеженнями Підстава виникнення обмеження 

Дата 
виникнення 
обмеження 

460 000 0 Будь-яких обмежень прав участi та 
голосування акцiонерiв на загальних 

зборах емiтента немає. Всi 
акцiонери вiд власного iменi 

вiдкрили рахунки в Депозитарних 
установах  На рахунку Емiтента як 
викупленi акцiї не облiковуються.  

 

Опис  
 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами. До складу Наглядової ради 
обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси. Обрання членiв Наглядової 
Ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути вiдкликана 
достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 
За Статутом Товариства без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради 
припиняються: 
- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 
- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 
- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 
- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 
- у разi отримання акцiонерним Товариством письмового повiдомлення про замiну члена 
Наглядової ради, який є представником акцiонера. 
Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою 
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-
який час переобрати голову Наглядової Ради.  
Правлiння обирається i звiльняється рiшенням Наглядової  ради.  
Ревiзор Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Ревiзор може бути 
вiдкликаним достроково або переобраний  пiсля закiнчення строку, на який вiн обирався, 
виключно загальними зборами Товариства.  
 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 



- затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що 
вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом та тих, що рiшенням Наглядової 
ради переданi для затвердження Правлiнню Товариства; 
- затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства, 
вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 
- затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства, 
вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових Загальних зборiв 
акцiонерами ; 
- формування тимчасової лiчильної комiсiї; 
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до 
Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 
- 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 Законом ; 
- обрання та припинення повноважень членiв Голови Правлiння Товариства; 
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з членами та Головою Правлiння, 
встановлення розмiру їх винагороди; 
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд здiйснення повноважень та 
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 
- 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 Правлiння Товариства та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 
- обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом ; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за 
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, 
що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), 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; 
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у 
Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону; 
- 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, 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 у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та 
про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених 
статтею 71 Закону; 
- 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, яка надає Товариству 
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 
розмiру оплати її послуг; 
- надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65 - 65-1 Закону; 
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
Статутом Товариства. 
 
До компетенцiї Ревiзора  вiдноситься перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за результатами фiнансового року. 
Ревiзор: 
- проводить планову перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
результатами фiнансового року. 
- може проводити спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 
Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзора, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової 
ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання  
вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства.  
- має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати 
скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та 
брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 
- має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним 
законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. 
- має право  отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, 
необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3-х днiв з дати 
подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 
- має право отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв 
Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора, пiд час проведення перевiрок;  
- має право iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою 
вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або 
виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 
- має право брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; 
вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та 
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;  
- у разi необхiдностi залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, 
експертiв, аудиторiв. 
Правлiння Товариства: 
- укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, 
страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; 
- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору 
та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, 
передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, 
договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням 



застави; 
- органiзовує дiяльнiсть по наданню страхових послуг , проведенню страхування та 
перестрахування; 
- розробляє Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення 
добровiльного страхування та iншi внутрiшнi документи з питань страхової дiяльностi; 
- розробляє тарифи та встановлює цiни на послуги Товариства. 
- затверджує штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв; 
- визначає основнi напрямки дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затверджує 
документи, пов'язанi з їх дiяльнiстю, рiчнi плани та звiти про виконання цих планiв, надає згоду 
на вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами правочинiв, якщо ринкова 
вартiсть майна або послуг (крiм послуг страхування та/або перестрахування), що є їх предметом, 
становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
товариства. 
-затверджує передавальнi, розподiльчi та лiквiдацiйнi акти вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв та iнших юридичних осiб, якi припиняються, у статутному капiталi яких є частки 
(акцiї, паї), що належать  володiє Товариству. 
- щодо вiдокремлених пiдроздiлiв: приймає кадровi рiшення (зокрема, прийому на роботу, 
звiльнення, переведення, визначення умов оплати працi) щодо керiвникiв цих пiдроздiлiв; 
затверджує перелiк майна, яке передається вiдокремленим структурним пiдроздiлам; - приймає 
рiшення про повернення майна Товариства, яке було передане вiдокремленим структурним 
пiдроздiлам чи набуте ними для Товариства; визначає порядок використання прибутку та 
покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi  вiдокремлених  структурних пiдроздiлiв. 
 
Голова Правлiння: 
- несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по 
окремих напрямках;  
- веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, 
вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних 
вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення 
суду; 
розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим 
законодавством та цим Статутом; 
- органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради; 
- представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних 
державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; 
- вiдкриває рахунки в банках; 
- органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає 
працiвникiв Товариства; 
- подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх 
виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; 
- призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує 
працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; 
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом 
Товариства; 
- розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв 
та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; 
- вчиняє вiд iменi Товариства будь-якi правочини (у т.ч. договори, угоди, попереднi договори) 
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (крiм правочинiв по 
страхуванню та перестрахуванню);  
- вчиняє вiд iменi Товариства правочини по страхуванню та перестрахуванню у вiдповiдностi до 



Закону України "Про страхування" та iнших регулятивних актiв у сферi страхування; 
- надає вiд iменi Товариства довiреностi на право вчинення (укладення) вiдокремленими 
структурними пiдроздiлами Товариства правочинiв по страхуванню у вiдповiдностi до Закону 
України "Про страхування" та iнших регулятивних актiв у сферi страхування; 
-  з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами 
Товариства, виступає розпорядником коштiв та майна Товариства; 
- видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; 
- у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному 
капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймає участь в органах таких юридичних 
осiб (у т.ч. у вищих органах), вiд iменi Товариства голосує (приймати участь у голосуваннi) 
щодо питань, якi розглядаються органами таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про 
затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписує статути таких 
юридичних осiб, а також пiдписує вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв 
таких юридичних осiб;  
- затверджує Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення 
добровiльного страхування; 
- приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; 
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. 
- видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими 
для виконання усiм персоналом Товариства. 
 
 
 
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 
цього пункту 
Думка аудитора: 
 
Ми встановили, що: 
 
ь Товариство забезпечує захист прав, законних iнтересiв акцiонерiв та рiвне ставлення до 
всiх незалежно вiд кiлькостi акцiй в капiталi, якими вони володiють, та iнших факторiв;  
 
ь Виконавчий орган Товариства здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства та 
пiдзвiтний загальним зборам учасникiв;  
 
ь Iнформацiя, що розкривається Товариством, є суттєвою та повною;  
 
ь Товариство використовує Принципи корпоративного управлiння, затвердженi рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року N 955, за 
виключенням положень, що не застосовуються Товариства, про що детально вказано в п.2 Звiту 
про корпоративне управлiння; 
 
ь Товариство поважає права та враховує законнi iнтереси заiнтересованих осiб (тобто осiб, 
якi мають легiтимний iнтерес у дiяльностi Товариства i до яких передусiм належать працiвники, 
кредитори, споживачi послуг Товариства, територiальна громада, на територiї якої розташоване 
Товариство, а також вiдповiднi державнi органи та органи мiсцевого самоврядування) та 
активно спiвпрацює з ними для створення добробуту, робочих мiсць та забезпечення фiнансової 
стабiльностi Товариства. 
 
ь Ми перевiрили iнформацiя про скликання, реєстрацiю акцiонерiв, на загальнi збори та 



порядок їх голосування на загальних зборах. Нами встановлено, що вона розкрита вiдповiдним 
чином, розбiжностей не встановлено; 
 
ь Ми перевiрили iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв (учасникiв), шляхом 
ознайомлення з  вiдповiдними протоколами акцiонерiв (учасникiв) Товариства, розбiжностей чи 
порушень не встановлено; 
 
ь Iнформацiя, що розкривається в п. 5 "Опис основних характеристик системи 
внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента": 
 
Систему внутрiшнього контролю емiтента визначають внутрiшнi правила i процедури (заходи 
внутрiшнього контролю), запровадженi емiтентом для сприяння досягнення поставленої мети: 
упорядкованого та ефективного ведення фiнансово-господарської дiяльностi емiтента, 
забезпечення зберiгання активiв емiтента, точностi та повноти бухгалтерського облiку, а також 
запобiгання та виявлення фактiв шахрайства i помилок.  
 
Товариством виконуються ст. 15' Закону України "Про фiнансовi послуги та державне 
регулювання ринкiв фiнансових послуг", згiдно з якими призначено окрему посадову особу 
емiтента, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) емiтента.  
 
Порядок дiяльностi внутрiшнього аудитора, його статус, функцiональнi обов'язки та 
повноваження визначено Положенням про службу внутрiшнього аудиту (контролю) емiтента. 
 
Належним чином розкрита iнформацiя про компетенцiю керiвних органiв - загальних зборiв 
акцiонерiв, наглядової ради, виконавчого органу (директора). 
 
Товариство детально визначило перелiк Положень, правил та iнших документiв, що розробленi, 
затвердженi та застосовуються в дiяльностi. 
 
Перевiркою не встановлено не вiдповiдностi по iншим питанням даного пункту, на якi надана 
вiдповiдь "да/нi" чи розкрита додаткова iнформацiя. 
 
ь Iнформацiя, що розкривається в п. 6 "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є 
власниками значного пакета акцiй емiтента": 
 
ь Встановлено, що Товариством належним чином розкрита iнформацiя про осiб, якi прямо 
або опосередковано є власниками значного пакету акцiй. 
 
В ходi перевiрки, недостовiрностi  в розкритiй iнформацiї не встановлено, додаткових осiб, крiм 
тих, що розкритi у Звiтi не виявлено. 
 
ь Iнформацiя, що розкривається в п. 7 "Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та 
голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента": 
 
Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента 
вiдсутнi. 
 
ь Iнформацiя, що розкривається в п. 8 "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб 
емiтента": 
 
В даному роздiлi Звiту визначено посадовими особами Товариства загальнi збори акцiонерiв, 



дирекцiя, ревiзiйна комiсiя (ревiзор).  
 
Iнформацiя, що розкривається в п. 9 "Повноваження посадових осiб емiтента":  
 
· Iнформацiя про виключну компетенцiю загальних зборiв розкрита у вiдповiдностi з 
нормативними вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Статуту 
Товариства. Невiдповiдностi в ходi перевiрки не встановлено.  
 
· Повноваження генерального голови правлiння Товариства розкритi достатньо, згiдно 
його компетенцiї, невiдповiдностi не встановлено. 
 
· Повноваження ревiзiйної комiсiї викладенi в повному обсязi, контрольнi функцiї розкритi 
достатньо. 
 
ь Iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства, не мiстить 
суттєвих викривлень, пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв 
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Закону 
України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI, принципiв корпоративного 
управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955. 
 
 
 
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
ЗВIТ 
 
про корпоративне управлiння  
 
Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" за 2019 рiк 
 
(складено у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про фiнансовi послуги та державне 
регулювання ринкiв фiнансових послуг") 
 
1. Мета провадження дiяльностi Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя 
"Мiсто". 
 
Метою дiяльностi Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто",  (далi - 
Товариство) є здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, спрямованої на задоволення 
суспiльно-економiчних потреб для отримання прибутку та реалiзацiї iнтересiв акцiонерiв.  
 
Предметом дiяльностi Товариства є: 
 
- страхування; 
 
- перестрахування; 
 
- фiнансова дiяльнiсть пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх 
управлiнням. 
 
Товариство здiйснює вищевказану дiяльнiсть шляхом надання пiдприємствам, органiзацiям i 
громадянам України рiзнопланових страхових послуг, забезпечення страхового захисту їх 



iнтересiв, вiдшкодування збиткiв, заподiяних при настаннi страхових випадкiв. 
 
Страхова дiяльнiсть Товариства здiйснюється на пiдставi вiдповiдних лiцензiй.  
 
         2. Факти дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з 
посиланням на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення 
протягом року. 
 
У своїй дiяльностi Товариство дотримується мiжнародних стандартiв корпоративного 
управлiння з урахуванням нацiональних особливостей, досвiду та рекомендацiй, необхiдних для 
удосконалення практики корпоративного управлiння в Українi. Це дає змогу якiсно та прозоро 
управляти Товариством, допомагає пiдвищити його iнвестицiйну привабливiсть та 
конкурентоспроможнiсть. В Товариствi кодекс корпоративного управлiння не затверджувався.  
 
3. Iнформацiя про власникiв iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за 
страховиком) (для юридичних осiб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 
мiсцезнаходження; для фiзичних осiб  - прiзвища, iмена та по батьковi), їх вiдповiднiсть 
встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк. 
 
Найменування Дата, номер та орган реєстрацiї Мiсцезнаходження юридичної особи
 Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ Частка 
 
у статутному капiталi 
 
Територiальна громада мiста Вiнницi 
 
(в особi Вiнницької мiської ради) Дата державної реєстрацiї: 21.05.1997 р. 
 
Номер запису: 1 174 120 0000 003786 Виконавчий комiтет Вiнницької мiської ради 21050, 
Україна, Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Соборна, 59 25512617 74,950819% 
 
Мiське комунальне пiдприємство "Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй" Дата 
державної реєстрацiї: 29.02.2012 р. 
 
Номер запису: 1 174 102 0000 010084 Виконавчий комiтет Вiнницької мiської ради 21050, 
Україна, Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Соборна, 59 38135403 24,590163% 
 
У 2019 роцi вiдбулася змiна складу власникiв iстотної участi, а саме: 
 
З 09.07.2019 року акцiонером та власником iстотної участi стало Мiське комунальне 
пiдприємство "Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй", код ЄДРПОУ 38135403, розмiр 
частки  - 24,590163%. У зв'язку з цим зазнала змiни частка акцiонера Територiальна громада 
мiста Вiнницi, розмiр частки до змiни - 99,3913%, пiсля змiни - 74,950819% 
 
Власники iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. 
 
 
 
4. Iнформацiя про склад наглядової ради страховика та його змiну за рiк, 
 
Наглядова рада  Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв  Товариства, i в 



межах компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть 
виконавчого органу Товариства. 
 
 Станом на 31 грудня 2019 року до складу Наглядової ради входять наступнi особи: 
 
- Фомiн Олександр Олександрович, Голова Наглядової ради, представник акцiонера 
Комунальне пiдприємство "Вiнницька транспортна компанiя". 
 
- Кожуховський Олександр Миколайович, Член Наглядової ради, представник акцiонера 
Мiське комунальне пiдприємство "Вiнницязеленбуд". 
 
- Форманюк Микола Вiкторович, Член Наглядової ради, представник акцiонера Територiальна 
громада мiста Вiнницi. 
 
Протягом 2019 року змiни у складi Наглядової ради Товариства не вiдбувались.  
 
Всi Члени Наглядової ради Товариства вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. 
 
Комiтети Наглядовою Радою у 2019 роцi не створювались. 
 
 
 
5. Iнформацiя про склад виконавчого органу страховика та його змiну за рiк. 
 
Виконавчим органом Товариства є Правлiння. 
 
Кiлькiсний склад Правлiння визначається Наглядової радою Товариства.  
 
Станом на 31 грудня 2019 року до складу Правлiння входять: 
 
Крамер Геннадiй Леонiдович - Голова Правлiння.  
 
Федина Юлiя Володимирiвна - Виконавчий директор. 
 
Михайлюк Iван Архипович -  Перший заступник Голови Правлiння. 
 
Протягом 2019 року змiни у складi виконавчого органу Товариства не вiдбувались. 
 
Всi Члени Правлiння Товариства вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. 
 
 
 
6. Факти порушення Членами Наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрiшнiх 
правил, що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових послуг,  або 
iнформацiю про вiдсутнiсть таких фактiв. 
 
Факти порушення Членами Наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрiшнiх 
правил, що призвело до заподiяння шкоди Товариству або споживачам фiнансових послуг 
вiдсутнi.  
 
Санкцiї з боку Нацкомфiнпослуг особисто до Членiв Наглядової ради та виконавчого органу 



Товариства не застосовувались. 
 
 
 
7. Iнформацiя про заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до 
страховика, в тому числi до членiв наглядової ради та виконавчого органу, або про вiдсутнiсть 
таких заходiв впливу. 
 
Заходiв впливу, застосованих протягом 2019 року органами державної влади до ПрАТ "СК 
"Мiсто", до Членiв Наглядової ради, до членiв Виконавчого органу не було.  
 
8. Розмiр винагороди за рiк Членiв Наглядової ради та виконавчого органу страховика. 
 
Розмiр заробiтної плати Членiв Наглядової ради  за 2019 р. -  0  грн. Члени Наглядової ради 
здiйснюють свою дiяльнiсть на безоплатнiй основi. 
 
Розмiр заробiтної плати Членiв Правлiння Товариства за 2019 р. - 1075 тис. грн.    
 
9. Iнформацiя про значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика протягом року. 
 
Значними факторами ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства були полiтичнi умови, 
економiчна ситуацiя у державi та економiчне положення на страховому ринку, мiжнароднi подiї, 
а також зниження фактичного рiвня доходiв населення.  
 
 
 
10. Iнформацiя про наявнiсть у страховика системи управлiння ризиками та її ключовi 
характеристики. 
 
Вiдповiдно до вимог Розпорядження № 295 вiд 04.02.2014 р. Нацiональної комiсiї, що здiйснює 
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, рiшенням Наглядової ради Товариства 
було затверджено Стратегiю управлiння ризиками (Протокол № 46/1 вiд 08.04.2014 р.).  
 
Управлiння страховими ризиками в Товариствi ?рунтується  на системному використаннi 
методiв андерайтингу, контролю за ризиками та фiнансування ризикiв. Кожен iз цих методiв 
вiдiграє особливу роль в управлiннi ризиками, а їхня сукупнiсть утворює ефективну систему 
ризик-менеджменту, яка забезпечує пiдвищення фiнансово-економiчної стiйкостi та 
рентабельностi дiяльностi Товариства та її конкурентоспроможностi на ринку в поточному i 
довготермiновому перiодах. 
 
При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифiкацiєю:  
 
- андеррайтинговий ризик; 
 
- ринковий ризик; 
 
- ризик дефолту контрагента; 
 
- нефiнансовий ризик. 
 
Вiдповiдальний працiвник, що виконує функцiї оцiнки ризикiв iнтегрує процеси контролю та 



управлiння елементами ризикiв,  при  цьому процедури контролю для кожного ризику 
включають: 
 
- процедури кiлькiсної оцiнки ризику виходячи iз моделювання негативних фiнансових 
наслiдкiв вiд реалiзацiї ризику на загальному рiвнi; 
 
- процедури кiлькiсної оцiнки ризику виходячи iз  визначеного перелiку окремих 
негативних сценарiїв;  
 
- процедури монiторингу якiсних характеристик ризику; 
 
- процедури упередження та зменшення можливого негативного впливу ризику на 
фiнансовий стан компанiї, зокрема на ймовiрнiсть та очiкуванi збитки (як кiлькiснi, так i якiснi). 
 
Етапи управлiння страховими ризиками, що використовуються Товариством, є послiдовними i 
взаємопов'язаними, їх застосування має комплексний, системний характер i спрямоване на 
забезпечення очiкуваних результатiв дiяльностi страхової компанiї, зокрема оптимiзацiї обсягу 
доходiв, фiнансових результатiв, рентабельностi активiв, iнвестицiй тощо. 
 
11. Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а 
також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 
 
Внутрiшнiй аудит в Товариствi здiйснюється окремо визначеною посадовою особою - 
внутрiшнiм аудитором. Внутрiшнiй аудитор визначається та пiдпорядковується Наглядовiй  радi 
Товариства, звiтує перед нею. Внутрiшнiй аудитор у своїй дiяльностi керується чинним 
законодавством України та Положенням про службу внутрiшнього аудиту (контролю). 
 
Функцiя внутрiшнього аудиту в Товариствi передбачає здiйснення незалежної, об'єктивно-
гарантiйної та консультацiйної дiяльностi з метою вдосконалення операцiйної дiяльностi 
Товариства та забезпечення його результативностi. У процесi аудиту застосовується 
систематичний пiдхiд до оцiнювання та  вдосконалення ефективностi процесiв управлiння 
ризиком, внутрiшнього контролю та органiзацiйної структури. 
 
Фiнансова звiтнiсть складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, згiдно з 
вимогами мiжнародних  стандартiв фiнансової звiтностi. Звiтнiсть страховика за 2019 р.  
складено у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. 
 
 
 
12. Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 
фiнансової установи розмiр. 
 
В 2019 роцi фактiв вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 
фiнансової установи розмiр не було. 
 
 
 
13. Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує 
встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. 
 



Купiвлi - продажу активiв протягом 2019 року в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi, 
не було. 
 
 
 
14. Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи 
чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. Така iнформацiя не є комерцiйною таємницею. 
 
У звiтному 2019 роцi обсяг операцiй з надання послуг страхування з пов'язаними особами, а 
саме: ТОВ "Подiлля-Асистанс" ( код ЄДРПОУ 38585797), єдиним власником та засновником 
якого є ПрАТ "СК "Мiсто" в загальнiй сумi склав -  1294 тис. грн. Отримано послуг асистансу  
вiд ТОВ "Подiлля-Асистанс"  на суму -  1203 тис. грн. також ПрАТ "СК "Мiсто" у 2019 роцi 
було збiльшило суму ротацiйного фонду товариству та перерахувало 91 тис. грн.  Зазначенi 
послуги надавались на звичайних комерцiйних умовах, вартiсть послуг є економiчно-
об?рунтованою, якiсть  наданих послуг повнiстю вiдповiдала вимогам замовника. 
 
Територiальна громада м. Вiнницi, керуючий рахунком Вiнницька мiська рада ( код ЄДРПОУ 
25512617) , у 2019 роцi фiнансовi вiдносити з ПрАТ "СК "Мiсто" - вiдсутнi.  
 
МКП "Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй" ( код ЄДРПОУ 38135403) у 2019 роцi було 
здiйснено оплату за договорами добровiльного медичного страхування  СК "Мiсто" на суму 42 
тис. грн.   
 
КП "Вiнницька транспортна компанiя" ( код ЄДРПОУ 0332792) у 2019 роцi було здiйснено 
оплату за договорами  страхування ( КАСКО та страхування цивiльної вiдповiдальностi), 
страхування здiйснювалось  мунiципального транспорту у м. Вiнницi,  СК "Мiсто" на суму 1 189 
тис. грн. , в свою чергу страхова компанiя оплатила послуг КП "ВТК" на 28 тис. грн. (купiвля 
проїзних квиткiв).   
 
 
 
15. Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 
послуг, щодо аудиторського висновку. 
 
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 аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 
дiяльнiсть".  
 
16. Зовнiшнiй аудитор наглядової ради фiнансової установи, призначений протягом року. 
 
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-ОПТIМ", (код ЄДРПОУ 
21613474, 03083, м. Київ, пр-т Науки, 50. 
 
17. Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, загальний стаж аудиторської дiяльностi: 
 
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: №0295, видане Рiшенням 
АПУ вiд 30.07.2015 року, дiйсне до 30.07.2020 року. 
 



Наказ №10-кя вiд 28.01.2020 року "про проходження перевiрки з контролю якостi" , виданий 
Державною установою "Орган суспiльного нагляду за аудиторською дiяльнiстю" 
 
Сертифiкат аудитора №006399 виданий Аудиторською палатою України вiд 24.04.2008 р. 
№189/2.  
 
Сертифiкат аудитора №001147 виданий Аудиторською палатою України вiд 28.04.1994 р. №14 
та вкладиш до нього №187/2 вiд 14.02.2008 р.  
 
Сертифiкат аудитора №006741 виданий Аудиторською палатою України вiд 23.12.2010 р. 
№224/2.  
 
Кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi.  
 
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "АУДИТ-ОПТIМ" надано аудиторськi послуги 
страховику за звiтний 2019 рiк.  
 
Перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися фiнансовiй установi протягом року. 
 
Протягом 2019 року Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "АУДИТ-ОПТIМ" не надавало 
iнших  послуг страховику.   
 
Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 
аудитора. 
 
Випадкiв виникнення   конфлiкту   iнтересiв  та/або  сумiщення виконання функцiй 
внутрiшнього аудитора протягом звiтного року не було. 
 
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. 
 
До Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант-
Юрист" не застосовувалися стягнення з боку Аудиторської палати України, вiдсутнi факти 
подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським 
висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 
послуг. 
 
 
 
Ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв 
 
 
 
№ п/п Найменування Аудитора Звiтний Рiк 
 
1. ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант-Юрист" 2014 
 
2. ТОВ "Аудиторська фiрма "Файненс Лоу Аудiт Груп" 2015 
 



3. ТОВ "Аудиторська фiрма "Файненс Лоу Аудiт Груп" 2016 
 
4. ПП "Аудиторська фiрма "Служба аудиту" 2016 
 
5. ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант-Юрист" 2017 
 
6. ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант-Юрист" 2018 
 
7. ПП "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-ОПТIМ" 2019 
 
 
 
18. Захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема: наявнiсть 
механiзму розгляду скарг 
 
В Товариствi наявний механiзм розгляду скарг споживачiв фiнансових послуг, який базується на 
положеннях Законiв України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг", "Про звернення громадян" та "Про захист прав споживачiв". 
 
Товариством здiйснюється розгляд як усних скарг (якi викладаються громадянином i 
записуються Вiдповiдальним на особистому прийомi) або ж письмових скарг, якi оформленi 
згiдно з вимогами Закону України "Про звернення громадян". Анонiмнi скарги не 
розглядаються, при цьому: 
 
- скарги розглядаються i вирiшуються у термiн не бiльше одного мiсяця вiд дня їх 
надходження; 
 
- скарги розглядаються безоплатно; 
 
- про рiшення прийняте за результатами розгляду скарги скаржник повiдомляється 
письмово. 
 
прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги 
 
      Розгляд справ можуть здiйснювати члени Правлiння або уповноваженi ними працiвники 
Товариства, зокрема Голова Правлiння Товариства Крамер Геннадiй Леонiдович, Виконавчий 
директор Федина Юлiя Володимирiвна, Перший заступник Голови Правлiння Михайлюк Iван 
Архипович. 
 
стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг 
(характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг) 
 
В 2019 роцi скарг вiд споживачiв фiнансових послуг стосовно надання фiнансових послуг, в 
тому числi через Нацкомфiнпослуг, до Товариства не надходило.  
 
Статистика щодо задоволених чи незадоволених скарг не ведеться.  
 
наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та 
результати їх розгляду 
 



Протягом 2019 року до суду було подано один позов стосовно надання  ПрАТ "СК "Мiсто" 
фiнансових послуг: 
 
- у провадженнi Вiнницького апеляцiйного суду знаходиться цивiльна справа 
№127/16887/19 за позовом Шевчук Н.В до ПрАТ "СК "Мiсто" та КП "ВТК" про стягнення 
вiдшкодування шкоди завданої внаслiдок дiї джерела пiдвищеної небезпеки. Рiшенням суду 
першої iнстанцiї в задоволенi позовних вимог Шевчук Н.В. вiдмовлено. Станом на дату подання 
звiту справа знаходиться на розглядi в судi апеляцiйної iнстанцiї, рiшення у справi не прийняте  
 
19. Корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої передбачено законами з 
питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з такими 
законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг. 
 
Товариством подається вся необхiдна iнформацiя про корпоративне управлiння у фiнансовiй 
установi, подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку страхових послуг 
та/або прийнятими згiдно з такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi 
здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. 
 
 
 
 
 
Голова Правлiння   _________________  Г.Л. Крамер  
 
                            
 
М. П.      
 
 
 
Головний бухгалтер   ________________  Т.М. Мандренко   
 
                                     
 
 
 
 



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

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) Прості іменні Привілейовані 
іменні 

ТЕРИТОРIАЛЬНА ГРОМАДА 
М. ВIННИЦI 

99999999 21050, ., Вінницька 
обл., . р-н, м. 
Вiнниця, вул. 
Соборна 59 

457 200 74,9508 457 200 0 

МIСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 
"ВIННИЦЬКИЙ ФОНД 
МУНIЦИПАЛЬНИХ 
IНВЕСТИЦIЙ" 

38135403 21050, Вінницька 
обл., м. Вiнниця, вул. 
Соборна 59 

150 000 24,5901 150 000 0 

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

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) Прості іменні Привілейовані 
іменні 

     
Усього 607 200 99,5409 607 200 0 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / 
Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або 
рівною пороговому значенню пакета акцій 

 
 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 
Дата отримання інформації від 

Центрального депозитарію 
цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 
(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи - 

резидента або код/номер з 
торговельного, 

банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 
юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки акціонера 
до зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 
після зміни (у відсотках 
до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 
1 01.11.2019 МIСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО "ВIННИЦЬКИЙ 
ФОНД МУНIЦИПАЛЬНИХ 

IНВЕСТИЦIЙ" 

38135403 0 24,5901 

Зміст інформації: 
01.11.2019 року з iнформацiйної довiдки, отриманої вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" емiтенту стало вiдомо про змiну 
власникiв акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: 
1) акцiонер юридична особа: МIСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ФОНД МУНIЦИПАЛЬНИХ IНВЕСТИЦIЙ" (код ЄДРПОУ 38135403, 
мiсцезнаходження : 21050, Вiнницька обл., мiсто Вiнниця, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 59). 
Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: набуття за наслiдками придбання акцiй додаткового випуску акцiй Товариства ( 
пряме набуття).  
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на пакет акцiй Товариства (пiдсумковий пакет голосуючих 
акцiй) становив: 0 % та 0 % вiд статутного капiталу товариства. 
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на пакет акцiй Товариства (пiдсумковий пакет голосуючих 
акцiй): 24,590163 %, та 24,5901 % вiд статутного капiталу товариства 
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або 
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) 



розпорядження акцiями: iнформацiя вiдсутня. 
2 01.11.2019 ТЕРИТОРIАЛЬНА ГРОМАДА М. 

ВIННИЦI 
25512617 99,3913 74,9508 

Зміст інформації: 
01.11.2019 року з iнформацiйної довiдки, отриманої вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" емiтенту стало вiдомо про змiну 
власникiв акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: 
Територiальна громада мiста Вiнницi 99999999, керуючий рахунком ВIННИЦЬКА МIСЬКА РАДА (код ЄДРПОУ 25512617 мiсцезнаходження : м.Вiнниця, вул.Соборна, 59) 
Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: змiна вiдсотку пакета акцiй без змiни кiлькостi акцiй вiдбулася внаслiдок 
додаткового випуску акцiй Товариства (пряме володiння).  
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до реєстрацiї додаткового випуску акцiй Товариства (пiдсумковий пакет голосуючих 
акцiй): 99.3913 % та 99.3913% вiд статутного капiталу товариства. 
Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля реєстрацiї додаткового випуску акцiй Товариства (пiдсумковий пакет голосуючих 
акцiй): 74,9508%, та 74,9508% вiд статутного капiталу товариства. 
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або 
перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) 
розпорядження акцiями: керуючий рахунком ВIННИЦЬКА МIСЬКА РАДА (код ЄДРПОУ 25512617).  
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): iнформацiя вiдсутня.  



X. Структура капіталу 
 

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

Номінальна 
вартість (грн) Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

акцiї простi iменнi 610 000 61 000 000,00 Емiтент випустив простi iменнi акцiї, iнших цiнних 
паперiв не випускав. Цiннi папери, якi б надавали 

акцiонерам iншi додатковi права, окрiм тих що 
надаються акцiонерам , власника простих iменних 

акцiй, Товариством не випускались. 
Акцiонери Товариства мають право:  

- на участь в управлiннi акцiонерним Товариством;  
- на отримання дивiдендiв;  

- на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини 
його майна або вартостi;  

- на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 
акцiонерного Товариства. На вимогу акцiонера 

Товариство зобов'язане надавати йому для 
ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства, 

протоколи зборiв; 
- брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв i 

голосувати особисто або через своїх представникiв; 
- обирати та бути обраними до органiв управлiння 

Товариства; 
- розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, 

визначеному чинним законодавством та цим Статутом; 
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 
голос для вирiшення кожного питання на Загальних 

зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 
голосування.  

Власнику простих акцiй надається переважне право 
придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї 

пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у 
загальнiй кiлькостi простих акцiй. 

Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi 
чинним законодавством або за рiшенням Загальних 

зборiв Акцiонерiв. 
Акцiонери Товариства зобов'язанi: 

- додержуватися установчих документiв Товариства, 
виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та 
iнших органiв управлiння i контролю Товариства; 

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в 

немає 



тому числi, що пов'язанi з майновою участю; 
- не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 
У випадку порушення цiєї умови Акцiонери несуть 
вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством, а 

також внутрiшнiми документами Товариства, якi 
регулюють порядок вiдповiдальностi за розголошення 

або дiї, що привели до розголошення комерцiйної 
таємницi та iншої iнформацiї конфiденцiйного 

характеру; 
- сплатити вартiсть належних їм акцiй у термiн та 

згiдно з порядком передбаченим установчими 
документами Товариства або договором купiвлi-

продажу; 
- всебiчно сприяти Товариству в його дiяльностi; 
- виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено 

чинним законодавством України. 
 

Примітки: 
д/н 





XI. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21.04.2016 36/1/2016 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000059604 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

100 460 000 46 000 000 100 

Опис 

Свiдоцтво  про реєстрацiю випуску акцiй вiд 21 квiтня 2016 року №36/1/2016 року ,   дата видачi 26 травня 2017 року вважається таким як 
анульоване. 
  
 
  

06.06.2019 24/1/2019-Т Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000059604 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

100 150 000 15 000 000 24,59 

Опис 

 Вiдповiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2019 року було прийняте рiшення збiльшити   розмiр   
статутного   капiталу   Товариства на 15 000 000,00 грн. (П'ятнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) за   рахунок   додаткових   внескiв, а саме  з 
46 000 000,00 грн. (Сорока шести мiльйонiв гривень 00 копiйок)  до 61 000 000,00 грн. (Шiстдесят одного мiльйона гривень 00 копiйок), шляхом 
розмiщення простих iменних акцiй Товариства (без здiйснення публiчної пропозицiї)  у  кiлькостi 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) штук 
номiнальною вартiстю 100,00 грн. (Сто гривень 00 копiйок)  кожна. 
 
  Пiсля отримання нового Свiдоцтва про  реєстрацiю випуску акцiй, Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 06 червня 2019 року  
видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку , вважається таким як анульоване. 
 
 

06.06.2019 24/1/2019 Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000059604 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

100 610 000 61 000 000 100 

Опис 

 Вiдповiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 26.04.2019 року було прийняте рiшення збiльшити   розмiр   
статутного   капiталу   Товариства на 15 000 000,00 грн. (П'ятнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) за   рахунок   додаткових   внескiв, а саме  з 
46 000 000,00 грн. (Сорока шести мiльйонiв гривень 00 копiйок)  до 61 000 000,00 грн. (Шiстдесят одного мiльйона гривень 00 копiйок), шляхом 
розмiщення простих iменних акцiй Товариства (без здiйснення публiчної пропозицiї)  у  кiлькостi 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) штук 
номiнальною вартiстю 100,00 грн. (Сто гривень 00 копiйок)  кожна. 
  
У звiтному перiодi обiг цiнних паперiв на органiзованих зовнiшнiх та внутрiшнiх фондових ринках не здiйснювався. Заявки на влючення до 



лiстингу/делiстингу фондових бiрж не було. Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi 
включення до бiржового реєстру не було.   Протягом звiтного перiоду акцiї на рахунок Емiтента не викуповувалися. На рахунку Емiтента, як 
викупленнi, акцiї не облiковуються. 

 



10. 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 
реєстрації 
випуску 

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 
19.09.2008 374/1/08 UA4000059604 610 000 61 000 000 610 000 0 0 

Опис: 
Кiлькiсть  голосуючих акцiй,  права голосу за якими обмежено немає. 
Кiлькiсть  голосуючих акцiй,  права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi  немає. 
 

 



 
XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) Найменування основних 

засобів на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 48 267 50 590 0 0 48 267 50 590 
  будівлі та споруди 10 177 9 669 0 0 10 177 9 669 
  машини та обладнання 37 958 40 207 0 0 37 958 40 207 
  транспортні засоби 16 632 0 0 16 632 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 116 82 0 0 116 82 
2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 48 267 50 590 0 0 48 267 50 590 

Опис 

 Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 
складала 51788 тис. грн., на кiнець 55978 тис. грн. Знос 5389 тис. грн., 
ступiнь зносу 9,6%, амортизацiя за 2019 рiк- 1868 тис. грн.  Обмежень 
на використання основних засобiв немає. 
 
 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

61 976 55 669 

Статутний капітал (тис.грн) 61 000 46 000 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

61 000 46 000 

Опис Вартiсть чистих активiв товариства визначена вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР №485 вiд 
17.11.2004 року i визначається як рiзниця вартостi всiх активiв та всiх зобов'язань за 
даними балансу. 
Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих  
активiв пiдприємства виражається такою формулою: 
                                         ЧАф=НАо+ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де 
ЧАф -  фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства; 
НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi; 
ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi; 
НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень; 
НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу; 
З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за  
фактично залишковою вартiстю; 
ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та  
короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi  у звiтному балансi ); 
ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi  



кредити, товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть 
Висновок Вартiсть чистих активiв ПрАТ СК  "Мiсто  "  станом на 31.12.2019 року  становить 61976 

тис. грн. розмiр статутного капiталу 61000 тис.грн., вартiсть чистих активiв бiльша  
вартостi статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства i пiдстави для 
застосування частини 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства " 
Цивiльного кодексу України вiдсутнi. 

 
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 200 X X 
у тому числі:  
Короткостроковi кредити банкiв 18.07.2014 200 25 16.01.2020 
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 330 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 22 167 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 22 697 X X 
Опис  Станом на 31.12.2019 р. довгостроковi зобов'язання  

становлять 19016 тис. грн.  Поточнi зобов'язання становлять 
3591 тис. грн.    
 У звiтному перiодi товариство користувалося 
короткостроковими кредитами банку. Непогачена частина 
боргу на кiнець звiтного перiоду становить 200 тис. грн. 
 Товариство  за звiтний рiк має наступну структуру поточних 
зобов'язань:  
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 997 
тис. грн. 
      Поточнi зобов'язання за розрахунками: 
 - з оплати працi 163 тис. грн.; 
 - з бюджетом 330 тис. грн.;  
- за розрахунками зi страхування-45 тис. грн.; 
-  iншi поточнi зобов'язання вiдсутнi. 
 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою 
дiяльнiстю 1856 тис. грн. 
 Товариство немає зобов'язань за будь-якими видами цiнних 



паперiв, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, не 
отримувало фiнансової допомоги на зворотнiй основi. 

 
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-

ОПТIМ" 
Організаційно-правова форма Приватне підприємство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 21613474 
Місцезнаходження 03083, ., . р-н, м. Київ, пр-т Науки, 50 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

0295 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.07.2015 
Міжміський код та телефон 044-425-74-99 
Факс 044-425-74-99 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис Аудитор пiдтверджує  достовiрнiсть та 

повноту рiчного балансу i звiтностi 
Емiтента.  
 
 

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04107, ., . р-н, м.Київ,  вул. Тропiнiна 

7Г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Рiшення №2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 
Факс (044)482-52-14 
Вид діяльності Дiяльнiсть депозитарiю 
Опис     Нацiональний депозитарiй здiйснює 

такi види дiяльностi: 
-  зберiгання i обслуговування обiгу 
цiнних паперiв на рахунках у цiнних 
паперах та операцiй емiтента щодо 
випущених ним цiнних паперiв; 
- клiринг та розрахунки за угодами 
щодо цiнних паперiв. 
     Крiм того, до виключної компетенцiї 
НДУ вiднесено: 
-  стандартизацiя депозитарного облiку 
та документообiгу щодо операцiй з 
цiнними паперами; 
-  нумерацiя (кодифiкацiя) цiнних 
паперiв, випущених в Українi, 
вiдповiдно до мiжнародних норм; 



-  встановлення вiдносин i 
налагодження постiйної взаємодiї з 
депозитарними установами iнших 
держав, укладання двостороннiх та 
багатостороннiх угод про пряме 
членство або кореспондентськi 
вiдносини для обслуговування 
мiжнародних операцiй з цiнними 
паперами учасникiв Нацiональної 
депозитарної системи. 
       НДУ виконує також i iншi функцiї, 
передбаченi нормативно-правовими 
актами України: 
-   призначення iндивiдуальних 
iдентифiкацiйних кодiв власникам 
цiнних паперiв - нерезидентам; 
-  призначення кодiв мiждепозитарного 
облiку;  у разi припинення здiйснення 
Депозитарною установою цiнних 
паперiв професiйної дiяльностi на 
ринку цiнних паперiв, депозитарiй 
здiйснює зберiгання документiв та 
копiй архiвiв баз даних Депозитарних 
установ,  iнформацiї щодо його 
депонентiв, а також забезпечує 
зберiгання цiнних паперiв депонентiв 
Депозитарної установи  на рахунку в 
цiнних паперах. 
Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй України" 
надає послуги щодо ведення 
депозитарного облiку емiсiйних цiнних 
паперiв товариства. 
      ПАТ "Нацiональний депозитарiй 
України" здiйснює дiяльнiсть 
вiдповiдно до "Правил Центрального 
депозитарiю цiнних паперiв", 
затверджених рiшенням Наглядової 
ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй 
України" (протокол вiд 04.09.2013 №4) 
та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 
рiшення №2092 зi Змiнами, 
затвердженими рiшенням НКЦПФР № 
443 вiд 08.04.2014 р.  

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

Державна установа "Агентство з 
розвитку iнфраструктури фондового 

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

заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 
Місцезнаходження 03680, ., . р-н, м.Київ, вул. Антоновича 

51 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

DR/00001/APA 



Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 
Міжміський код та телефон (044)287-56-70 
Факс (044)287-56-73 
Вид діяльності Дiяльнiсть оприлюднення регульованої 

iнформацiї вiд iменi учасника 
фондового ринку. 

Опис Державна установа "Агентство з 
розвитку iнфраструктури фондового 
ринку України" це особа  уповноважена 
надавати iнформацiйнi послуги на 
фондовому ринку, яка здiйснює 
оприлюднення регульованої iнформацiї 
вiд iменi учасника фондового ринку. 

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

Державна установа "Агентство з 
розвитку iнфраструктури фондового 

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

заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 
Місцезнаходження 03680, ., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича 

51 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

DR/00002/ARM 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 
Міжміський код та телефон (044)287-56-70 
Факс (044)287-56-70 
Вид діяльності Дiяльнiсть з подання звiтностi та/ або 

адмiнiстративних даних до НКЦПФР 
Опис Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 
ринку України" це особа  уповноважена 
надавати iнформацiйнi послуги на 
фондовому ринку  з подання звiтностi 
та/ або адмiнiстративних даних до 
НКЦПФР 

 



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

створює заінтересованість 
 

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Найменування 
уповноваженого 

органу, що 
прийняв рішення 

Гранична 
сукупна вартість 

правочинів 
(тис.грн) 

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис.грн) 

Співвідношення 
граничної 
сукупної 
вартості 

правочинів до 
вартості активів 

емітента за 
даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 

інформації про 
прийняття 

рішення щодо 
попереднього 
надання згоди 
на вчинення 

значних 
правочинів в 
загальнодосту

пній 
інформаційній 

базі даних 
Національної 

комісії з 
цінних паперів 
та фондового 

ринку або 
через особу, 

яка провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені 

учасників 
фондового 

ринку 

URL-адреса 
сторінки власного 

веб-сайту 
товариства, на якій 

розміщена 
інформація про 

прийняття рішення 
щодо попереднього 
надання згоди на 

вчинення значних 
правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 25.04.2019 Рiчнi Загальнi збори 

акцiонерiв ПрАТ 
"СК "Мiсто". 

20 000 64 874,5 30,83 Загальнi збори 
приймають рiшення 

про попереднє 
надання згоди на 

25.04.2019 http://www.ic-
misto.com.ua 



вчинення 
Товариством 

значних правочинiв, 
в перiод з 25.04.2019 

р. по 25.04.2020 р. 
(включно), вартiсть 
яких перевищує 25 
вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними 
останньої рiчної 

фiнансової звiтностi 
Товариства та 

предметом 
(характером) яких є: 

одержання 
Товариством 

кредитiв/позик 
(прийняття 
грошових 

зобов'язань), 
гарантiй, 

акредитивiв та/або 
одержання будь-

яких iнших 
банкiвських 

продуктiв/послуг 
банкiвських 
установах; 
здiйснення 

страхування та 
перестрахування; 
передача майна 
(майнових прав) 

Товариства в 
заставу/iпотеку 

та/або укладання 
iнших договорiв; 

забезпечення 
виконання 

зобов'язань (в т.ч. 
договору поруки) 
Товариства та/або 

забезпечення 
зобов'язань будь-



яких третiх осiб; 
купiвля-продаж 

майна (в тому числi 
нерухомого майна), 
вiдступлення права 

вимоги та/або 
переведення боргу, 
оренди та лiзингу; 

купiвля-продаж 
цiнних паперiв 

(акцiй, облiгацiй, 
векселiв т.iн.); iншi 

господарськi 
правочини, якi 

пов'язанi з 
дiяльнiстю 

Товариства i в яких 
воно виступає будь-

якою iз сторiн. 
При цьому гранична 

сукупна вартiсть 
значних правочинiв, 

на вчинення яких 
загальними Зборами 

акцiонерiв надана 
попередня згода, не 
може перевищувати 
20 000 000,00 грн. 

(Двадцять мiльйонiв 
гривень 00 копiйок) 

Опис: 
1.Дата прийняття рiшення: 25 квiтня 2019 року.  
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "СК "Мiсто". 
3. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в 
перiод з 25.04.2019 р. по 25.04.2020 р. (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та 
предметом (характером) яких є: одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших 
банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах; здiйснення страхування та перестрахування; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або 
укладання iнших договорiв; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; купiвля-продаж 
майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; купiвля-продаж цiнних паперiв (акцiй, облiгацiй, векселiв 
т.iн.); iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. 
При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 20 000 000,00 
грн. (Двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок). 
4. Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 20000 тис.грн. 



5. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 64874,5 тис.грн.  
6. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 30,83%.  
7. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 460000шт; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах - 460000 голоси; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували "за" - 460000 голоси; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0.  
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. 
Голова правлiння ПрАТ "Страхова компанiя "Мiсто" Крамер Г.Л. 
 





КОДИ 
Дата 01.01.2020 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Мiсто" за ЄДРПОУ 33295475 

Територія Вінницька область, Вiнниця за КОАТУУ 0510100000 
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: 33 
Адреса, телефон: 21050 м. Вiнниця, вул. Хлiбна, буд. 25, 0432508107 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2019 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 118 87 
    первісна вартість 1001 302 302 
    накопичена амортизація 1002 ( 184 ) ( 215 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 10 293 9 751 
    первісна вартість 1011 10 505 10 529 
    знос 1012 ( 212 ) ( 778 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    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 44 122 37 518 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 761 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 54 533 48 117 



    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 2 0 
Виробничі запаси 1101 2 0 
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 773 518 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 0 0 
    з бюджетом 1135 0 5 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 319 4 953 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 8 956 21 915 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 8 956 21 915 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 292 441 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 292 441 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 10 342 27 832 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 0 0 

Баланс 1300 64 875 75 949 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 46 000 61 000 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 8 048 7 539 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 59 65 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 562 -6 628 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 55 669 61 976 



    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 254 463 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 254 463 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 6 735 11 103 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 1 933 3 431 
    резерв незароблених премій 1533 4 802 7 672 
    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 6 989 11 566 
    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 1 491 62 
    розрахунками з бюджетом 1620 235 321 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 209 288 
    розрахунками зі страхування 1625 29 36 
    розрахунками з оплати праці 1630 102 132 
    одержаними авансами 1635 0 0 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 360 1 856 
Поточні забезпечення 1660 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 
Усього за розділом IІІ 1695 2 217 2 407 
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 64 875 75 949 

Примітки: Було проведено Аудит Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто"та  
консолiдованої фiнансової звiтнiстi Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" та 
її дочiрньої компанiї ТОВ "Подiлля-Асистанс", що включає консолiдований баланс (консолiдований звiт 
про фiнансовий стан) станом на 31.12.2019 року 
 
Керівник    Крамер Геннадiй Леонiдович 
 
Головний бухгалтер   Мандренко Тетяна Михайлiвна 



КОДИ 
Дата 01.01.2020 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Мiсто" за ЄДРПОУ 33295475 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

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

Чисті зароблені страхові премії 2010 27 576 21 909 
Премії підписані, валова сума 2011 31 541 23 827 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 1 244 ) ( 1 036 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 2 870 910 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 149 28 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 128 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 14 787 ) ( 12 235 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 12 789 9 546 

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

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -1 498 -498 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -1 498 -498 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 1 541 1 134 
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 ( 9 617 ) ( 6 911 ) 
Витрати на збут 2150 ( 5 100 ) ( 2 843 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 298 ) ( 125 ) 
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 0 303 

    збиток 2195 ( 2 183 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 16 
Інші фінансові доходи 2220 2 003 530 



Інші доходи 2240 0 0 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 7 604 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 0 849 

    збиток 2295 ( 7 784 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -909 -733 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 0 116 

    збиток 2355 ( 8 693 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 8 048 
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 8 048 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 8 048 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -8 693 8 164 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 0 128 
Витрати на оплату праці 2505 5 385 3 881 
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 190 849 
Амортизація 2515 597 339 
Інші операційні витрати 2520 7 393 4 810 
Разом 2550 14 565 10 007 

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 610 000 460 000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 610 000 460 000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -25,463900 0,252000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 -25,463900 0,252000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: Було проведено Аудит Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто"та  
консолiдованої фiнансової звiтнiстi Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" та 
її дочiрньої компанiї ТОВ "Подiлля-Асистанс", що включає консолiдований баланс (консолiдований звiт 
про фiнансовий стан) станом на 31.12.2019  
 
Керівник    Крамер Геннадiй Леонiдович 
 
Головний бухгалтер   Мандренко Тетяна Михайлiвна 



КОДИ 
Дата 01.01.2020 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Мiсто" за ЄДРПОУ 33295475 

 
 

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

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 67 14 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 12 3 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 156 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 36 413 26 631 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 1 566 1 174 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 13 221 ) ( 9 129 ) 
Праці 3105 ( 5 030 ) ( 3 043 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 183 ) ( 836 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 197 ) ( 2 302 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 832 ) ( 1 553 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 3118 ( 365 ) ( 749 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 9 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 14 548 ) ( 12 235 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 108 ) ( 163 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2 918 114 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 1 847 531 
    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 1 500 3 194 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 1 306 ) ( 0 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 2 500 ) ( 500 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -459 3 225 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:    

Власного капіталу 3300 15 000 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 ( 4 500 ) ( 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 10 500 0 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 12 959 3 339 
Залишок коштів на початок року 3405 8 956 5 617 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 21 915 8 956 

Примітки: Було проведено Аудит Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто"та  
консолiдованої фiнансової звiтнiстi Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" та 
її дочiрньої компанiї ТОВ "Подiлля-Асистанс", що включає консолiдований баланс (консолiдований звiт 
про фiнансовий стан) станом на 31.12.2019  
 
Керівник    Крамер Геннадiй Леонiдович 
 
Головний бухгалтер   Мандренко Тетяна Михайлiвна 



КОДИ 
Дата 01.01.2020 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 
"Мiсто" за ЄДРПОУ 33295475 

 
Звіт про власний капітал 

За 2019 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 46 000 8 048 0 59 1 562 0 0 55 669 
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 46 000 8 048 0 59 1 562 0 0 55 669 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 -8 693 0 0 -8 693 

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 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   
Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 6 -6 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 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 

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 -509 0 0 509 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 15 000 -509 0 6 -8 190 0 0 6 307 
Залишок на кінець року  4300 61 000 7 539 0 65 -6 628 0 0 61 976 

Примітки: Було проведено Аудит Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто"та  консолiдованої фiнансової звiтнiстi Приватного 
акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" та її дочiрньої компанiї ТОВ "Подiлля-Асистанс", що включає консолiдований баланс 
(консолiдований звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2019  
 
Керівник    Крамер Геннадiй Леонiдович 
 
Головний бухгалтер   Мандренко Тетяна Михайлiвна 



КОДИ 
Дата 01.01.2020 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Мiсто" за ЄДРПОУ 33295475 

Територія Вінницька область, Вiнниця за КОАТУУ 0510100000 
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: 33 
Адреса, телефон: 21050 м. Вiнниця, вул. Хлiбна, буд. 25, 0432508107 
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 

 
Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2019 p. 

Форма №1-к 
Код за ДКУД 1801007 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 119 87 
    первісна вартість 1001 312 302 
    накопичена амортизація 1002 ( 193 ) ( 215 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 617 159 
Основні засоби 1010 48 267 50 590 
    первісна вартість 1011 51 788 55 965 
    знос 1012 ( 3 521 ) ( 5 375 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    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 13 680 6 840 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 761 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 64 683 58 437 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 4 13 
Виробничі запаси 1101 1 0 
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 602 218 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 42 424 
    з бюджетом 1135 2 413 2 373 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 370 453 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 9 279 22 314 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 9 279 22 314 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 292 441 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 292 441 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 13 002 26 236 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 0 0 

Баланс 1300 77 685 84 673 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 46 000 61 000 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 8 048 7 539 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 59 65 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 562 -6 628 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 



Неконтрольована частка 1490 0 0 
Усього за розділом I 1495 55 669 61 976 
    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 10 262 7 540 
Довгострокові забезпечення 1520 254 463 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 254 463 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 6 735 11 103 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 1 933 3 431 
    резерв незароблених премій 1533 4 802 7 672 
    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 17 251 19 106 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 200 200 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 3 791 997 
    розрахунками з бюджетом 1620 246 330 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 212 288 
    розрахунками зі страхування 1625 37 45 
    розрахунками з оплати праці 1630 130 163 
    одержаними авансами 1635 0 0 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 361 1 856 
Поточні забезпечення 1660 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 
Усього за розділом IІІ 1695 4 765 3 591 
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 77 685 84 673 

Примітки: Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть (надалi звiтнiсть "Групи") включає фiнансову звiтнiсть 
Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" та  Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Подiлля-Асистанс", єдиним власником якого є ПрАТ "СК "Мiсто".  
Концептуальною основою консолiдованої фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства 
"Страхова компанiя "Мiсто" (надалi - ПрАТ "СК "Мiсто" або звiтнiсть Групи  за рiк, що закiнчився 
31.12.2019 р., є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi  (МСФЗ) в редакцiї, затвердженої Радою з 
Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). Також застосованi всi iнтерпретацiї 
Комiтету з iнтерпретацiй мiжнародної фiнансової звiтностi обов'язковi для 2019 фiнансового року. 
Станом на 31.12.2019 року по даних балансу рахується:  



Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 159 тис. грн.  
- власних основних засобiв по залишковiй вартостi - 50590 тис. грн. 
- первiсна вартiсть основних засобiв становить - 55965 тис.грн. 
На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть становить: 
-дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги -218 тис.грн 
-дебiторська заборгованiсть за розрахунками : 
-за виданими авансами -424 тис. грн. 
- з бюджетом-22373 тис. грн.; 
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть -453 тис. грн 
Станом на 31.12.2019 р. довгостроковi зобов'язання становлять 19106 тис. грн. Поточнi зобов'язання 
становлять 3591 тис. грн.  
Товариство за звiтний рiк має наступну структуру поточних зобов'язань:  
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 997 тис. грн. 
Поточнi зобов'язання за розрахунками: 
- з оплати працi 163 тис. грн.; 
- з бюджетом 330 тис. грн.;  
- за розрахунками зi страхування-45 тис. грн.; 
- iншi поточнi зобов'язання вiдсутнi. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1856 тис. грн. 
На кiнець звiтного перiоду нерозподiлений прибуток становить 1562 тис. грн 
 
 
Керівник    Крамер Геннадiй Леонiдович 
 
Головний бухгалтер   Мандренко Тетяна Михайлiвна 



КОДИ 
Дата 01.01.2020 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Мiсто" за ЄДРПОУ 33295475 

 
Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2-к 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 38 89 

Чисті зароблені страхові премії 2010 27 576 21 910 
Премії підписані, валова сума 2011 31 541 23 827 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 1 244 ) ( 1 036 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 2 870 910 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 149 29 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 428 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 14 787 ) ( 12 084 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 12 827 9 487 

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

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -1 498 -498 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -1 498 -498 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 1 541 1 134 
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 ( 12 206 ) ( 9 601 ) 
Витрати на збут 2150 ( 3 897 ) ( 2 294 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 724 ) ( 656 ) 
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 0 

    збиток 2195 ( 3 957 ) ( 2 428 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 2 003 530 



Інші доходи 2240 2 345 3 189 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 8 175 ) ( 438 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 0 853 

    збиток 2295 ( 7 784 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -909 -737 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 0 116 

    збиток 2355 ( 8 693 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 8 048 
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 8 048 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 8 048 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -8 693 8 164 
Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 
Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 
III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 0 129 
Витрати на оплату праці 2505 6 115 4 411 
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 251 965 
Амортизація 2515 2 243 2 323 
Інші операційні витрати 2520 15 990 5 124 
Разом 2550 25 599 12 952 

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 610 000 460 000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 610 000 460 000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -14,250820 0,252000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 -14,250820 0,252000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: У звiтному перiодi чистi заробленi страховi премiї на товариствi становили 27576 тис. грн., 
премiї пiдписанi, валова сума становили 31541 тис. грн., премiї, переданi в перестрахування 1244 тис. 
грн., змiна резерву незароблених премiй, валова сума 2870 тис. грн., змiна частки перестраховикiв у 
резервi незароблених премiй 149 тис. грн. Чистi понесенi збитки  за страховими виплатами становили 
14787 тис. грн. Витрати вiд змiни iнших страхових резервiв становили -1498 тис. грн.  Адмiнiстративнi 
витрати становили 12206 тис. грн., витрати на збут 3897 тис. грн., iншi операцiйнi витрати  становили 
1541 тис. грн.   
За результами дяльностi за 2019 рiк товариство отримало чистий збиток в сумi 8693 тис. грн. 
 
 
Керівник    Крамер Геннадiй Леонiдович 
 
Головний бухгалтер   Мандренко Тетяна Михайлiвна 



КОДИ 
Дата 01.01.2020 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Мiсто" за ЄДРПОУ 33295475 

 
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3-к 
Код за ДКУД 1801009 

 
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 269 247 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 71 14 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 12 3 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 156 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 36 242 26 631 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 1 611 1 252 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 12 187 ) ( 9 278 ) 
Праці 3105 ( 5 615 ) ( 3 458 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 343 ) ( 951 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 342 ) ( 2 404 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 835 ) ( 1 553 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 3118 ( 507 ) ( 851 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 9 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 14 548 ) ( 12 235 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 152 ) ( 168 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3 165 -347 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 1 847 531 
    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 2 335 3 294 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 5 846 ) ( 700 ) 
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 -1 664 3 125 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:    

Власного капіталу 3300 15 000 0 
Отримання позик 3305 6 800 3 500 
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 ( 9 550 ) ( 2 182 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 716 ) ( 435 ) 
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 11 534 883 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 13 035 3 661 
Залишок коштів на початок року 3405 9 279 5 618 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 22 314 9 279 

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв за 2019 рiк складено за вимогами МСБО 7 "Звiт про рух 
грошових коштiв" за прямим методом, згiдно з яким у звiтi вiдображається рух грошових коштiв вiд 
операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi. 
До руху коштiв вiд операцiйної дiяльностi вiдносяться операцiї по надходженню страхових премiй та 
витрачання грошових коштiв на оплату зобов'язань за страховими контрактами та на iншi операцiйнi 
витрати. 
До руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi вiдносяться рух коштiв по розмiщенню грошових коштiв на 
депозитних рахунках в установах банкiв та витрачання на придбання необоротних активiв. 
До руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi вiдносяться операцiї по залученню та поверненню запозичених 
коштiв, а також операцiї з власним капiталом.  
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний рiк становить 3165 тис. грн.  
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний рiк становить -(1664) тис. грн.  



Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний рiк становить 11534 тис. грн.  
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi ПрАТ "СК "Мiсто" за звiтний рiк є надходження 
грошових коштiв в сумi - 1305 тис. грн. 
Залишок грошових коштiв на початок звiтного перiоду склав 9279 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду 
22314 тис. грн 
 
 
Керівник    Крамер Геннадiй Леонiдович 
 
Головний бухгалтер   Мандренко Тетяна Михайлiвна 



КОДИ 
Дата  

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 
"Мiсто" за ЄДРПОУ 33295475 

 
Консолідований звіт про власний капітал 

За 2019 рік  
Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 
  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 
Зареєст
рований 
капітал 

Капітал 
у 

дооцінк
ах 

Додатко
вий 

капітал 

Резервн
ий 

капітал 

Нерозп
оділени

й 
прибуто

к 
(непокр

итий 
збиток) 

Неопла
чений 

капітал 

Вилуче
ний 

капітал 
Всього 

Неконтр
ольована 

частка 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Залишок на початок року 4000 46 000 8 048 0 59 1 562 0 0 55 669 0 55 669 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4095 46 000 8 048 0 59 1 562 0 0 55 669 0 55 669 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 -8 693 0 0 -8 693 0 -8 693 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 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 0 0 



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

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 6 -6 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 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 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -509 0 0 509 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 15 000 -509 0 6 -8 190 0 0 6 307 0 6 307 
Залишок на кінець року  4300 61 000 7 539 0 65 -6 628 0 0 61 976 0 61 976 

Примітки: Станом на 31.12.2019 року власний капiтал пiдприємства складається iз наступних елементiв: Статутний капiтал - 61000 тис. грн,.капiтал у 
дооцiнках, 7539 тис. грн., непокритий збиток  6628 тис. грн. , резервний капiтал 65 тис. грн. 
 
Керівник    Крамер Геннадiй Леонiдович 
 



Головний бухгалтер   Мандренко Тетяна Михайлiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Примiтки до консолiдованої  рiчної фiнансової звiтностi  
Приватного акцiонерного товариства  
"Страхова компанiя "Мiсто" 
за 2019 рiк 
 
 
ЗМIСТ 
 
 Консолiдований звiт про фiнансовий стан. 
 Консолiдований звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 
 Консолiдований звiт про рух грошових коштiв. 
 Консолiдований звiт про  власний капiтал. 
1. Змiст Примiток до консолiдованої  фiнансової звiтностi ПрАТ "Страхова компанiя 
"Мiсто"  за 2019 рiк, складеної за МСФЗ та iнформацiя, що пiдлягає розкриттю. 
 1.1. Загальна iнформацiя про пiдприємство. 
 1.2. Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi. 
 1.3. Випущенi новi та переглянутi МСФЗ. 
 1.4. Суттєвi  положення облiкової полiтики. 
 1.5. Основнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення.  
 1.6. Розкриття iнформацiї, щодо використання справедливої вартостi.  
 1.7.      Рекласифiкацiї у фiнансовiй звiтностi за звiтний рiк у порiвняннi з фiнансовою  
звiтнiстю попереднього року та виправлення помилок. 
 1.8. Розкриття iнформацiї , що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi.  
 1.9. Управлiння капiталом. 
 1.10. Управлiння фiнансовими i страховими ризикам. 
 1.11. Подiї пiсля звiтної дати. 
 1.12. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi. 
 1.13. Затвердження фiнансової звiтностi. 
 
 
Консолiдований звiт про фiнансовий стан  на 31 грудня 2019 року 
                                                                                                                                                    ( тис. грн.) 
Стаття звiту Прим. На 31.12.2019р. На 31.12.2018р. 
1 2 3 3 
Активи    
Необоротнi активи    
Нематерiальнi активи 1.8.1. 87 118 
Основнi засоби 1.8.2. 9751 10293 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших 
пiдприємств : 
Iншi фiнансовi iнвестицiї 1.8.3 6840 13680 
Необоротнi активи  64683 58437 
Оборотнi активи    
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1.8.5 761  
Запаси 1.8.4 13 4 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги 1.8.6 218 602 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 1.8.6.1 424 42 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1.8.6.1 453 370 



Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  1.8.6.1 2373 2413 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 1.8.6.2 22314 9279 
Частка перестраховика у страхових резервах 1.8.6.3 441 292 
Оборотнi активи  26236 13002 
Всього активiв  84673 77685 
Капiтал та зобов'язання    
Капiтал    
Акцiонерний капiтал 1.8.24 61 000 46 000 
Капiтал в дооцiнках 1.8.24 7 539 8 048 
Резервний  капiтал 1.8.24 65 59 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1.8.24 -6 628 1 562 
Всього капiтал  61 976 55 669 
Зобов'язання    
Довгостроковi зобов'язання    
Iншi довгостроковi зобов'язання 1.8.10 7540 10262 
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1.8.7 463 254 
Страховi резерви 1.8.8 11 103 6 735 
Поточнi зобов'язання    
Короткостроковi кредити банкiв 1.8.9 200 200 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1.8.9 997 3791 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками в т.ч. 1.8.9 330                                     246 
Кредиторська заборгованiсть з податку на прибуток 1.8.9 288 212 
Кредиторська заборгованiсть зi страхування 1.8.9 45 37 
Кредиторська заборгованiсть з оплати працi 1.8.9 163 130 
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1.8.9 1856 361 
Всього зобов'язання  22707 22016 
Всього капiтал i  зобов'язання  84673 77685 
 
  
Консолiдований звiт про прибутки та збитки i iнший сукупний дохiд за рiк,  
що закiнчився 31 грудня 2019 року 
 
                                                                                                                                  (тис. грн.) 
Стаття звiту Прим. Звiтний рiк Попереднiй рiк 
    
Триваюча дiяльнiсть      
Дохiд  вiд реалiзацiї 1.8.11 27614 21999 
Собiвартiсть реалiзацiї 1.8.14 14787 12512 
Валовий прибуток (збиток)  12827 9487 
Iншi операцiйнi доходи  1.8.15 1541 1134 
Витрати вiд змiни iнших страхових резервiв  -1498 -498 
Адмiнiстративнi витрати 1.8.16 12206 6601 
Витрати на збут 1.8.17 3897 2294 
Iншi операцiйнi витрати 1.8.18 724                   656 
Результат операцiйної дiяльностi              -3957 -2428 
Iншi фiнансовi доходи 1.8.19 2003 530 
Фiнансовi витрати    
Результат iншої фiнансової дiяльностi    
Результат фiнансової дiяльностi  2003 530 
Iншi доходи 1.8.20 2345                  3189 
Iншi витрати  8175                    438 



Прибуток до оподаткування вiд триваючої дiяльностi  -7 784 853 
Витрати (доходи) з податку на прибуток 1.6.18. 909 737 
Прибуток вiд триваючої дiяльностi  -8 693 116 
Дiяльнiсть, що припиняється  - - 
Прибуток (збиток) пiсля оподаткування за звiтний рiк вiд припиненої дiяльностi  -
 - 
Прибуток (збиток) пiсля оподаткування за звiтний рiк  -8 693  
                116 
Iнший сукупний дохiд, в т.ч.  - - 
Дооцiнка(уцiнка) необоротних активiв    8048 
Податок на прибуток пов'язаний з сукупним доходом    - 
Iнший сукупний дохiд за звiтний рiк, за вирахуванням податкiв     8048 
Всього сукупний дохiд за вирахуванням податкiв  -8 693 8164 
 
 
  
Консолiдований звiт про рух грошових коштiв за рiк що закiнчився 31 грудня 2019 року 
 (за прямим методом) 
( тис. грн.) 
Стаття Звiту  Прим. За  рiк, що закiнчився За попереднiй рiк 
1 2 3 4 
Операцiйна дiяльностi    
Надходження вiд : 
Реалiзацiї  продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1.6.5.3.     269    247 
Надходження вiд страхових премiй  36242 26631 
Цiльового фiнансування        71     14 
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках      156  
Надходження вiд повернення авансiв        12      3 
Надходження фiнансових установ вiд повернення позик   
Iншi надходження 1.6.5.3.   1611 1252 
Витрачання на оплату за товари (роботи, послуги) 1.6.5.3. 12187 9278 
Витрачання на оплату працi1.6.5.3.   5615 3458 
Витрачання на вiдрахування на соцiальнi заходи 1.6.5.3.   1343    951 
Витрачання з податкiв та зборiв , в т.ч. 1.6.5.3   1342 2404 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 1.6.5.3.    835 1553 
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 1.6.5.3.    507    851 
Витрачання   фiнансових установ на  надання позик    
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами    1.6.5.3. 14548 12235 
Iншi витрачання 1.6.5.3. 108     163 
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi   3165 -347 
Iнвестицiйна дiяльнiсть    
Надходження вiд отриманих вiдсоткiв 1.6.5.3. 1847 531 
Iншi надходження  1.6.5.3 2335 3294 
Витрачання на придбання необоротних актвiв  1.6.5.3 5846 700 
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi   -1664 3 125 
Фiнансова дiяльнiсть    
Надходження вiд власного капiталу  1.6.5.3. 15000  
Отримання позик  1.6.5.3  6800 3500 
Погашення позик  1.6.5.3. 9550 2182 
Витрачання на сплату вiдсоткiв  1.6.5.3 716 435 
Iншi платежi  1.6.5.3 0 47 



Чистий рух грошових вiд фiнансової дiяльностi  11534 883 
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод   13035 3661 
Залишок коштiв на початок року  1.6.5.3. 9279 5 618 
Залишок коштiв на кiнець року  1.6.5.3. 22314 9279 
 
  
Консолiдований з вiт про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року  
                                                                                                                                                                                                                         
( тис. грн.) 
Статтi Акцiонерний капiтал  
 
Капiтал в дооцiнках Додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозподi-лений прибуток 
(непокритий збиток) Всього 
1 2    3 4 
Примiтка 1.6.19.  1.6.19. 1.6.19. 1.6.19.  
Залишок на 31.12.2017 р. 46 000   38 1 467 47 505 
Коригування       
Скоригований залишок на 31.12.2017 року 46 000   38 1 467 47 505 
Рух капiталу в 2018 роцi       
Чистий прибуток (збиток) за 2017 рiк     116 116 
Дооцiнка(уцiнка) оборотних активiв  8 048     
Рекласифiкацiї елементiв капiталу    21 (21)  
Надходження капiталу       
Всього змiн у капiталi за 2018 рiк  8 048  21 95 8 164 
Залишок на 31.12.2018р. 46 000 8 048 0 59 1 562 55 669 
Коригування       
Скоригований залишок на 31.12.2018 р. 46 000 8 048 0 59 1 562 55 669 
Рух капiталу в 2019 роцi       
Чистий прибуток (збиток) за 2018 рiк     -8 693 -8 693 
Дооцiнка(уцiнка) оборотних активiв       
Рекласифiкацiї елементiв капiталу     
6 (6)  
Надходження капiталу 15 000     15000 
Iншi змiни в капiталi  -509   509  
Всього змiн у капiталi за 2019 рiк 15 000 -509  6 -8 190 6 307 
Залишок на 31.12.2019 р. 61 000 7 539 0 65 -6 628 61 976 
 
  
 
1.1 Загальна iнформацiя про материнську компанiю 
 
1. Код ЄДРПОУ  33295475 
2. Повне найменування українською мовою Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Мiсто" 
3. Мiсцезнаходження (адреса) м. Вiнниця, вул. Хлiбна, 25  
      поштовий iндекс 21050 
      телефон (0432) 508-108 
      факс (0432) 508-107 
      e-mail info@ic-misto.com.ua 
4. Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство 
5. Банкiвськi реквiзити р/р UA 523510050000026505642264850 в АТ  "УкрСиббанк" 



6. Участь в об'єднаннi фiнансових установ (назва об'єднання) - 
7. Назва посади, П.I.Б. керiвника Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович 
8. П.I.Б. головного бухгалтера Мандренко Тетяна Михайлiвна  
9. Кiлькiсть штатних працiвникiв 31 
10. Кiлькiсть агентiв-юридичних осiб 36 
11. Кiлькiсть агентiв-фiзичних осiб 101 
12. Кiлькiсть працiвникiв 36 
 
Офiцiйний сайт ПрАТ "СК "Мiсто":  info@ic-misto.com.ua 
 
           З метою забезпечення допомоги застрахованим особам при настаннi страхових випадкiв 
17.04.2013 року ПрАТ "СК "Мiсто"  прийняло рiшення про створення ТОВ "Подiлля-Асистанс" 
 
1. Код ЄДРПОУ  38585797 
2. Повне найменування українською мовою Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Подiлля - Асистанс" 
3. Мiсцезнаходження (адреса) м. Вiнниця, вул. Архiтектора Артинова, будинок 46,  кiмната 
2  
      поштовий iндекс 21050 
      телефон (0432) 603-097 
      e-mail podilliy_assistance@ukr.net 
4. Органiзацiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
5. Банкiвськi реквiзити р/р UA 143204780000026003924862914 в АБ "Укргазбанк"   
6. Назва посади, П.I.Б. керiвника Директор Титаренко Олена Миколаївна 
7. П.I.Б. головного бухгалтера Гавриш Алла Iванiвна 
8. Кiлькiсть штатних працiвникiв 4 
9. Кiлькiсть осiб, якi надавали послуги за договорами цивiльно-правового характеру 5 
 
1.2 Основи пiдготовки, затвердження i подання консолiдованої  фiнансової звiтностi 
При консолiдацiї фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "МIСТО", ми користувалися наступними 
поняттями: 
Група - материнське пiдприємство та всi його дочiрнi пiдприємства.  
Дочiрнє пiдприємство - суб'єкт господарювання, зокрема некорпоративний суб'єкт 
господарювання, наприклад партнерство, що його контролює iнший суб'єкт господарювання 
(вiдомий як материнське пiдприємство).  
Консолiдована фiнансова звiтнiсть - фiнансова звiтнiсть групи, подана як фiнансова звiтнiсть 
одного економiчного суб'єкта господарювання.  
Контроль - повноваження управляти фiнансовими та операцiйними полiтиками iншого суб'єкта 
господарювання з метою одержання вигiд вiд його дiяльностi.  
Материнське пiдприємство - суб'єкт господарювання, який має одне або кiлька дочiрнiх 
пiдприємств.  
Окрема фiнансова звiтнiсть - звiтнiсть, що подається материнським пiдприємством, iнвестором в 
асоцiйоване пiдприємство або контролюючим учасником спiльно контрольованого суб'єкта 
господарювання, в яких iнвестицiї облiковуються на основi частки прямої участi, а не на основi 
вiдображених у звiтностi результатiв та чистих активiв об'єктiв iнвестування.  
Неконтрольована частка - власний капiтал у дочiрньому пiдприємствi, який не вiдноситься, 
прямо чи опосередковано, до материнського пiдприємства. 
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть (надалi звiтнiсть "Групи") включає фiнансову звiтнiсть 
Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" та  Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Подiлля-Асистанс", єдиним власником якого є ПрАТ "СК "Мiсто".  
Концептуальною основою консолiдованої фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного 



товариства "Страхова компанiя "Мiсто" (надалi - ПрАТ "СК "Мiсто" або звiтнiсть Групи  за рiк, 
що закiнчився 31.12.2019 р., є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi  (МСФЗ) в редакцiї, 
затвердженої Радою з Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). Також 
застосованi всi iнтерпретацiї Комiтету з iнтерпретацiй мiжнародної фiнансової звiтностi 
обов'язковi для 2019 фiнансового року. 
Керiвництво ПрАТ "СК "Мiсто"  вибрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р. 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк складена Товариством з урахуванням вимог 
МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" в частинi того, що об'єкт iнвестування 
консолiдується з дати, коли iнвестор отримав контроль над таким об'єктом iнвестування ( МСФЗ 
10,Додаток В, роздiл "Перехiд", п.В4 а). Тому Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи за 2019 
рiк мiстить консолiдованi данi фiнансової звiтностi на початок та на кiнець 2019 року, 
починаючи зi звiтного перiоду, протягом якого були наявнi вiдносини контролю з боку 
iнвестора - ПрАТ "СК "Мiсто" над об'єктом iнвестування - ТОВ "Подiлля-Асистанс". 
На  дату переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ) - 01.01.2012 р. 
ПрАТ "СК "Мiсто" фiнансовi iнструменти яких не обертаються на активному (органiзованому) 
фондовому ринку, та якi не знаходяться  в станi реєстрацiї випуску таких фiнансових 
iнструментiв. 
Для проведення процедури консолiдацiї , була проведена перевiрка вiдповiдностi вимогам 
МСФЗ оцiнки активiв та зобов'язань, вiдображених на балансi (Звiт про фiнансовий стан) за 
2019 рiк   пiдприємства - ТОВ "Подiлля-Асистанс". За результатами здiйсненого аналiзу 
Товариство пiдтверджує  вiдповiднiсть оцiнки активiв та зобов'язань, вiдображених в Балансi 
(звiтi про фiнансовий стан) за 2019 рiк ТОВ "Подiлля-Асистанс") вимогам МСФЗ.  
Рiчна фiнансова звiтнiсть ПрАТ "СК "Мiсто" за 2019 рiк та рiчна фiнансова звiтнiсть ТОВ 
"Подiлля-Асистанс" за 2019 рiк складена станом на 31.12.2019 рiк iз застосуванням 
концептуальної основи складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi та з використанням єдиних облiкових полiтик для подiбних операцiй. 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк складена шляхом здiйснення наступних дiй: 
" Об'єднання рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "Мiсто" за 2019 рiк та рiчної 
фiнансової звiтностi ТОВ "Подiлля-Асистанс" за 2019 рiк шляхом обчислення суми подiбних 
статей активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв та витрат; 
" Виключення балансової вартостi iнвестицiй материнської компанiї - ПрАТ "СК "Мiсто" в  
пiдприємство - ТОВ "Подiлля-Асистанс". визначити неконтрольованi частки в прибутку або 
збитку консолiдованих дочiрнiх пiдприємств за звiтний перiод;  
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, складена у тисячах гривень, 
округлених до цiлого, якщо не зазначено iнше. 
Характер та масштаби суттєвих обмежень:  ПрАТ "СК "Мiсто" у звiтному перiодi не 
застосовувало  обмежень до ТОВ "Подiлля-Асистанс" ( статутнi, контрактнi та регуляторнi 
обмеження) на його здатнiсть мати доступ до активiв або використовувати їх чи погашати 
зобов'язання групи, а саме : 
o такi, що обмежують здатнiсть материнського пiдприємства або його  пiдприємства,  єдиним 
власником якого є ПрАТ "СК "Мiсто", передавати грошовi кошти або iншi активи iншим 
суб'єктам господарювання (або вiд iнших суб'єктiв господарювання) групи; 
o гарантiї або iншi вимоги, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв та iншi виплати капiталу 
або позики чи авансовi платежi, виданi або такi, що погашаються, iншим суб'єктам 
господарювання (або iншими суб'єктами господарювання) у групi (п. 13а МСФЗ 12 "Розкриття 
iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання"); 
Характер та ступiнь, до якого захиснi права неконтрольованих часток можуть значно обмежити 
здатнiсть суб'єкта господарювання мати доступ до активiв або використовувати їх та погашати 
зобов'язання групи (такi, як, наприклад, коли материнське пiдприємство зобов'язане погасити 
зобов'язання дочiрнього пiдприємства перш нiж погашати свої власнi зобов'язання, або коли для 
доступу до активiв або для погашення зобов'язань дочiрнього пiдприємства необхiдна ухвала 



неконтрольованих часток) (п. 13б МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших 
суб'єктах господарювання"); 
Балансова вартiсть у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi активiв та зобов'язань, до яких 
застосовуються обмеження (п. 13в МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших 
суб'єктах господарювання"). 
Коригування. 
" При консолiдацiї фiнансове становище та результати дiяльностi групи компанiй 
показуються так, нiби вони були єдиною компанiєю. 
" Якщо члени однiєї групи здiйснюють мiж собою господарськi операцiї (що бiльш нiж 
ймовiрно), сума дебiторської заборгованостi буде дорiвнювати сумi кредиторської 
заборгованостi у iншої. При об'єднаннi балансiв у процесi консолiдацiї цi суми у фiнансовiй 
звiтностi групи взаємо зараховуються. 
Всi внутрiшньо груповi суми в балансi (дебiторська i кредиторська заборгованiсть) у звiтi про 
сукупнi прибутки i збитки при консолiдацiї усуваються. Напрямок продажу значення не має. 
 
Нереалiзований прибуток 
Суми по внутрiшньо груповим розрахункам при консолiдацiї виключають. Основна причина 
появи цих сум - торгiвельнi операцiї мiж компанiями групи (внутрiшньо груповi операцiї). 
Згiдно МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", залишки по розрахункам усерединi групи, 
операцiї у серединi групи, а також нереалiзований прибуток вiд таких операцiй пiдлягають 
виключенню. Це значить, що нерозподiлений прибуток повинен виключатися iз суми товарно-
матерiальних запасiв.  
Для консолiдацiї фiнансової звiтностi за 2019 рiк початкове сальдо по статтям фiнансової 
звiтностi прийнято тотожне  кiнцевому  сальдо по статтям фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2018 року.  
Безперервнiсть дiяльностi. 
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення  
безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань 
вiдбувається у ходi звичайної господарської дiяльностi за звiтний 2019 рiк.  Продовження  i 
майбутня дiяльнiсть Товариства та  ТОВ "Подiлля-Асистанс", єдиним власником якого є ПрАТ 
"СК "Мiсто", в значнiй мiрi залежить вiд поточної та майбутньої економiчної ситуацiї в Українi.   
Консолiдована фiнансова звiтнiсть не включає будь-якi коригування, якi необхiдно було б 
провести в тому випадку, якби ПрАТ "СК "Мiсто" не могло продовжити подальше здiйснення  
своєї дiяльностi у доступному для огляду майбутньому виходячи з принципу безперервностi.  
   Пандемiя коронавiрусу може  негативно вплинути  на економiку України, зокрема на 
дiяльнiсть страхової компанiї. Завдання управлiнського персоналу визначити прiоритетнi  
напрямки в продажу  страхових продуктiв, якi б цiкавили  корпоративних клiєнтiв та населення. 
Впровадити новi страховi продукти , що дасть можливiсть в подальшому  мiнiмiзувати 
негативний  вплив вiд пандемiї.  
Принцип нарахування. 
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до основи 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. 
ТОВ "Подiлля-Асистанс" є асистуючою компанiєю, яка спецiалiзується на органiзацiї повного 
циклу послуг по врегулюванню страхових подiй, починаючи вiд моменту звернення 
застрахованої особи до здiйснення страхової виплати. 
ТОВ "Подiлля-Асистанс" є комплексним сучасним клiєнт орiєнтованим асистансом, який 
забезпечує страховий сервiс з медичного, транспортного, юридичного та iнших видiв асистансу. 
Основним напрямком в дiяльностi  є медичний асистанс. 
 



1.3 Випущенi новi та переглянутi МСФЗ.  
Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв, вперше застосованi ПрАТ "СК 
"Мiсто". 
Облiкова полiтика, прийнята при складаннi фiнансової звiтностi, вiдповiдає полiтицi, яку 
застосовували при складаннi рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "Мiсто" за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2019 року, за винятком прийнятих нових стандартiв i роз'яснень, що 
вступили в силу на 1 сiчня 2020 року. ПрАТ "СК "Мiсто" не застосувало достроково будь-якi 
iншi стандарти, роз'яснення або поправки, якi були прийняттi, але ще не вступили в силу. 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за 2019 рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, Група 
застосовувала всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її 
операцiй та є обов'язковими для застосування при складаннi звiтностi за 2019 рiк. Характер i 
вплив цих змiн розглядається нижче. 
Новi стандарти, якi застосовуються в обов'язковому порядку пiдприємствами при пiдготовцi 
фiнансової звiтностi за МСФЗ, та вперше прийнятими у Європейському Союзi, станом на 31 
грудня 2019 року та за перiод, що закiнчився цiєю датою:  
- МСФЗ 16 "Оренда" - згiдно з   3 МСФЗ 16 Група повинна застосовувати цей Стандарт до 
всiх видiв оренди, включно з орендою активiв за правом користування у суборенду. Пiдставою 
для визнання операцiй оренди в облiку орендаря й орендодавця є договiр оренди чи суборенди 
вiдповiдного майна. Керуючись   9 МСФЗ 16, договiр є орендою або мiстить оренду, якщо вiн 
передає право контролювати використання iдентифiкованого активу протягом певного перiоду в 
обмiн на компенсацiю. Параграфами Б9 - Б31 Додатка Б установлено керiвництво для 
визначення контракту як договору оренди чи договору, що мiстить оренду. Уклавши договiр 
оренди або договiр, що мiстить її компоненти, орендар за загальним правилом повинен 
ураховувати кожен компонент оренди в договорi як оренду окремо вiд неорендних компонентiв. 
- МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" - Змiни в МСБО 28 
"Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства", якi затвердженi в жовтнi 2017 року i набули 
чинностi з 1 сiчня 2019 року, стосуються довгострокових iнвестицiй в асоцiйованi та спiльнi 
пiдприємства й продиктованi чиннiстю ще одного стандарту - МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 
Йдеться про те, що частки довгострокових iнвестицiй в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства, до 
яких метод участi в капiталi не застосовують, облiковуються вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 
"Фiнансовi iнструменти". До МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" додано 
параграф 14А та вилучено параграф 41. Також до стандарту було додано кiлька спецiальних 
перехiдних положень. 
- МСБО 19 "Виплати працiвникам" - У лютому 2018 року Рада з МСБО затвердила деякi 
коригування до МСБО 19 "Виплати працiвникам" пiд спiльною назвою "Змiни пенсiйного 
плану, скорочення або вiдшкодування", що стосуються двох окремих питань, поданих на 
розгляд Комiтету з тлумачень МСФЗ. Хоча стандарт i до того моменту окреслював порядок 
облiку пенсiйних планiв iз фiксованими виплатами працiвникам, не всi чiтко усвiдомлювали, як 
облiковувати змiни в них, зокрема скорочення або вiдшкодування дефiциту. Тепер стандарт 
мiстить вимогу до пiдприємств наново вимiрювати свої чистi зобов'язання або активи за 
пенсiйним планом. 
При цьому пiдприємства повиннi застосовувати зробленi для цiєї переоцiнки припущення для 
визначення поточної величини поточних витрат з обслуговування за пенсiйним планом та 
чистих процентних виплат на ту частину звiтного рiчного перiоду, що залишилася пiсля змiни 
плану. Це принципово новий момент в МСБО 19 "Виплати працiвникам", який таких вимог до 
лютого 2018 року взагалi не мiстив. 
- КТМФЗ 23 "Невизначенiсть в облiку податкiв на прибуток" - Рада з МСБО затвердила це 
Тлумачення в червнi 2017 року. Його головна сутнiсть прозоро визначається самою назвою: 
МСБО 12 "Податки на прибуток" i до того моменту визначав, як вiдображати у звiтностi поточнi 
чи вiдстроченi податки, однак не мiстив указiвок, що робити суб'єктам господарювання в разi 
невизначеностi щодо того, як сприйме податкова служба обраний ними пiдхiд до облiку 



податкiв - чи буде вiн в її очах правомiрним. 
- МСБО 12 "Податки на прибуток" - МСБО 12 "Податки на прибуток" у новiй редакцiї 
прояснив вимоги до визнання податкових наслiдкiв у разi виплати дивiдендiв на момент 
визнання зобов'язань iз виплати дивiдендiв. Тепер цi вимоги охоплюють усi податковi наслiдки 
дивiдендiв. 
- МСБО 23 "Витрати на позики" - МСБО 23 "Витрати на позики" у новiй редакцiї 
параграфа 14 уточнив процедуру розрахунку витрат, якi дозволено капiталiзувати, у разi 
залучення позик на загальнi цiлi.  
 
Склад фiнансової звiтностi: 
- Баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2019; 
- Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2019 рiк; 
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 рiк; 
- Звiт про власний капiтал за 2019 рiк; 
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за перiод 01.01.2019 року по 31.12.2019року.  
                          
                       Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва 
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової 
Звiтностi (далi - МСФЗ), станом на 31 грудня 2019 року та за перiод з 01.01.2019 року по 
31.12.2019 року, яка подає об'єктивно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Групи   та 
результати  її  дiяльностi. 
Керiвництво  несе вiдповiдальнiсть за те, щоб бухгалтерський облiк, який ведеться в Групi  
розкривав з достатнiм рiвнем точностi фiнансовий стан ПрАТ "СК "Мiсто" та ТОВ "Подiлля-
Асистанс"  та забезпечував вiдповiднiсть її фiнансової звiтностi МСФЗ та українським законам i 
правилам. Керiвництво Групи також несе загальну вiдповiдальнiсть за вжиття всiх можливих 
заходiв, якi забезпечують збереження активiв Групи 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 об?рунтованими та 
виваженими припущеннями i розрахунками. 
 
 
1.4 Суттєвi  положення облiкової полiтики 
 
Основа формування облiкової полiтики 
    Облiкова полiтика - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 
застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ 
наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову 
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до 
яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є 
несуттєвим. 
Iнформацiя про змiни в облiковiй полiтицi 
Група обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiї 
або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для 
яких iншi полiтики можуть бути доречними. 
  Основнi принципи облiкової полiтики були послiдовно застосованi у звiтному роцi  при 
пiдготовцi фiнансової звiтностi, змiн у звiтному роцi в облiковiй полiтицi не вiдбувалось.   
Власники Товариства або iншi особи не мають повноваження вносити змiни до фiнансової 
звiтностi пiсля випуску. 
 
Основнi засоби 



 
Визнання та оцiнка, представлення та розкриття основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi 
до вимог МСБО 16 "Основнi засоби".  
Основним засобом прийнято визнавати актив, якщо очiкуваний термiн його корисного 
використання (експлуатацiї), установлений згiдно законодавства, бiльше року (або операцiйного 
циклу, якщо вiн бiльше року), а первiсна вартiсна оцiнка якого дорiвнює або перевищує 6000 
грн. 
 
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи): 
- земельнi дiлянки; 
- будiвлi, споруди i передавальнi пристрої; 
- машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка); 
- транспортi засоби; 
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); 
- iншi основнi засоби; 
- iншi необоротнi матерiальнi активи. 
Критерiї визнання: iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом, 
надiйдуть в Товариство  i собiвартiсть об'єкта може бути достовiрно оцiнена. 
Методи оцiнки основних засобiв. 
Первiсна оцiнка об'єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за  собiвартiстю, що включає: 
цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються);  
будь-якi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та 
приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї;  
попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення територiї, 
зобов'язання за якими компанiя  бере на себе. 
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена 
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням  прямолiнiйного 
методу.  
 
Нематерiальнi активи 
 
Оцiнка  нематерiальних активiв здiйснюється згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи" за 
первiсною вартiстю. 
Нематерiальнi активи - немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути 
iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд компанiї або виникають 
внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути 
вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що 
майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть компанiї та собiвартiсть 
активу можна достовiрно оцiнити. 
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна 
оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених 
збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням 
прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються 
один раз на рiк. 
 
 
 
Подальша оцiнка фiнансових активiв  
 



Подальша оцiнка фiнансових активiв наступним чином залежить вiд їх класифiкацiї:  
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки в прибутку чи збитках. 
Ця категорiя фiнансових iнструментiв включає в себе такi види iнструментiв: фiнансовi активи, 
призначенi для торгiвлi i фiнансовi активи, що пiсля первинного визнання оцiнюються по 
справедливiй вартостi з вiдображенням переоцiнки в прибутку чи збитках. Фiнансовi активи 
класифiкуються як призначенi для торгiвлi, якщо вони придбанi з метою продажу в 
найближчому майбутньому. 
Фiнансовi активи, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 
враховуються в звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю, а змiни справедливої 
вартостi визначаються в складi доходiв вiд фiнансування чи витрат з фiнансування в звiтi про 
сукупний дохiд. 
 
Дебiторська заборгованiсть 
 
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли 
Товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi 
здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до 
цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива 
вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою 
собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.  
Станом на кожну звiтну дату Товариство  оцiнює, чи iснують об'єктивнi свiдчення того, що 
кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської 
заборгованостi зменшується через   з одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в 
наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi  зменшується i це зменшення 
може бути об'єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення 
корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується.  Сторнування не 
повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б 
амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. Резерв пiд 
знецiнення дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi 
iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi Товариства. 
 
 Iнвестицiї, утримуванi до погашення 
 
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли Товариство стає стороною за договором 
щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на 
операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка здiйснюється за 
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Наприкiнцi 
кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, чи iснують об'єктивнi свiдчення того, що 
кориснiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об'єктивних 
свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до 
погашення, величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та 
теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за 
первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за iнвестицiями, 
утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери) визначається як рiзниця мiж їх 
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових 
потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається 
витратами звiтного перiоду.  
 
Податок на прибуток 
 
Витрати з податку на прибуток Групою формуються як сума поточних податкових витрат, 



розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства. 
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття податку на прибуток здiйснюється у вiдповiдностi 
до вимог МСБО 12 "Податки на прибуток". 
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний перiод 
оцiнюються за сумою, передбачуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати 
податковим органам. 
Розрахунок зобов'язань i сплата податку на прибуток здiйснюється вiдповiдно до вимог 
Податкового кодексу України. 
 
Забезпечення 
 
Забезпечення визнаються коли: 
- Товариство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї; 
- iснує ймовiрнiсть, що для погашення заборгованостi буде необхiдним вибуття ресурсiв, 
якi втiлюють в собi економiчнi вигоди; 
- суму заборгованостi можна достовiрно оцiнити. 
Визнане забезпечення оцiнюється за сумою, яка є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для 
погашення теперiшньої заборгованостi на кiнець звiтного перiоду.  
 
 Договори страхування i перестрахування 
 
(а) Класифiкацiя договорiв страхування 
 
Договiр страхування, пiдписаний страховиком, класифiкується як договiр страхування, тiльки 
якщо вiдповiдно до нього передається iстотний страховий ризик вiд страхувальника страховику.  
 
Основою класифiкацiї договорiв страхування для цiлей бухгалтерського облiку служить сутнiсть 
прийнятого страхового ризику та загальнi ознаки можливого ризику, за договорами як 
добровiльного так i обов'язкового видiв страхування ,а  саме: 
-  Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 
 (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 
(вантажобагажу).   
-  Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ.  
-  Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 
 власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника).  
-  Страхування фiнансових ризикiв.   
-  Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного).  
-  Страхування вiд нещасних випадкiв.  
-  Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу).  
-  Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я).   
-  Страхування медичних витрат.   
-  Страхування на випадок хвороби.  
- Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника).  
-  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).  
- Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може  бути 
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, дiяльнiсть яких може призвести до аварiй 



екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру.  
-  Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi.   
-  Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 
настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв.  
 
 (б) Страховi вiдшкодування 
 
Страховими вiдшкодуваннями, понесеними у страховiй дiяльностi, є страховi вiдшкодування, 
що вiдносяться до звiтного перiоду, i складаються з виплат, сплачених у фiнансовому роцi, 
вiдповiдних видаткiв з врегулювання збиткiв (витрати з врегулювання збитку), а також змiн у 
резервах збиткiв. Оплаченi претензiї скорочуються на суму збиткiв, що вiдшкодовуються 
шляхом перестрахування або суброгацiї. 
Тест адекватностi зобов`язань. Станом на кiнець кожного звiтного перiоду Товариство  
проводить тести адекватностi зобов'язань для перевiрки адекватностi договiрних зобов'язань за 
вирахуванням вiдповiдних неамортизованих вiдстрочених аквiзицiйних витрат. При проведеннi 
цих тестiв використовуються поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв, витрат на 
врегулювання та адмiнiстративних витрат, а також iнвестицiйного доходу вiд активiв, якi 
забезпечують зазначенi зобов'язання. Будь-яка вiд'ємна сума негайно вiдноситься на прибуток 
або збиток: створюється резерв на покриття збиткiв, що виникають в результатi тестування 
адекватностi зобов'язань (резерв ризику, що не минув).  
 
Страховi резерви 
 
Облiк страхових резервiв компанiя здiйснює  вiдповiдно до вимог Закону України "Про 
страхування" №85196-ВР вiд 07.03.96 р. iз змiнами та доповненнями, "Правил формування, 
облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими нiж страхування 
життя", затвердженого Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 
послуг України №3104 вiд 17.12.04 р. з змiнами та доповненнями. 
ПрАТ "СК "Мiсто"  створює страховi резерви, щоб вiдобразити оцiнку зобов'язань, що виникли 
за договорами страхування. Товариство формує наступнi технiчнi резерви: 
" Резерв незароблених премiй; 
" Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв; 
" Резерв збиткiв, що виникли але не заявленi. 
Частка перестраховикiв у технiчних резервах розкривається в Звiтi про фiнансовий стан в 
активах. 
 
Резерви незароблених премiй. 
 
Резерв незароблених премiй вiдображає частину пiдписаних премiй, яка вiдноситься до перiоду 
ризику, наступного за звiтним перiодом. Резерв незароблених премiй та частки перестраховикiв 
у резервах незароблених премiй формуються на кiнець звiтного перiоду  за методом "Pro rata 
temporis", виходячи з кiлькостi днiв у роцi, рiвному 365 дням  i перiоду дiї кожного конкретного 
договору  з застосуванням понижуючого коефiцiєнту 1.  
Обчислена на звiтну дату величина резервiв незароблених премiй, якi включають частку вiд 
суми надходжень страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають 
страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату, вiдображається за кредитом субрахунку 491 
"Резерви незароблених премiй" i дебетом субрахунку 495 "Результат змiни резервiв 
незароблених премiй".  
 
Зобов'язання по страхуванню 
 



Кожна заявлена вимога оцiнюється окремо, в кожному конкретному випадку, з урахуванням 
обставин вимоги, наявної iнформацiї, а також iсторичних фактiв про розмiри аналогiчних вимог. 
Оцiнки кожного випадку регулярно аналiзуються та оновлюються, коли з'являється нова 
iнформацiя. Резерви формуються на пiдставi iнформацiї, наявної в даний момент.  
 
Концентрацiї страхового ризику 
 
У сукупностi прийнятих страхових ризикiв можуть виникати концентрацiї ризику, коли 
конкретну подiю або ряд подiй можуть зробити значний вплив на зобов'язання. Такi 
концентрацiї можуть виникати з одного договору страхування або iз невеликої кiлькостi 
пов'язаних договорiв i ставитися до обставин, в результатi яких можуть виникнути iстотнi 
зобов'язання. 
 ПрАТ "СК "Мiсто"  допускає можливiсть концентрацiї страхового ризику. Концентрацiя 
страхового ризику формується пiд впливом рiзних збiгiв i повторюваних подiй i спостерiгається, 
головним чином, при страхуваннi приватних осiб. Наприклад, це можливо, якщо при 
страхуваннi вiд нещасних випадкiв страховий випадок виникає одночасно з кiлькома особами, 
що уклали договiр страхування з ПрАТ "СК "Мiсто", або якщо при страхуваннi майна щiльно 
населений регiон пiддається впливу одного i того ж зовнiшнього фактору. 
Крiм цього, концентрацiя ризику можлива в органiзацiї або економiчнiй зонi внаслiдок 
прийняття у страхування множинних ризикiв. Обов'язковою умовою при страхуваннi 
множинних ризикiв є аналiз фiнансового стану та продуктивностi органiзацiї, оцiнка теперiшнiх 
та прогнозованих фiнансових зобов'язань, а також оцiнка iнших зобов'язань, якi пiдприємство в 
змозi покрити внаслiдок концентрацiї  ризику. ПрАТ "СК "Мiсто"  розробляє план дiй, яким 
вона може керуватися при виникненнi страхового випадку. При оцiнцi фiнансових ризикiв 
розглядаються тенденцiї економiчного зростання та фактори, що впливають на розвиток 
економiчної зони.  
 
Перестрахування 
 
В ходi свого бiзнесу ПрАТ "СК "Мiсто" передає ризики в перестрахування з метою зменшення 
потенцiйного нетто-збитку за допомогою диверсифiкацiї своїх ризикiв. Активи, зобов'язання та 
доходи i витрати, що виникають вiд переданих у перестрахування договорiв страхування, 
представленi окремо вiд пов'язаних активiв, зобов'язань, доходiв i витрат вiд пов'язаних 
договорiв страхування, оскiльки договори перестрахування не звiльняють Товариство  вiд 
виконання своїх прямих зобов'язань перед утримувачами полiсiв. 
Перестрахувальнi премiї по переданому перестрахуванню визнаються як витрати на основi 
вiдповiдностi визнання премiй по пов'язаним договорам страхування. В ходi звичайного 
страхового бiзнесу, перестрахувальнi премiї вiдображаються як витрати того перiоду, протягом 
якого надається перестрахувальне покриття на основi очiкуваного характеру перестрахованих 
ризикiв. Невитрачена частина переданої перестрахувальної премiї включається в активи за 
договорами перестрахування. 
Суми, визнанi як активи за договорами перестрахування, вимiрюються на основi, яка вiдповiдає 
вимiрюванню резервiв, створених за договорами страхування. 
Активи за договорами перестрахування включають суми, якi пiдлягають поверненню вiд 
перестрахувальних компанiй у вiдношеннi виплачених страхових вiдшкодувань. Вони 
класифiкуються як дебiторська заборгованiсть i включаються в рамках дебiторської 
заборгованостi по страхуванню та iншої дебiторської заборгованостi в Звiтi про фiнансовий стан 
(Баланс). 
ПрАТ "СК "Мiсто"  перестраховує частину своїх ризикiв, щоб контролювати свою збитковiсть i 
захистити ресурси. 
 



Страховi премiї 
 
Валовi премiї пiдписанi складаються з усiх сум премiй за страховими контрактами та є мiрою 
продажiв. Валовi премiї, пiдписанi за страховими контрактами, включають валову суму до 
сплати власником страхового полiсу за контрактом, а також премiї за весь перiод ризику, 
покритого контрактом, який укладений протягом облiкового перiоду, незалежно вiд того, чи 
пiдлягають вони сплатi у повному обсязi в цьому облiковому перiодi. Валовi премiї пiдписанi 
визнаються з дати, з якої страхове покриття за страховим контрактом набуває чинностi. Премiї 
за страховими контрактами визнаються у складi доходу протягом строку дiї контракту 
пропорцiйно сумi забезпеченого страхового покриття. Частка премiй, пiдписаних за чинними 
контрактами, яка вiдноситься до ризику, що не сплинув станом на кiнець звiтного перiоду, 
вiдноситься на майбутнi перiоди та облiковується як резерв незароблених премiй.  
Премiї, переданi у перестрахування включають усi премiї, якi сплаченi або пiдлягають сплатi за 
договорами вихiдного перестрахування, укладеними Товариством. Премiї, переданi у 
перестрахування, та частка перестраховикiв у страхових резервах визнаються та у подальшому 
оцiнюються узгоджено iз сумами, пов'язаними з перестрахованими страховими контрактами, 
вiдповiдно до умов кожного договору перестрахування. Премiї до сплати за короткостроковими 
страховими контрактами облiковуються як премiї перестрахування, переданi на дату 
виникнення вiдповiдальностi з перестрахування, i включають загальну суму премiй до сплати за 
весь перiод покриття, забезпеченого договором перестрахування, який набув чинностi в 
облiковому перiодi. Премiї, переданi у перестрахування, визнаються у складi витрат 
пропорцiйно тому, як скорочується перiод перестрахованих ризикiв. 
 
 1.5 Основнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення 
 
Облiковi судження та оцiнки  
 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до оцiнок i припущень, якi 
впливають на застосування принципiв бухгалтерського облiку i вiдповiднi суми доходiв i витрат, 
активiв i зобов'язань i розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання.  Оцiнки i припущення 
?рунтуються  на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком будiвель, основних засобiв та 
iнвестицiйної власностi, якi вiдображенi за  iсторичною первiсною вартiстю. 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних 
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 
" подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 
Товариства; 
" вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну 
форму; 
" є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 
" є повною в усiх суттєвих аспектах. 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених 
далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат 
у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 
Пiд час здiйснення судження керiвництво ПрАТ "СК "Мiсто" враховує найостаннiшi положення 
iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну 
концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та 
прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 



 
Оцiнки i допущення переглядаються на постiйнiй основi. Змiни в попереднiх оцiнках 
визнаються в тому перiодi, в якому оцiнка була переглянута, якщо оцiнка впливає тiльки на цей 
перiод, або в перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, якщо змiна впливає на сьогодення, а 
також майбутнi перiоди. 
 
Функцiональна валюта та валюта подання  
 
Функцiональною валютою  є українська гривня ("грн.").  Угоди в валютах, вiдмiнних вiд 
функцiональної валюти  вважаються операцiями з iноземною валютою  вiдповiдно до МСФЗ 21 
"Вплив змiн валютних курсiв". Товариство не має укладених угод , в iншiй валютi , нiж 
українська гривня.  
 
1.6 Розкриття iнформацiї, щодо використання справедливої вартостi  
1.6.1 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 номiнальною  вартiстю. 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   Дохiдний 
(дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними 
договорами 
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв 
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був 
отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою 
вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, 
котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв 
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 
Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.
 Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за 
вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова 
вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня 
Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за 
собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою 
вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний, витратний Цiни на ринку нерухомостi, данi 
оцiнки професiйних оцiнювачiв 
Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за 
вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi 
грошовi потоки 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi на рахунках в банках, iншi кошти, а також 
iншi короткостроковi лiквiднi iнвестицiї зi строком розмiщення не бiльше трьох мiсяцiв, 
включаючи нарахованi вiдсотки.  



Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 
активами. 
Управлiнський персонал оцiнює кредитнi ризики депозитiв в банках, грошей та їх еквiвалентiв, 
визначаючи ймовiрнiсть вiдшкодування їх вартостi на основi детального аналiзу фiнансового 
стану банкiвських установ на кожну звiтну дату. Фактори, що беруться до уваги, включають 
фiнансовий стан банку, кредитнi рейтинги, присвоєнi банку, та iсторiю спiвробiтництва з ним. 
Станом на кiнець звiтного перiоду управлiнський персонал не iдентифiкував ознак знецiнення 
грошових коштiв та їх еквiвалентiв та вiдповiдно, не створив резерви на покриття збиткiв вiд 
знецiнення цих сум.  
 
 
 
1.7 Рекласифiкацiї у фiнансовiй звiтностi за звiтний рiк у порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю 
попереднього року та виправлення помилок.  
ПрАТ "СК "Мiсто" та ТОВ " Подiлля-Асистанс"  у звiтному перiодi рекласифiкацiй у фiнансовiй 
звiтностi за звiтний рiк та вправлення помилок не здiйснювалось.  
 
1.8 Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi 
 
                                         Основнi принципи консолiдацiї  
                                                                                                                                                                            
тис.грн. 
Показники На 31.12.2019 
 ПрАТ СК "МIСТО" ТОВ "Подiлля - Асистанс" Виключення при консолiдацiї 
 Консолiдовний Баланс  
Нематерiальнi активи 87 - -              87 
Основнi засоби 9751 40839 - 50590 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї : якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших 
пiдприємств  
37518   
37518  
Iншi фiнансовi iнвестицiї     6840 
Запаси - 13 - 13 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи , послуги  518  300 218 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами  - 424 - 424 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з  бюджетом  5 2368 - 2373 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  4953 - 4500              453 
Iншi поточнi фiнансовi iнвестицiї   6840          6840 - 
Грошi та їх еквiваленти 21915 399 - 22314 
Часта перестраховка у страхових резервах 441  - 441 
Зареєстрований (пайовий ) капiтал  61000                 40500 40500 61000 
Капiтал в дооцiнках 7539  - 7539 
Резервний капiтал  65  - 65 
Нерозподiлений прибуток ( непокритий збиток) (6628) (8289) (8289) (6628) 
Iншi довгостроковi зобов'язання  7540 - 7540 
Довгостроковi забезпечення  463  - 463 
Страховi резерви  11103  - 11103 
Короткостроковi кредити банкiв   200 - 200 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  62 1235 300 997 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  321 9 - 330 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування  36 9 -



 45 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi  132 31 -
 163 
Iншi поточнi зобов'язання  - 9806 9806 - 
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю  1856  - 1856 
 
 
Станом на 31.12.2019 року статутний капiтал ТОВ "Подiлля-Асистанс" складав 40500 тис. грн.( 
протокол загальних зборiв учасникiв  №1 вiд 21.03.2018 р.). 
  Станом на 31.12.2019 року фiнансовий результат  ПрАТ "СК "Мiсто" становить (1089)тис. 
грн.(збиток) 
  Станом на 31.12.2019 року фiнансовий результат ТОВ "Подiлля-Асистанс" становлять (7604) 
тис. грн. (збиток). Збиток виник внаслiдок створення резерву сумнiвних боргiв у сумi 6 840 тис. 
грн на iнвестицiйнi сертифiкати , емiтент ТОВ КУА "Старпром-Капiтал", депозитарна установа 
ТОВ "Укрекобудiнвест", резерв створено частково, 50% вiд вартостi сертифiкатiв. 
  Для визначення чистого фiнансового результату ПрАТ "СК "Мiсто" фiнансовий результат вiд 
операцiйної дiяльностi скориговано на втрати вiд участi в капiталi (суму  ТОВ "Подiлля-
Асистанс"), який склав пiсля 7604 тис. грн. i як наслiдок, вiдображено у консолiдованiй 
фiнансовiй звiтностi за 2019 рiк.  
 
 
 
НЕОБОРОТНI АКТИВИ 
1.8.1. Нематерiальнi активи 
 
Нематерiальнi активи 31.12.2019 31.12.2018 
Первiсна вартiсть на початок року 302 302 
Придбання нематерiальних активiв - - 
Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв 215 184 
Балансова вартiсть нематерiальних активiв 87 117 
 
До складу нематерiальних активiв ПрАТ "СК "Мiсто" вiднесено  лiцензiї на право здiйснення 
страховою дiяльнiстю  та комп'ютернi  програми. Балансова вартiсть яких станом на 31.12.2019 
становить 87 тис. грн, на 31.12.2018 - 117 тис. грн., накопичена амортизацiя на 31.12.2018 р. 
становить 215 тис. грн., на 31.12.2018р. - 184 тис. грн. Амортизацiя даного нематерiального 
активу, визнана протягом звiтного перiоду становить 31  тис. грн. 
До складу нематерiальних активiв ТОВ "Подiлля-Асистанс" вiднесено iнтернет-сайт (придбаний 
з метою забезпечення органiзацiї повного циклу послуг по врегулюванню страхових подiй),  
станом на 31.12.2019 року балансова вартвiсть  становить 0 тис. грн.  
У звiтному перiодi у ПрАТ "СК "Мiсто" та у ТОВ "Подiлля-Асистанс" вiдсутнi: 
- надходження та придбання нематерiальних активiв; 
- нематерiальнi активи, класифiкованi як утримуванi для продажу чи включенi до лiквiдацiйної 
групи, та iншi вибуття; 
- збiльшення або зменшення корисностi нематерiальних активiв протягом звiтного перiоду, якi є 
результатом переоцiнки, та збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних чи сторнованих в 
iншому сукупному доходi; 
- збитки вiд зменшення корисностi нематерiальних активiв, визнанi у прибутку або збитку 
протягом звiтного перiоду; 
- збитки вiд зменшення корисностi нематерiальних активiв, сторнованi у прибутку або збитку 
протягом звiтного перiоду; 
- iншi змiни балансової вартостi нематерiальних активiв протягом звiтного перiоду; 



- нематерiальнi активи, строк експлуатацiї яких оцiнюється як невизначений, отриманi за 
державним грантом, з обмеженим правом володiння або заставлених як забезпечення 
зобов'язань; 
- договiрнi зобов'язання з придбання нематерiальних активiв. 
 
 
 
1.8.2. Основнi засоби 
 
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 року та станом на 31.12.2019 року 
представлена наступним чином: 
Первiсна вартiсть Нежитловi будiвлi Комп'ютерна та офiсна технiка Машини та 
обладнання Транспортнi засоби Iнструменти прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Разом 
На  31.12.2018 10178 237 41233 50 90 - 51788 
 
Введено в експлуатацiю  20 3517 636 4 13 4190 
Виведено з експлуатацiї  -   -  - 
На 31.12.2019 10178 257 44750 686 94 13 55978 
 
Накопичений знос основних засобiв станом на 31.12.2018 року, та станом на 31.12.2019 року  
представлено наступним чином: 
тис. грн. 
Накопичений знос Нежитловi будiвлi 
 Комп'ютерна та офiсна технiка Машини та обладнання  Транспортнi засоби
 Iнструменти прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Разом 
На  31.12.2018 0 128 3275 34 84  3521 
Нарахування зносу 509 53 1268 20 5 13 1868 
Вибуття зносу  -     - 
На 31.12.2019 509 181 4543 54 89 13 5389 
 
Чиста балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 року та станом на 31.12.2019 
року представлена наступним чином: 
тис. грн. 
Залишкова вартiсть Нежитловi будiвлi Комп'ютерна та офiсна технiка Машини та 
обладнання Транспортнi засоби Iнструменти прилади та iнвентар Iншi необоротнi 
матерiальнi активи Разом 
На 31.12.2018 10178 109 37958 16 6 -           48267 
На 31.12.2019 9669 76 40207 632 6  50590 
 
тис.грн. 
первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв немає 
вартiсть основних засобiв, призначених для продажу  немає 
залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй  немає 
вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду  немає 
 
Група не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя 
тощо).  ПрАТ "СК "Мiсто" та ТОВ "Подiлля-Асистанс"  не має основних засобiв, вилучених з 
експлуатацiї на продаж. ПрАТ "СК "Мiсто" та ТОВ "Подiлля-Асистанс" не має збiльшення або 
зменшення вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду, якi виникають у результатi 
переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих 
безпосередньо у власному капiталi. 



Основнi засоби ТОВ "Подiлля-Асистанс" складає обладнання, придбане з метою прискорення 
розвитку медичного страхування, полiпшення органiзацiї надання медичної допомоги 
застрахованим особам в медичних закладах мiста, балансовою вартiстю станом на 31.12.2018 р. - 
37957 тис. грн., станом на 31.12.2019 р. - 40839 тис. грн., накопичена амортизацiя станом на 
31.12.2018 р. - 3275 тис. грн, станом на 31.12.2019р. -   4597  тис. грн. 
 З метою прискорення розвитку ринку медичного страхування, полiпшення органiзацiї надання 
медичної допомоги застрахованим особам , а також всiм жителям мiста,  медичне обладнання на 
суму 36293 тис. грн.  (електрокардiограф, мобiльна рентгенографiчна система, система 
ультразвукова дiагностика, монiтор пацiєнта, апарат штучної вентиляцiї легенiв , iнкубатор для 
новонароджених, монiтор фетальний , система медичного газопостачання, гастроскоп, 
обладнання для реанiмацiйного вiддiлення, пересувна рентгенiвська система, ) тимчасово 
передано на тестування на безоплатнiй основi, термiном на 36 мiсяцiв до 2019 -2020 рр., з метою 
перевiрки показникiв якостi, безпеки та ефективностi пiд час експлуатацiї в  комунальнi  
медичнi заклади мiста для побудови в майбутньому цiлiсної системи добровiльного медичного 
страхування. Частина обладнання ( пересувна рентгенiвська система та ультразвукова 
дiагностична  система) знаходиться в орендi в медичних закладах мiста, термiном на 12 мiсяцiв , 
до квiтня та липня 2020 року.   
А також вiдповiдно до договору про спiльну дiяльнiсть вiд 13.04.2017р. №01 комп'ютерний 
томограф Brivo CT 385 виступає як внесок ТОВ "Подiлля-Асистанс" в спiльну дiяльнiсть, термiн 
договору 5 рокiв., первiсна вартiсть обладнання складає - 8458 тис. грн.   
 Керiвництво спiльною дiяльнiстю, ведення спiльних справ сторiн за договором, а також ведення 
бухгалтерського облiку покладається на КП "Мiський лiкувально-дiагностичний центр". 
Для досягнення мети договору спiльної дiяльностi визначено склад i розмiр внескiв сторiн у 
спiльну дiяльнiсть, що здiйснено шляхом внесення вiдповiдного майна, яке залишається 
власнiстю сторiн спiльної дiяльностi i вiдображається в їхнiх балансах в порядку, установленому 
чинним законодавством. 
     Крiм того, в основних засобах ТОВ "Подiлля-Асистанс" облiковуються транспортнi засоби , 
балансовою вартiстю станом на 31.12.2019р.-  632 тис. грн..  
Основнi засоби вiдображенi за їх справедливою вартiстю, станом на 31.12.2019 року була 
здiйснена експертна оцiнка , яку проведено ТОВ "Вiнекс" , визначивши ринкову вартiсть 
кожного основного засобу, вiдхилень не визначено.  
1.8.3. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. 
 
    У складi довгострокових фiнансових iнвестицiй ТОВ "Подiлля-Асистанс"  облiковуються 
iменнi iнвестицiйнi сертифiкати компанiї  управлiння активами "Старпром-Капiтал" в  кiлькостi 
1000 штук, вартiсть придбання цiнних паперiв по договору становить  13680 тис. грн. Станом на 
31.12.2018 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  вiдображено по собiвартостi  - 13680 тис. 
грн. Станом на 31.12.2019 року ТОВ "Подiлля-Асистанс" було створено резерв  на суму 6840 
тис. грн. на пiдставi звiту з оцiнки майна , що  визначив величину ринкової вартостi 
iнвестицiйних сертифiкатiв, оцiнювач ПП "Авертi" , рецензiя ПП "Синергiя".   Вказана сума 
збиткiв вiдображена в звiтах. В складi iнших витрат( рядок 2270 Звiту про фiнансовi результати).   
 
 
ОБОРОТНI АТИВИ 
1.8.4. Запаси 
 
        Запаси  за даними  консолiдованої  звiтностi станом на 31.12.2018 року та на 31.12.2019 
року складають  вiдповiдно 4 тис. грн та 13 тис. грн ( малоцiннi та швидкозношуванi предмети) 
              
            1.8.5 Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати  
 



        Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати  станом на 31.12.2019 року складають 761 тис. грн. i 
визначаються на основi загальної суми аквiзицiйних витрат, якi пiдлягають вiдстроченню за 
поточний перiод. Сума будь-яких вiдстрочених аквiзицiйних витрат визначається на основi, 
сумiснiй з основою, що використовується для визначення незароблених премiй для кожного 
виду страхування. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати класифiкуються як актив та вiдобрахаються 
на вiдповiдному балансовому рахунку.  
 
 
1.8.6. Фiнансовi активи  
тис. грн. 
Фiнансовi активи 31.12.2019 31.12.2018 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 218 602 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 424 42 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  2373 2413 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 453 370 
Грошовi кошти та їх еквiваленти  22314 9279 
Всього: 25782 12706 
 
1.8.6.1. Поточна торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 
тис. грн. 
Поточна торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 31.12.2019 31.12.2018 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 218 615 
Резерв  на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi - (13) 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 2373 2413 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 424  
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 453 370 
Всього: 3468 3427 
 
Дебiторська заборгованiсть визнається у Звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли 
Товариство стає стороною контрактних вiдносин щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка 
дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi 
погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Якщо є 
об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть 
активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахункiв резервiв. 
Товариство визнає резерв на збиток у розмiрi 100% на всю торгову та iншу дебiторську 
заборгованiсть, термiн погашення якої був прострочений бiльше нiж на 120 днiв, оскiльки досвiд 
вказує, що така заборгованiсть, як правило не вiдшкодовується. 
            Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги асистуючим 
компанiям складає 218 тис. грн. (термiн погашення до 30 днiв) Дебiторська заборгованiсть за 
розрахунками з бюджетом заборгованостi за лiкарнянi листи.- 5 тис. грн. ( термiн погашення до 
30 днiв) та сума вiд'ємного значення податкового кредиту- 2367 тис. грн. Дебiторська 
заборгованiсть за виданими авансами, яка складається з орендної плати та авансу компенсацiї 
понесених витрат по спiльнiй дiяльностi ( термiн погашення до 30 днiв). Iнша поточна 
дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 453 тис.грн., складається  заборгованiсть з 
постачальниками ( термiн погашення до 30 днiв) .  
 
 
 
 
 
1.8.6.2. Грошовi кошти 



тис. грн. 
Грошовi кошти 31.12.2019 31.12.2018 
Депозити 17 451 4735 
Грошовi кошти в банку 4863 4774 
в т.ч. в нацiональнiй валютi  5093  4774 
Каса 0 0 
Грошовi кошти в дорозi 0                      0 
Резерв сумнiвних богiв  -230 -230 
Всього: 22314 9279 
. 
тис. грн. 
Грошовi кошти в банку на поточних рахунках 31.12.2019   31.12.2018 
Акцiонерне товариство "УкрСиббанк" (uaAAA)  2 350 1206 
Публiчне акцiонерне тов. Акцiонерний банк "УКРГАЗБАНК"(uaAA+) 488 24 
Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал банк" (uaAA) - 1 706 
Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний банк "ПриватБанк"(uaAA) 21 6 
Акцiонерне товариство "Ощадбанк"  (uaAA)                                                                                         
 2 000 1 514 
Публiчне акцiонерне товариство "Український капiтал" (uaAА) 
Акцiонерне товариство "Кредобанк" (uaAAA)                                            
 3 2 
 
Публiчне акцiонерне товариство "АК "Промислово-iнвестицiйний  
Банк" (uaАА+)                                                                                                                               1 
  
316 
Всього: 4 863 4774 
 
 
тис. грн. 
Депозити     31.12.2019      31.12.2018 
 Акцiонерне товариство  "Кредобанк" (uaAAА) 1 250  
Публiчне акцiонерне тов. Акцiонерний банк "УКРГАЗБАНК" (uaAA+) 11 400 800 
Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Укрiнбанк" 230 230 
Акцiонерне товариство "УкрСиббанк" (uaAAA) 1001 700 
Публiчне акцiонерне тов. "Державний ощадний банк Україна" (uaAA)                                                                                         
 1600 1200 
   
Акцiонерне товариство "Укрексiмбанк" (ua AA) 1600 900 
Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал банк" (uaAA) - 905 
Публiчне акцiонерне товариство "ПКМБ" (uaAA) 600  
Разом 17 681 4 735 
Нараховано резерв сумнiвних боргiв :Публiчне акцiонерне товариство "Укрiнбанк" -230 -230 
Всього депозитiв: 17 451 4 505 
 Середня доходнiсть за депозитами за  2019  рiк становила близько  13 %.  Грошовi кошти 
не мають обмежень у використаннi.Термiн розмiщення вкладiв ( депозитiв) становить 3 мiсяцi.   
1.8.6.3. Частки пересстраховика 
тис. грн. 
Частка перестраховика в страхових резервах 
 ( резерв незароблених премiй)           31.12.2019 31.12.2018 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 9 10 



Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв 
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi 
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 39 24 
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)     9
 10 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 344 224 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi автовласникiв 40 24 
Всього: 441 292        
 
Станом на 31.12.2019 р. резерви незароблених премiй та частки перестраховикiв  у резервах 
незароблених премiй, визначенi згiдно ст. 31 Закону України "Про страхування", сформовано 
повнiстю. 
Формування резерву незароблених премiй здiйснюється методом 1/365, що вiдповiдає вимогам  
МСФЗ 4 "Страховi контракти". 
 
ДОВГОСТРОКОВI  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
1.8.7. Довгостроковi забезпечення 
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо резервiв, умовних зобов'язань i 
умовних активiв здiйснюються вiдповiдно до вимог МСБО 37 "Резерви, умовнi зобов'язання та 
умовнi активи",  МСБО 19 "Виплати працiвникам". 
ПрАТ "СК "Мiсто"  станом на 31.12.2019 року нарахований  резерв невикористаних вiдпусток  
на суму 463 тис грн.(фонд оплати працi для розрахунку резерву складає 375 тис. грн. , кiлькiсть 
працiвникiв -34 чоловiк , ЄСВ (22%) -88 тис. грн. , кiлькiсть днiв невикористаної вiдпустки -769 
днi),  (на 31.12.2018 року - 581 днi). 
 
  1.8.8. Страховi резерви 
 
Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик повинен на кожну звiтну 
дату оцiнювати адекватнiсть своїх страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточнi 
оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими контрактами.       
    Актуарнi розрахунки здiйснював актуарiй Луць Анастасiя Олександрiвна, Свiдоцтво на право 
займатися актуарними розрахунками та посвiдчувати їх №01-024 вiд 10.01.2017р. (безстроково) 
                                                                                                                                                                                       
тис. грн. 
  Резерви збиткiв                                                                                                 
          31.12.2019  31.12.201-8 
Резерв заявлених, але неурегульованих 849 186 
Резерв збиткiв, що вiдбулися, але незаявленi 2 285 1 747 
Усього резервiв збиткiв 3 431 1 933 
Резерв незароблених премiй 7 672 4 802 
Всього страхових резервiв  11 103 6 735 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                
                                                                                                                                                                        
тис. грн.  
Страховi резерви незароблених премiй       31.12.2019    31.12.2018 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)  3 301 1 883 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 1 348 971 
Страхування медичних витрат  550 452 



Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 58 36 
Страхування вiд нещасних випадкiв 1 132 597 
Страхування на випадок хвороби 182 47 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв 
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi 
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 451 298 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 176 147 
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) 156
 168 
Страхування фiнансових ризикiв 20 25 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 81 51 
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового знищення або 
пошкодження 119 62 
Страхування небезпечних вантажiв 2 1 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi автовласникiв 85 46 
Страхування небезпечних об'єктiв 11 18 
Всього: 7 672 4 802 
 
   
 
1.8.9. Поточнi  зобов'язання i забезпечення 
 
                                                                                                                                                        тис. грн.  
Фiнансовi зобов'язання Станом на  
31.12.2019 Станом на 31.12.2018 
 
Короткостроковi кредити банкiв  
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  
200 
997                 
                  200 
                 3791 
Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками з бюджетом  330 246 
Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками з зi страхування  45 37 
Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками з оплати працi  163 130 
Поточна кредиторська заборгованiсть за  страховою дiяльнiстю  1 856 361 
Всього: 3591 4765 
 
По термiнах фiнансовi зобов'язання класифiкуються як короткостроковi.  
Простроченої кредиторської заборгованостi станом на 31.12.2019 року немає. Первiсна та 
подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за вартiстю погашення. ( контрактнi умови, 
ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi потоки).  
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги- 62 тис. грн. включає в себе 
заборгованiсть що утворилася  в результатi того, що страховою компанiєю були отриманi 
грошовi кошти вiд позичальникiв та невиясненi суми платежiв та заборгованiсть ТОВ "Подiлля-
Асистанс" - 925 тис. грн, що включає у себе заборгованiсть за медичне обладнання 
постачальникам медичного обладнання.  
            Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками з бюджетом -330 тис. грн., до 
складу кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом Товариство та ТОВ "Подiлля-
Асистанс"  вiдносить кредиторську заборгованiсть  за всiма видами платежiв до бюджету, 



включаючи податки з працiвникiв Товариства . Товариство  веде облiк у розрiзi окремих 
податкiв, платежiв та зборiв. 
            Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками з зi страхування -45 тис. грн., до 
складу кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування Товариство та ТОВ 
"Подiлля-Асистанс"  вiдносять  кредиторську заборгованiсть за вiдрахуваннями на 
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. 
         Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками з оплати працi -163 тис. грн., до 
складу кредиторської заборгованостi за розрахунками з оплати працi Товариство та ТОВ 
"Подiлля-Асистанс"  вiдносить кредиторську заборгованiсть з оплати працi.  
Поточна кредиторська заборгованiсть за  страховою дiяльнiстю - 1856 тис. грн. включає в себе 
заборгованiсть перед страхувальниками (сплаченi аванси) за договорами страхування СК 
"Мiсто".  
 
    
1.8.10 Довгостроковi зобов'язання i забезпечення  
 
Iншi довгостроковi зобов'язання                                                             
 Станом на  
31.12.2019    Станом на        31.12.2018 
 7540 10262 
   
По термiнах фiнансовi зобов'язання класифiкуються як довгостроковi. 
      Станом на 31.12.2019 року ТОВ "Подiлля-Асистанс" має кредити   на загальну суму 7540 
тис. грн. , з яких 5239 тис. грн. перед МКП "Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй" , 
процентна ставка плаваюча (вiд 5-до 10% рiчних) термiном до 2022 року. Цiль кредиту - 
придбання медичного обладнання та 2301 тис. грн.  МКП "Вiнницький фонд мунiципальних 
iнвестицiй"  процентна ставка плаваюча (вiд 5-до 10% рiчних) термiном до 2023 року. Цiль 
кредиту - придбання медичного обладнання.   
 
 
ДОХОДИ I ВИТРАТИ 
 Облiк доходiв та витрат здiйснюється згiдно принципiв нарахування та вiдповiдностi згiдно 
вимог МСФЗ. 
Контроль i звiтнiсть 
" Звiт про фiнансовi результати показує дохiд, отриманий вiд використання активiв, 
пiдконтрольних материнськiй компанiї 
" Дивiденди, отриманi вiд дочiрньої компанiї, постатейно, аж до прибутку пiсля 
оподаткування, змiнюються на частину доходiв i витрат дочiрньої компанiї (100%), що 
контролюється материнською компанiєю. 
" Фактор власностi враховується шляхом визначення частини  прибутку пiсля врахування 
податкiв дочiрньої компанiї, що належать мiноритарним акцiонерам, у прибутку пiсля 
вирахування податкiв, показаного у звiтi по сукупнi прибутки i збитки. Таким чином, 
залишається лише прибуток, що належить акцiонерам материнської компанiї. 
" Результати операцiй мiж членами групи пiдлягають виключенню. 
Основнi принципи консолiдацiї 
                                                                                                                                                        тис. грн. 
Показники       На 31.12.2019 
 ПрАТ СК "МIСТО" ТОВ "Подiлля - Асистанс" Виключення при консолiдацiї 
 Консолiдований Звiт про фiнансовi результати  
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї( товарiв, робiт, послуг) 27576 1241 1203 27614 
Чистi заробленi страховi премiї  27576   27576 



Премiї пiдписанi, валова сума  31541   31541 
Премiї, переданi у перестрахування  1244   1244 
Змiна резерву незароблених премiй , валова сума  2870   2870 
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 149   149 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)     
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами  14787   14787 
Валовий прибуток 12789 1241 1203             12827 
Дохiд(витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв -1498   -1498 
Iншi операцiйнi доходи  1541   1541 
Адмiнiстративнi витрати  (9617) (2589)  (12206) 
Витрати на збут  (5100)  1203 (3897) 
Iншi операцiйнi витрати  (298) (426)  (724) 
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:     
Прибуток 303    
Збиток 2183 1774  3957 
Дохiд вiд участi в капiталi  16    
Iншi фiнансовi доходи  2003   2003 
Iншi доходи   2345  2345 
Втрати вiд участi в капiталi  (7604)  (7604)  
Iншi витрати   (8175)  (8175) 
Фiнансовий результат до оподаткування :     
Прибуток    853 
Збиток (7784) (7604) (7604)  (7784) 
Витрати (дохiд з податку на прибуток) (909)   (909) 
Чистий фiнансовий результат      
Прибуток     
Збиток          (8693)        (7604) (7604)   (8693) 
        
           При консолiдацiї фiнансової звiтностi за 2019 рiк було виключено вартiсть послуги iз  
надання консультацiй, iнформацiї потенцiйним страхувальникам щодо страхових продуктiв, 
вивчення страхового ринку з метою пошуку потенцiйних страхувальникiв i встановлення з ними 
дiлових вiдносин, консультування та надання рекомендацiй в галузi зав'язкiв з громадськiстю та 
обмiну iнформацiєю про потребу потенцiйних страхувальникiв укласти договiр страхування на 
суму - 1203 тис. грн.  
Консолiдованi доходи та витрати ПрАТ "СК "Мiсто" якi базуються на принципах нарахування,   
вiдповiдностi, перiодичностi в порiвняльних показниках складають:    
 
тис. грн.  
Фiнансовий результат       2019 р.       2018 р. 
   
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 38 89 
Чистi заробленi страховi премiї 27576 21910 
Премiї пiдписанi, валова сума 31541 23827 
Премiї, переданi в перестрахування  ( 1244) (1036) 
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума (2870) (910) 
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй  149 29 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  (428) 
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами (14787) (12084) 
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв (1498) (498) 
Iншi операцiйнi доходи 1541 1134 
Адмiнiстративнi витрати (12206) (9601) 



Витрати на збут (3897) (2294) 
Iншi операцiйнi витрати                       ( 724) (656) 
Iншi фiнансовi доходи 2003 530 
Iншi доходи 2345 3189 
Iншi витрати (8175) (438) 
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 909 737 
Чистий прибуток  _(8693) 116 
 
Консолiдований сукупний дохiд ПрАТ "СК "Мiсто" складає: за 2018 р.  - 116 тис. грн.,  за 2019 р 
збиток   - (8693) тис. грн.   
 
Облiк доходiв та витрат здiйснюється згiдно принципiв нарахування та вiдповiдностi згiдно 
вимог МСФЗ. 
 
1.8.11. Чистi заробленi премiї  
тис. грн. 
Вид страхових премiй 2019 р. 2018 р. 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)  16 644 13 898 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 1 894 2 029 
Страхування медичних витрат  2 336 1 748 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 430 332 
Страхування вiд нещасних випадкiв 1 538 1 349 
Страхування на випадок хвороби 1 120 481 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв 
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi 
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 1 633 1 006 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 600 237 
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) 606
 249 
Страхування фiнансових ризикiв 307 123 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 0 0 
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового знищення або 
пошкодження 155 140 
Страхування небезпечних вантажiв 66 71 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi автовласникiв                       105 79 
Страхування небезпечних об'єктiв 41 41 
Страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що 
фiнансуються з Держбюджету ) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних 
дружин   101 126 
Всього: 27 576 21 909 
 
1.8.12. Премiї, переданi в перестрахування 
тис. грн. 
Вид премiй               2019 р.             2018 р. 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 36 33 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв 
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi 
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 234 197 
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) 36



 33 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 704 591 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi автовласникiв 234 182 
Всього: 1 244 1 036 
 
1.8.13. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
тис. грн. 
Складовi собiвартостi            2019 р.             2018 р. 
Послуги стороннiх органiзацiй -                    128 
Всього:  128 
1.8.14. Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 
тис. грн. 
Збитки за видами страхових виплат                2019 р.            2018 р. 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 12 261 10 106 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 1 476 1 030 
Страхування медичних витрат 180 286 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi автовласникiв - - 
Страхування вiд вогневих ризикiв та стихiйних явищ                                               - 42 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв 
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi 
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 527 400 
Страхування вiд нещасних випадкiв 287 73 
Страхування на випадок хвороби 44 16 
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) 8
 37 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 4                    245 
Всього: 14 787 12 235 
 
1.8.15 Iншi операцiйнi доходи 
тис. грн. 
Складовi iнших операцiйних доходiв 2019 р. 2018 р. 
Частки страхових вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками 815 513 
Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв (сума агентських винагород) 597 467 
Регреси (суми, що отримуються в результатi переданого страхувальником права вимоги до 
особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки) 129 153 
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi  0 
Утриманi витрати на ведення справи   
Iншi доходи                                                                                                                              -
 1 
Всього: 1 541 1 134 
 
1.8.16. Адмiнiстративнi витрати 
тис. грн. 
Складовi адмiнiстративних  витрати 2019 р. 2018 р. 
Витрати на утримання персоналу 6302 5459 
Амортизацiя 2256 2319 
Послуги стороннiх органiзацiй 3535 1743 
Витрати на розрахунково-касове обслуговування 93 42 
Iншi витрати 20 39 
Всього: 12206 9601 



 
1.8.17. Витрат на збут 
тис. грн. 
Складовi витрат на збут 2019р. 2018 р. 
Послуги агентiв                  5 100 1 744 
Рекламнi послуги                    - 1 
Iншi витрати                     - 549 
Всього:              5 100 2294 
 
1.8.18. Iншi операцiйнi витрати 
тис. грн. 
Складовi iнших операцiйних витрат    2019 р. 2018 р. 
Знецiнення дебiторської заборгованостi 298 - 
Курсовi рiзницi  - - 
Штрафи i пенi                                                                                                                                   -
 - 
Iншi операцiйнi витрати 426 656 
Всього: 724 656 
 
 
 
1.8.19. Iншi фiнансовi доходи 
тис. грн. 
Складовi iнших фiнансових доходiв 2019 р. 2018 р. 
Вiдсотки отриманi вiд розмiщення коштiв в банках ( депозити)  2 003 530 
Всього: 2 003 530 
                                                                                                                                                                     
тис. грн 
1.8.20. Iншi доходи 
тис. грн. 
Складовi iнших  доходiв 2019 р. 2018 р. 
Надходження вiд спiльної дiяльностi  2345 3189 
Всього: 2345 3189 
 
2345 тис. грн. надходження вiд  спiльної дiяльностi , це доходи ТОВ "Подiлля-Асистанс" , згiдно  
договору про спiльну дiяльнiсть. Метою спiльної дiяльностi є надання послуг з проведення 
дiагностики органiзму за допомогою комп'ютерного томографа. 
 
1.8.21. Iншi  витрати 
тис. грн. 
Складовi iнших  витрат 2019 р.              2018 р. 
Плата за кредит              745                       424 
Благодiйна допомога     
Резерв сумнiвних боргiв  
Iншi витрати                                                                                                                             57 
           6840 
             533                        14 
 
Всього: 8175                      438 
 
 



          1.8.22. Податок на прибуток 
 Базова (основна) ставка податку становить 18 вiдсоткiв. Об'єктом оподаткування є: прибуток iз 
джерел надходження з України, який визначається шляхом коригування (збiльшення або 
зменшення) фiнансового результату до оподаткування  (прибутку або збитку) , визначеного у 
фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi , 
на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень ПКУ.  
   Пiд час провадження страхової дiяльностi юридичних осiб-резидентiв одночасно iз основною 
ставкою податку на прибуток , ставки податку на дохiд встановлюються у таких розмiрах:  
3 вiдсотки за договорами страхування вiд об'єктiв оподаткування, що розраховується як сума 
страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих за договорами 
страхування i спiвстрахування. При цьому страховi платежi , страховi внески, страховi премiї за 
договорами спiвстрахування включаються до складу об'єкта оподаткування страховика тiльки в 
розмiрi його частки страхової премiї , передбаченої договором спiвстрахування.   
 
тис. грн. 
Витрати (дохiд) з податку на прибуток      2018 р.    2019 р. 
   
Нарахований податок на прибуток ( 3%) 909                    733 
Всього:                         909                                                  733 
 
 Винагорода робiтникам 
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за звiтний перiод 31 -  чоловiк. 
Всi винагороди працiвникам в компанiї враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 
"Виплати працiвникам". 
Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Станом на 01.01.2019 року i 31.12.2019 року поточнi 
зобов'язання за розрахунками з оплати працi вiдсутнi. Простроченої заборгованостi iз виплати 
заробiтної плати станом на 31.12.2019 року Група немає.  
Пенсiйнi зобов'язання . У вiдповiдностi до українського  законодавства Пiдприємство  утримує 
внески iз заробiтної плати  працiвникiв до державного пенсiйного  фонду. Поточнi внески 
розраховуються як процентнi  вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi. Такi  
витрати вiдображаються у перiодi, в якому була нарахована заробiтна платня. Всi винагороди 
працiвникам в компанiї враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати 
працiвникам" та розкриваються в звiтi про фiнансовi результати, якi складають :  
 
           тис. грн. 
Найменування показника На 31.12.2019 на 31.12.2018 
Витрати на оплату працi  
5 385  
3 881 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 1 190        848 
Всього 3 041 4 729 
  
       Страхова компанiя не має юридичного чи умовного зобов'язання сплачувати пенсiїї чи iншi 
платежi, окрiм платежiв по державнiй системi соцiального страхування. 
 За МСБО 19 "Виплати працiвникам" виплати за невiдпрацьований час, якi належать до 
накопичення, визначаються зобов'язаннями через створення забезпечення у звiтному перiодi 
(резерв вiдпусток). Для розрахунку резерву вiдпусток персоналу, Товариство використовує 
iнформацiю iз облiкової iнформацiї кадрового облiку-кiлькiсть працiвникiв, дата прийому на 
роботу, кiлькiсть днiв невикористаних днiв вiдпустки, на яку може претендувати працiвник, 
середньоденний заробiток, дату останньої вiдпустки. На початок року формується фонд 



заробiтної плати, який зарезервований пiд можливi виплати. Резерв вiдпусток розраховується по 
кожному працiвнику окремо. Коригується резерв вiдпусток по мiрi використання працiвниками 
вiдпусток, i цi змiни облiковуються у звiтi про прибутки i збитки. 
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу по ТОВ "Подiлля Асистанс" за звiтний перiод 11 -  
чоловiк. 
Всi винагороди працiвникам в компанiї враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 
"Виплати працiвникам". 
Група визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Станом на 01.01.2019 року i 31.12.2019 року поточнi 
зобов'язання за розрахунками з оплати працi вiдсутнi. Простроченої заборгованостi iз виплати 
заробiтної плати станом на 31.12.2019 року  немає. Пенсiйнi зобов'язання . У вiдповiдностi до 
українського  законодавства Група утримує внески iз заробiтної плати  працiвникiв до 
державного пенсiйного  фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi  вiдрахування iз 
поточних нарахувань заробiтної платнi. Такi  витрати вiдображаються у перiодi, в якому була 
нарахована заробiтна платня. Всi винагороди працiвникам в компанiї враховуються як поточнi, 
вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам" та розкриваються в звiтi про фiнансовi 
результати, якi складають :  
           тис. грн. 
Найменування показника на 31.12.2019 на 31.12.2018 
Витрати на оплату працi 724 532 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 159 118 
Всього 883 650 
 ТОВ "Подiлля-Асистанс" не має юридичного чи умовного зобов'язання сплачувати 
пенсiїї чи iншi платежi, окрiм платежiв по державнiй системi соцiального страхування. 
 
 
1.8.23. Звiт про рух грошових коштiв 
              Звiт про рух грошових коштiв за 2019 рiк складено за вимогами МСБО 7 "Звiт про рух 
грошових коштiв" за прямим методом, згiдно з яким у звiтi вiдображається рух грошових коштiв 
вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi, шляхом та 
виключення  всiх внутрiшньогосподарських операцiй. До  руху коштiв вiд операцiйної 
дiяльностi вiдносяться операцiї по надходженню страхових  премiй та витрачання  грошових 
коштiв на оплату зобов'язань за страховими контрактами, витрати на утримання персоналу та 
забезпечення дiяльностi компанiй. 
До руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi вiдносяться рух коштiв по розмiщенню грошових 
коштiв на депозитних рахунках в установах банкiв, та компенсацiя зобов'язань ТОВ "Подiлля -
Асистанс" за договором про спiльну дiяльнiсть та частина розподiленого прибутку вiд спiльної 
дiяльностi.  
До руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi вiдносяться операцiї по  поверненню запозичених 
коштiв, отримання кредитiв, а також операцiї з власним капiталом.  
Чистий   рух   грошових  коштiв   вiд  операцiйної   дiяльностi за звiтний рiк становить -  3165 
тис. грн. (надходження) (попереднiй рiк - 347 тис. грн. (видаток). 
Чистий  рух    коштiв  вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний рiк становить -1664тис. грн. 
(видаток) (попереднiй рiк -  3125тис. грн. (надходження). 
Чистий  рух  грошових  коштiв  вiд  фiнансової  дiяльностi  за звiтний рiк складає 11534 тис. грн. 
(надходження) , за попереднiй рiк - 883 тис. грн. (надходження).  
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Групи  за звiтний рiк є надходження грошових 
коштiв в сумi - 13035 тис. грн., за попереднiй рiк - 3661 тис. грн.  
 
1.8.24. Власний капiтал  
 



Власний капiтал Компанiї станом на 31.12.2019 року складає  61976 тис. грн. 
Структура  власного капiталу Компанiї в динамiцi має наступний вигляд: 
 тис. грн. 
Складовi власного капiталу На 31.12.2019 р. На 31.12.2018 р. 
Акцiонерний капiтал 61000  46 000  
Резервний капiтал 65 59 
Капiтал в дооцiнках  7539 8048 
Нерозподiлений прибуток 
(непокритий збиток) (6 628) 1 562 
Усього  61 976 55 669 
В  Звiтi про власний капiтал компанiя  вiдображає рух власного капiталу в розрiзi складових 
капiталу, визнаного вiдповiдно до МСФЗ.  
У графi 3 Звiту про власний капiтал , вiдображено розмiр зареєстрованого капiталу, що 
вiдповiдає установчим документам. Протягом звiтного перiоду змiн не внесення в Статутний 
капiтал ПрАТ "СК "Мiсто"   Мiським комунальним пiдприємством  "Вiнницький фонд 
мунiципальних iнвестицiй", ЄДРПОУ 38135403. Таким чином, у консолiдованому балансi 
власний капiтал представлений лише власним капiталом Материнської компанiї, пояснюється це 
тим, що при 100% власностi, як у нашому випадку ТОВ "Подiлля-Асистанс" повнiстю 
поглинається iнвестором.Стату Статутний капiтал дочiрньго пiдприємства не включений в сумi 
40500 тис. грн.  
У графi 4 вiдображається розмiр Капiталу при дооцiнцi. У звiтному перiодi вiдбулося 
збiльшення прибутку пiдприємства пропорцiйно до суми нарахованої амортизацiї , вiдповiдно -
509 тис. грн. було знято з капiталу в дооцiнках на кiнець звiтного перiоду розмiр Капiталу при 
дооцiнцi становить 7539 тис. грн.  
У графi 6 вiдображено розмiр Резервного капiталу що формується за рахунок прибутку компанiї  
- 59 тис. грн., у звiтному перiодi- 6 тис. грн, згiдно протоколу №2 рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ "СК "Мiсто" вiд 25.04.2019 року.  
У графi 7 у рядку 4100 вiдображено фiнансовий результат дiяльностi визначений у вiдповiдностi 
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi -  станом на 31.12.2019 року  збиток за 2019 рiк 
складає 6628тис. грн. 
Нерозподiлений прибуток Групи складається :  
- непокритий збиток ПрАТ "СК "Мiсто" - 6628 тис. грн.; 
- непокритий збиток ТОВ "Подiлля-Асистанс" - 8289 тис. грн.  
 -  у консолiдованому балансi непокритий збиток  представлений лише непокритим збитком  
Материнської компанiї, пояснюється це тим, що при 100% власностi, як у нашому випадку ТОВ 
"Подiлля-Асистанс" повнiстю поглинається iнвестором. Стату Напокритий збиток  дочiрньго 
пiдприємства не включений в сумi 8289 тис. грн., але представлено в консолiдованому  звiтi про 
фiнансовий результат.  
 
1.8.25. Операцiї з пов'язаними сторонами 
 
Протягом звiтного року управлiнському персоналу ПрАТ "СК "Мiсто"  нараховувалась i 
виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi.  
 Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. За 2019 
розмiр заробiтної плати Членiв Правлiння Товариства склав 1075 тис. грн.   
             Протягом звiтного перiоду працiвникам ТОВ "Подiлля-Асистанс" заробiтна плата 
нараховувалась i виплачувалась вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Заробiтна  
плата директора за 2018 рiк становить 181 тис. грн.  
 
Територiальна громада м. Вiнницi, керуючий рахунком Вiнницька мiська рада ( код ЄДРПОУ 
25512617) , у 2019 роцi фiнансовi вiдносити з ПрАТ "СК "Мiсто" - вiдсутнi.  



МКП "Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй" ( код ЄДРПОУ 38135403) у 2019 роцi було 
здiйснено оплату за договорами добровiльного медичного страхування  СК "Мiсто" на суму 42 
тис. грн.   
КП "Вiнницька транспортна компанiя" ( код ЄДРПОУ 0332792) у 2019 роцi було здiйснено 
оплату за договорами  страхування ( КАСКО та страхування цивiльної вiдповiдальностi), 
страхування здiйснювалось  мунiципального транспорту у м. Вiнницi,  СК "Мiсто" на суму 1 189 
тис. грн. , в свою чергу страхова компанiя оплатила послуг КП "ВТК" на 28 тис. грн. (купiвля 
проїзних квиткiв).   
Єдиним засновником ТОВ "Подiлля-Асистанс" є ПрАТ "СК "Мiсто", частка якого у статутному 
капiталi товариства складає 100%. 
Протягом звiтного перiоду Група не здiйснювала операцiй управлiнському персоналу  по: 
- виплати по закiнченню трудової дiяльностi; 
- iншi довгострокових виплат працiвникам, виплати при звiльненнi; 
- платiж на основi акцiй. 
 
  Умовнi активи, зобов'язання та невизнанi конкретнi зобов'язання   
 
наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та 
результати їх розгляду 
Протягом 2019 року до суду було подано один позов стосовно надання  ПрАТ "СК "Мiсто" 
фiнансових послуг: 
- у провадженнi Вiнницького апеляцiйного суду знаходиться цивiльна справа 
№127/16887/19 за позовом Шевчук Н.В до ПрАТ "СК "Мiсто" та КП "ВТК" про стягнення 
вiдшкодування шкоди завданої внаслiдок дiї джерела пiдвищеної небезпеки. Рiшенням суду 
першої iнстанцiї в задоволенi позовних вимог Шевчук Н.В. вiдмовлено. Станом на дату подання 
звiту справа знаходиться на розглядi в судi апеляцiйної iнстанцiї, рiшення у справi не прийняте. 
- Протягом 2019 року у ТОВ "Подiлля-Асистанс" вiдсутнi судовi справи за якими 
розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв, а також судовi 
справи, стороною в яких виступають посадовi особи   товаориства.  
 
 
             1.8.26. Сегменти 
 
          ПрАТ "СК "Мiсто"  через свої особливостi займається одним видом дiяльностi. В зв'язку з 
цим,  господарсько-галузевi сегменти не видiленi. Господарська дiяльнiсть здiйснюється  лише 
на територiї України в межах однiєї територiальної одиницi (областi), в зв'язку з цим, 
географiчнi сегменти не видiляються.   
Основним видом дiяльностi ТОВ "Подiлля-Асистанс" є iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi 
страхування та пенсiйного забезпечення. Господарська дiяльнiсть товариства здiйснюється  
лише на територiї України в межах однiєї територiальної одиницi (областi), в зв'язку з цим, 
географiчнi сегменти не видiляються. 
 
1.8.27. Можливiсть виникнення  потенцiйних податкових зобов'язань 
 
Група  сплатила усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. 
Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами за перiод, що 
визначений законодавчо.  
1.9.28. Особлива iнформацiя 
Дана особлива iнформацiя розкривається Групою  вiдповiдно до вимог Статтi 41 Закону України 
"Про цiннi папери та фондовий ринок": 
 



№ Найменування особливої iнформацiї Змiст iнформацiї 
1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв 
статутного капiталу Рiшень про розмiщення цiнних паперiв у 2019 роцi не приймалось. 
2 Прийняття рiшення про викуп власних акцiй. Рiшень про викуп власних акцiй у 2019 
роцi не приймалось. 
3 Факти включення/виключення цiнних паперiв до бiржового реєстру фондової бiржi.
 Фактiв включення/виключення цiнних паперiв до бiржового реєстру фондової бiржi у 
2019 роцi не було. 
4 Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв або про 
попереднє надання згоди на вчинення таких правочинiв, або прийняття рiшення про надання 
згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Рiшень про надання 
згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не приймалися. 
Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв або про попереднє надання згоди на 
вчинення таких правочинiв у 2019 роцi приймалося Загальними зборами акцiонерiв (Протокол 
№2 вiд 25.04.2019 р.) вiдповiдно до їх повноважень. 
5 Особи, заiнтересованi у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть Правочини, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть протягом 2019 року не вчинялися. 
6 Змiна складу посадових осiб емiтента. Змiн у складi посадових осiб емiтента в 2019 
роцi не вiдбувалося. 
7 Змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, 
меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; До складу акцiонерiв увiйшов МКП 
"Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй", розмiр пакета голосуючих акцiй якого 
збiльшився з 0% до 24.590163%. В зв'язку з цим розмiр пакета голосуючих акцiй МКП 
"Вiнницязеленбуд" зменшився з 0,3043% до 0,2295%; розмiр пакета голосуючих акцiй КП 
"Вiнницька транспортна компанiя" зменшився з 0,3043% до 0,2295%; розмiр пакета голосуючих 
акцiй територiальної громади м. Вiнницi зменшився з 99,3913% до 74,950819%; 
 
8 Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв. Рiшень про 
утворення, припинення фiлiй та представництв у 2019 роцi не приймалося. 
9 Рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу. Рiшень вищого 
органу Товариства щодо зменшення розмiру статутного капiталу у 2019 роцi не приймалося. 
10 Порушення провадження у справi про вiдшкодування емiтенту збиткiв, завданих 
посадовою особою такого емiтента. Порушення провадження у справi про вiдшкодування 
Товариства збиткiв, завданих посадовою особою такого Товариства у 2019 роцi не було. 
11 Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю.
 Порушення справи про банкрутство щодо Товариства у 2019 роцi не було. 
12 Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента.
 Рiшень про припинення або банкрутство Товариством  у 2019 не приймалось. 
13 Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з урахуванням 
кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, контрольного пакета акцiй iз 
зазначенням iнформацiї про найвищу цiну придбання акцiй за останнi 12 мiсяцiв у процесi 
такого набуття, iменi (найменування) власника (власникiв), коду згiдно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для 
юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, 
реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю 
юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) Протягом 2019 
року операцiй з купiвлi-продажу акцiй Товариством не проводилося. 
14 Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з урахуванням 
кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, домiнуючого контрольного пакета 
акцiй iз зазначенням iнформацiї про найвищу цiну придбання акцiй за останнi 12 мiсяцiв у 



процесi такого набуття, iменi (найменування) власника (власникiв), коду згiдно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань 
(для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового 
реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю 
юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв) Протягом 2019 
року операцiй з купiвлi-продажу акцiй Товариства не проводилося. 
 
       
   1.9. Управлiння капiталом 
 
Управлiння капiталом Компанiї  спрямовано на досягнення наступних цiлей: дотримання вимог 
до капiталу, встановлених регулятором, забезпечення здатностi страхової компанiї 
функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства. ПрАТ "СК "Мiсто" вважає, що 
загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, показаного в 
балансi.  
За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя аналiзує наявну суму власного 
капiталу i може її коригувати шляхом виплати дивiдендiв акцiонерам, повернення капiталу 
акцiонерам або емiсiї нових акцiй. 
На Компанiю поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до капiталу 
- це мiнiмальна сума акцiонерного капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi. 
Компанiя  дотримувалася всiх зовнiшнiх вимог до капiталу протягом звiтного перiоду. 
 
 
 
1.10. Управлiння фiнансовими i страховими ризиками   
 
Вiдповiдно до Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 
ринкiв фiнансових послуг № 484 "Про затвердження Вимог щодо регулярного проведення стрес-
тестування страховиками та розкриття iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв 
проведених стрес-тестiв" вiд 13.02.14 р., Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює 
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 295 "Про затвердження Вимог до 
органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у страховика" вiд 04.02.14 р., з 
метою уникнення i мiнiмiзацiї ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них, 
в   ПрАТ "СК "Мiсто" розроблено та затверджено Стратегiю управлiння ризиками, а також 
призначено вiдповiдального працiвника, що виконує функцiю оцiнки ризикiв (протокол 
засiдання наглядової ради ПрАТ "СК "Мiсто" № 46/1 вiд 08.04.14 р.) 
           Працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв, виконує свої функцiональнi обов'язки згiдно 
з Положенням та iншими внутрiшнiми документами ПрАТ СК "Мiсто", зокрема, iнструкцiєю 
працiвника, вiдповiдального за оцiнку ризикiв, що мiстить детальний перелiк його обов'язкiв. 
 Для покращення роботи з управлiння ризиками та визначення кiлькiсних характеристик 
ризикiв, компанiя може залучати на договiрнiй основi (аутсорсинг) зовнiшнi органiзацiї, що 
займаються актуарними розрахунками. Передання на договiрнiй основi будь-яких операцiйних 
функцiй або видiв дiяльностi компанiї до зовнiшнiх органiзацiй не повинно перешкоджати 
дотримуватися системи управлiння ризиками, вимог чинного законодавства щодо управлiння 
ризиками та не повинно збiльшувати операцiйний ризик. 
            Для реалiзацiї управлiння ризиками також розробленi та затвердженi модулi розрахунку 
кiлькiсних характеристик ризикiв. 
 Працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв, виконує свої функцiональнi обов'язки 
згiдно з Положенням та iншими внутрiшнiми документами ПрАТ "СК "Мiсто", зокрема, 
iнструкцiєю працiвника, вiдповiдального за оцiнку ризикiв, що мiстить детальний перелiк його 
обов'язкiв. 



 Для покращення роботи з управлiння ризиками та визначення кiлькiсних характеристик 
ризикiв, Компанiя може залучати на договiрнiй основi (аутсорсинг) зовнiшнi органiзацiї, що 
займаються актуарними розрахунками. Передання на договiрнiй основi будь-яких операцiйних 
функцiй або видiв дiяльностi ПрАТ "СК "Мiсто" до зовнiшнiх органiзацiй не повинно 
перешкоджати дотримуватися системи управлiння ризиками, вимог чинного законодавства 
щодо управлiння ризиками та не повинно збiльшувати операцiйний ризик. 
 Компанiя  вивчає такi ризики: андерайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту 
контрагента, операцiйний ризик, ризик законодавчого простору. 
Стратегiя керiвництва щодо зменшення вразливостi страховика до вищезазначених ризикiв 
полягає у постiйному вiдслiдковуваннi їх впливу та швидкому реагуванню у разi виявлення 
загроз, що можливо у зв'язку iз тим, що ПрАТ "СК "Мiсто" є невеликою страховою компанiєю. 
 
 
 
1.11. Подiї пiсля звiтної дати 
 
         Група  коригує консолiдовану фiнансову звiтнiсть, якщо подiї пiсля звiтної дати  
вимагають коригування  суми вiдповiдно до подiй та  обставини, що склалися пiсля дати 
балансу, а також оцiнки i судження управлiння, якi приймаються в умовах невизначеностi та 
неповноти iнформацiї на звiтну дату. 
          Якщо  подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати iстотнi, не розкриття iнформацiї про них 
може вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, якi зробленi на основi цiєї  консолiдованої 
фiнансової звiтностi. Вiдповiдно, Група розкриває характер таких заходiв i оцiнки їх 
фiнансового впливу або  неможливiсть такої оцiнки для кожної суттєвої категорiї не коригуючих 
подiй, що вiдбулися пiсля звiтного перiоду. 
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" у Групi вiдсутнi подiї, 
що потребують коригування активiв та зобов'язань пiсля дати балансу. 
 
Чи вiдбулися будь-якi подiї пiсля звiтної дати, якi могли би вплинути на фiнансову звiтнiсть за 
звiтний перiод: 
Подiя пiсля 31.12.2019 року Оцiнка управлiнського персоналу 
Чи з'явилися новi зобов'язання, новi позики або новi гарантiї нi 
Чи були будь-якi активи вiдчуженi урядом або знищенi, наприклад через пожежу або повiнь
 нi 
Чи були зробленi або чи передбачаються будь-якi незвичайнi облiковi коригування нi 
Чи планує Група  продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi так 
   
 Управлiнський персонал Групи  визначив прiоритетнi  напрямки в продажу  страхових 
продуктiв, якi б цiкавили  корпоративних клiєнтiв та населення. Впроваджено новi страховi 
продукти, що дають можливiсть   мiнiмiзувати негативний  вплив вiд пандемiї .   
 
1.12. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi 
 
Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова 
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" не проводилось.  
 
1.13. Затвердження фiнансової звiтностi 
 
    Консолiдована фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчується 31 грудня 2019 року, затверджена 
Головою Правлiнням ПрАТ "СК "Мiсто" та головним бухгалтером  10 квiтня 2020 року.  Змiни у 
фiнансовiй звiтностi пiсля її затвердження не допускаються. 



 
 
   
    
 
 
Голова Правлiння                                                                               Крамер Г.Л. 
 
                
                                 
                       Головний бухгалтер                                                 Мандренко Т.М.  
  
 
 
 
д/н 



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

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-
ОПТIМ" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

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

обов'язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 
3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

21613474 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

Україна, 03083, м. Київ, пр-т Науки, 
50 

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

0295 

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

номер: Наказ №10-кя, дата: 
28.01.2020 

7 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) д/н 
10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 11, дата: 15.01.2020 
11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 01.04.2020, дата 

закінчення: 30.04.2020 
12 Дата аудиторського звіту 30.04.2020 
13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
65 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
ЩОДО АУДИТУ КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ  ЗВIТНОСТI   
 
Приватного акцiонерного товариства  
 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МIСТО" 
 
СТАНОМ НА 31.12.2019 РОКУ 
 
 
 
  
 



 
 
Акцiонерам Приватного акцiонерного товариства  
 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МIСТО" 
 
Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання  
 
у сферi ринкiв фiнансових послуг 
 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
 
 
 
 
 
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
ЩОДО АУДИТУ КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
 
 
 
Думка 
 
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МIСТО" (Код ЄДРПОУ: 33295475, мiсцезнаходження: 21050, 
Вiнницька обл., мiсто Вiнниця, вулиця Хлiбна, будинок 25), яка включає Консолiдований 
Баланс (Консолiдований Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2019 року, Консолiдований Звiт 
про фiнансовi результати (Консолiдований Звiт про сукупний дохiд) за 2019 рiк, 
Консолiдований Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 рiк, 
Консолiдований Звiт про власний капiтал за 2019 рiк та Примiтки до консолiдованої 
фiнансової звiтностi за 2019 рiк, якi включають стислий виклад важливих аспектiв облiкової 
полiтики. 
 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає в себе звiтнiсть материнської компанiї - 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МIСТО" та 
звiтнiсть дочiрнього товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ПОДIЛЛЯ -АСИСТАНС" (Код ЄДРПОУ 38585797, юридична адреса: 21050, м. Вiнниця, вул. 
Архiтектора Артинова, будинок 46,  кiмната 2) (надалi "Група"). 
 
На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в 
усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2019р., її фiнансовi результати i 
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 
 
На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи, що додається, вiдображає 
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Групи  станом на 31.12.2019р. 
вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
 
 



 
Основа для думки 
 
Ми провели аудит вiдповiдно до "Мiжнародних  стандартiв  контролю  якостi, аудиту,  огляду,  
iншого надання впевненостi  та  супутнiх  послуг", видання 2016-2017рр. (МСА), прийнятих в 
якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 361 вiд 
08.06.2018 року, для  застосування до завдань, виконання яких буде здiйснюватися з 1 липня 
2018 року та Методичних рекомендацiй щодо iнформацiї, яка стосується аудиту за 2019 рiк 
суб'єктiв господарювання, нагляд за якими здiйснює Нацкомфiнпослуг, затверджених 
Розпорядженням Нацкомфiнпослуг № 362 вiд 25.02.2020р. 
 
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть 
аудитора  за аудит консолiдованої  фiнансової звiтностi" нашого звiту. 
 
Ми є незалежними по вiдношенню до Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "МIСТО" та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ПОДIЛЛЯ -АСИСТАНС"  згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 
застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi 
обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.  
 
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми та прийнятними для 
використання їх як основи для  нашої думки. 
 
 
 
Ключовi питання аудиту 
 
Ключовi питання аудиту це  питання, якi, на професiйне судження аудитора, були значущими 
пiд час аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi поточного перiоду. Ключовi питання 
аудиту  були видiленi нами з-помiж тих питань, iнформацiя щодо яких повiдомлялась тим, 
кого надiлено найвищими повноваженнями, якi вимагали вiд нас значної уваги пiд час 
виконання аудиту. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту консолiдованої 
фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не 
висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що описанi нижче питання є 
ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.  
 
 
 
Оцiнка адекватностi страхових резервiв 
 
Суми страхових резервiв, в тому числi сума резерву незароблених премiй, резерву заявлених, 
але невиплачених збиткiв, резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi є суттєвими для 
дiяльностi материнської компанiї. Процес визначення припущень та оцiнок залежить вiд 
договорiв страхування, їх складностi, обсягу або очiкуваного результату страхових подiй та 
пов'язаний з рядом невизначеностей. З цiєї причини ми визначили їх як ключове питання 
аудиту (Страховi резерви розкритi у Примiтцi 1.8.7 до даної консолiдованої фiнансової 
звiтностi). 
 
Ми визначили це питання ключовим питанням аудиту, тому що результат перевiрки 
адекватностi страхових зобов'язань залежить вiд вхiдних даних, наданих управлiнським 



персоналом материнської компанiї, та припущень, використаних актуарiєм.  
 
Опис аудиторських процедур 
 
o Ми проаналiзували облiкову полiтику стосовно технiчних резервiв на її вiдповiднiсть МСФЗ; 
 
o  Ми провели вибiрковий перерахунок резерву незароблених премiй та частки 
перестраховика в даному резервi та перевiрили його вiдповiднiсть облiковiй полiтицi. Також 
ми провели оцiнку розрахунку резервiв збиткiв та коливань збитковостi; 
 
o Ми оцiнили пiдходи материнської компанiї до визначення достатностi та адекватностi 
технiчних резервiв, вiдповiднiсть цих пiдходiв полiтицi материнської компанiї, адекватнiсть 
застосованих оцiнок та припущень; 
 
o Ми перевiрили повноту розкриття iнформацiї щодо технiчних резервiв, представлених у 
фiнансовiй звiтностi Групи. 
 
Ми вважаємо, що нашi аудиторськi процедури були прийнятними та достатнiми для 
отримання доказiв стосовно вiдображення страхових резервiв в фiнансовiй звiтностi.  
 
 
 
Оцiнка справедливої вартостi нерухомостi та iнших об'єктiв основних засобiв 
 
Балансова вартiсть нерухомостi станом на 31.12.2019 року тис. грн. 9 669 тис. грн. ( в т.ч. 
первiсна вартiсть 10 178 тис. грн., нарахована амортизацiя - 509 тис. грн.). Пiсля визнання 
активу, об'єкт нерухомостi облiковується за переоцiненою вартiстю, яка є справедливою 
вартiстю на дату переоцiнки, мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi 
накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Ринкову вартiсть об'єкта нерухомостi було 
здiйснено незалежним оцiнювачем станом на 31.12.2019 року. 
 
Як зазначено в Примiтцi 1.8.2. консолiдованої фiнансової звiтностi, в складi основних засобiв 
Групи облiковуються об'єкти, що належать дочiрньому товариству, в сумi 36 293  тис. грн., якi 
були придбанi за рахунок iнвестицiй отриманих вiд материнської компанiї, як внесок до 
статутного капiталу дочiрнього товариства, та передано на тестування на безоплатнiй основi, 
термiном на 36 мiсяцiв.. Ми не модифiкуємо думку по даному питанню.  
 
 Ми визначили це питання аудиту ключовим питанням аудиту, тому що оцiнка справедливої 
вартостi включає значнi припущення та передбачає застосування суб'єктивного судження.  
 
Нашi аудиторськi процедури включали, зокрема: аналiз використаної методологiї оцiнки; 
аналiз iнформацiї, отриманої iз зовнiшнiх джерел, стосовно ринкової вартостi аналогiчних 
об'єктiв нерухомостi; iнспектування.  
 
Ми вважаємо, що виконаннi нами аудиторськi процедури були прийнятними та достатнiми 
для отримання доказiв стосовно вiдображення основних засобiв в фiнансовiй звiтностi. 
 
 
 
Суттєва невизначенiсть 
 



Ми звертаємо увагу на той факт, що Група за звiтний перiод станом на 31.12.2019 року зазнала 
чистих збиткiв у сумi 6 628  тис. грн. та 8 693 тис. грн. протягом року, що закiнчились 31 
грудня 2019 року. Цi умови вказують, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд 
значний сумнiв здатнiсть Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.  
 
Керiвництво Групи не має планiв щодо припинення дiяльностi, що Група здатна 
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi протягом перiоду, як мiнiмум 
найближчi 12 мiсяцiв з дати складання консолiдованої фiнансової звiтностi.  
 
Звертаємо увагу на полiтичнi та економiчнi змiни, в якi входить Україна в зв'язку з 
поширенням короновiрусу, i якi можуть вплинути на дiяльнiсть Групи. Фiнансова звiтнiсть 
вiдображає поточну дiяльнiсть управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення 
дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Групи. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi 
можуть вiдрiзнятися вiд цiєї оцiнки, вплив таких майбутнiх змiн на операцiї та фiнансовий 
стан Групи може бути суттєвим.  
 
 
 
Опис аудиторських процедур 
 
o Ми  провели бесiду з управлiнським персоналом Групи та  оцiнили пiдходи Групи щодо 
визначення перспектив подальшої дiяльностi Групи на безперервнiй основi.  
 
? Крiм того, ми оцiнили дотримання Групою нормативiв, якi встановлюються для страхових 
компанiй дiючим законодавством  та впевнилися,  що станом на 31 грудня 2019 року 
Товариство не порушує встановленi пруденцiйнi нормативи, всi нормативи дотриманi. 
Грошовий потiк Товариства за 2019 рiк є позитивним, як i в попередньому 2018 роцi. 
Застосування Товариством принципу безперервної дiяльностi не є  безпiдставним. 
 
Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано. 
 
 
 
Iншi питання  
 
Аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, 
був проведений iншим аудитором, який 11 квiтня 2020 року висловив думку iз застереженням 
щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. 
 
 
 
Iнформацiя, що не є фiнансової звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 
 
Управлiнський персонал Групи несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя на 
дату цього звiту аудитора складається з рiчних звiтних даних, наданих Нацiональнiй комiсiї, 
що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України, а саме:  
 
1. Звiтнiсть страховика за 2019р. материнської компанiї; 
 
2. Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк материнської компанiї; 
 



3. Звiт про управлiння за 2019 рiк материнської компанiї 
 
Наша думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i 
ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з 
нашим аудитом консолiдованої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення 
з iншою iнформацiєю та при цьому розгляд, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 
iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 
чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi 
проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми 
доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення та невiдповiднiсть цiєї iншої iнформацiї, ми 
зобов'язанi повiдомити про цей факт.  
 
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту, крiм тих, якi розкритi у 
консолiдованої фiнансовiй звiтностi, але є доречними для користувачiв для розумiння аудиту. 
 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 
повноваженнями,  за консолiдовану фiнансову звiтнiсть 
 
Управлiнський персонал Групи несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 
консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього 
контролю, яку керiвництво визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання 
консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства 
або помилки.  
 
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал  несе 
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 
основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 
облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Групу чи 
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  
 
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями несуть  вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 
фiнансового звiтування Групи. 
 
 
 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованою фiнансової звiтностi 
 
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова 
звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та 
випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем 
впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить 
суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано 
очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 
основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. 
 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 
дотримуємось професiйного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.  
 
Крiм того, ми: 



 
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової 
звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури 
у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
 
o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективностi системи внутрiшнього контролю; 
 
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
 
o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Групи продовжити 
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 
примусити Групу припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
 
o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi включно 
з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 
 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
 
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 
 
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту консолiдованої 
фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми 
описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи 
регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого, або якщо за вкрай виняткових 
обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки 
негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для 
iнтересiв громадськостi. 
 
ЗВIТ ВIДПОВIДНО З IНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТА НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ 
 



З метою формування професiйного судження та висловлення думки щодо дотримання Групою 
положень законодавчих та нормативних актiв, ми здiйснили вiдповiднi аудиторськi процедури 
та отримали достатнi докази з питань щодо: 
 
· розкриття iнформацiї щодо порядку формування статутного капiталу (iсторiя 
походження коштiв) - данi вимоги в цiлому дотриманi; 
 
Статутний капiтал Групи складається з капiталу материнської компанiї i згiдно Статуту 
становить 61 000 000 грн. (Шiстдесят один мiльйон гривень), який подiлено на 610 000 
(шiстсот десять тисяч) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю  100,00 грн. (сто 
гривень 00 копiйок) кожна. Свiдоцтво НКЦПФР про реєстрацiю випуску акцiй № 24/1/2019 
вiд 06.06.2019 р.  
 
Станом на 01.01.2019р. основним власником материнської компанiї з часткою 99,4% 
статутного капiталу  була - Територiальна громада мiста Вiнницi. 
 
На кiнець звiтного перiоду основними власниками ПрАТ "СК "МIСТО" з часткою 74,95 % 
статутного капiталу є Територiальна громада мiста Вiнниця та з часткою  24,59% статутного 
капiталу Мiське комунальне пiдприємство "Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй". 
 
· розкриття джерела походження складових частин власного капiталу (капiтал у 
дооцiнках, внески до додаткового капiталу) - данi вимоги в цiлому дотриманi; 
 
У консолiдованiй фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2019 р було вiдображено iншi змiни у 
власному капiталi, а саме: 
 
- зменшення капiталу у дооцiнках на суму 509 тис. грн. материнської компанiї в зв'язку з 
списанням амортизацiї дооцiнки необоротних активiв. 
 
- вiдрахування до резервного капiталу на суму 6 тис. грн. материнської компанiї 
 
Вiдповiдно до звiтностi та даних аналiтичного облiку власний капiтал Групи станом на 
31.12.2019р. представлений наступним чином: 
 
Зареєстрований капiтал материнської компанiї - 61 000 тис грн. 
 
Капiтал у дооцiнках материнської компанiї        - 7 539 тис. грн. 
 
Резервний капiтал материнської компанiї           - 65 тис. грн. 
 
Непокритий збиток Групи                                             - (6 628) тис. грн. 
 
Всього капiтал Групи                                                               61 976  тис. грн. 
 
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 
 
Iнша  iнформацiя яка  вимагається  частиною 4 статтi 14 Закону України "Про аудит 
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" 
 
На виконання вимог частини 4 статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 
аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017р. № 2258-УIII, ми наводимо в нашому Звiтi 



незалежного аудитора наступну iнформацiю, яка вимагається на додаток до вимог 
Мiжнародних стандартiв аудиту: 
 
Призначення i тривалiсть аудиторського завдання 
 
Нас було призначено аудитором для виконання обов'язкового аудиту консолiдованої 
фiнансової звiтностi Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року засiданням Наглядової 
ради ПрАТ СК "МIСТО" (протокол № 123 вiд 15.01.2020 року). Загальна тривалiсть виконання 
нами аудиторського завдання з обов'язкового аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi без 
перерв 1 рiк у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi". 
 
 Надання не аудиторських послуг та незалежнiсть 
 
o ПП "АФ "АУДИТ-ОПТIМ" не надавало Групi iнших послуг, заборонених вiдповiдно до 
вимог статтi 6 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 
21.12.2017 № 2258-VIII протягом 2019 року та у перiод з 1 сiчня 2020 року до дати пiдписання 
цього звiту незалежного аудитора. 
 
o ПП "АФ "АУДИТ-ОПТIМ" є незалежним по вiдношенню до Групи, та окремо по 
вiдношенню до материнської та дочiрнiх компанiй, згiдно з Кодексом етики професiйних 
бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та 
етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту консолiдованої фiнансової 
звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу 
РМСЕБ. Пiд час проведення аудиту нами не було встановлено жодних додаткових фактiв або 
питань, якi могли б вплинути на нашу незалежнiсть,та на якi ми б хотiли звернути Вашу увагу. 
 
o У роздiлi "Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi" цього звiту незалежного аудитора 
розкрито iнформацiю щодо обсягiв аудиту та властивих для аудиту обмежень. 
 
 Аудиторськi оцiнки ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй    звiтностi, 
зокрема внаслiдок шахрайства 
 
Пiд час аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей Звiт 
незалежного аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення 
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема в наслiдок шахрайства.  
 
З метою отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого 
викривлення,  ми виконали наступнi процедури: 
 
· Направили запити управлiнському персоналу, особам, вiдповiдальним за внутрiшнiй 
аудит щодо власної оцiнки ризику шахрайства та встановлених заходiв контролю для 
запобiгання й виявлення шахрайства; 
 
· Ознайомлення з протоколами засiдань та здiйснено запити тим, кого надiлено 
найвищими повноваженнями, для розумiння того, як вони здiйснюють: iдентифiкацiю ризикiв 
шахрайства та вживання дiй у вiдповiдь на них, та внутрiшнiй контроль, який установлений 
для зменшення ризикiв суттєвого викривлення. Проведено обговорення отриманих 
результатiв. 
 
·  Ми здiйснили аналiтичнi процедури, якi виконанi як процедури оцiнки ризикiв, 



включати як фiнансову, так i нефiнансову iнформацiю. 
 
·  Провели спостереження та iнспектування операцiй Групи, документiв (бiзнес-плану та 
стратегiї), записiв та iнструкцiй з внутрiшнього контролю, протоколiв засiдань наглядової 
ради. 
 
За результатами оцiнки ризикiв, було визначено, що ризик невиявлення складає: 
 
щодо класiв операцiй - середнiй рiвень; щодо залишкiв по рахунках - середнiй рiвень; щодо 
розкриття iнформацiї - середнiй рiвень, в цiлому для консолiдованої фiнансової звiтностi - 
середнiй рiвень.  
 
Ми  не виявили будь якої iнформацiї, яка свiдчила б про можливi ризики шахрайства, або про 
можливi викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi чи факти привласнення активiв в 
наслiдок шахрайства. Аудитор на оцiненi ризики суттєвого викривлення на рiвнi 
консолiдованої фiнансової звiтностi розробив та виконав загальнi дiї у вiдповiдь, а саме: 
 
?  змiну характеру аудиторських процедур з метою отримання бiльш переконливих 
аудиторських доказiв; збiльшення обсягу аудиторських процедур; 
 
?  проведення бiльше аудиторських процедур станом на кiнець перiоду, а не на промiжну дату; 
 
? отримання бiльше аудиторських доказiв унаслiдок проведення процедур по сутi, з 
використанням процедури зовнiшнього пiдтвердження як аудиторськi процедури по сутi. 
 
Основнi ризики та застереження, щодо можливого суттєвого викривлення iнформацiй у 
фiнансовiй звiтностi iдентифiкованi при формуваннi та облiку страхових резервiв. Це 
пов'язано iз здiйсненням складних та об'ємних математичних розрахункiв iз застосуванням IТ- 
систем для страхових резервiв материнської компанiї. 
 
Для врегулювання таких ризикiв проведенi (здiйсненi) наступнi процедури (заходи):  
 
? Оцiнено процес застосування  IТ- технологiй пов'язаних з розрахунком страхових резервiв; 
 
? Дослiджено процес проведення та застосування експертних оцiнок здiйснених вiдповiдними 
спiвробiтниками материнської компанiї, зовнiшнiми експертами та органiзацiями; 
 
? Здiйснено аналiз процесу перевiрки адекватностi страхових зобов'язань;   
 
? Оцiнено повноту розкриття iнформацiї включаючи кiлькiснi та якiснi показники пов'язанi з 
формуванням страхових резервiв згiдно нашого розумiння бiзнесу. 
 
       Узгодженiсть з додатковим звiтом для аудиторського комiтету 
 
 o Iнформацiю, що мiститься у даному звiтi незалежного аудитора щодо аудиту 
консолiдованої фiнансової звiтностi Групи було узгоджено з iнформацiєю у Додатковому звiтi 
для Наглядової ради вiд 23 березня 2020 року, яка за вiдсутностi Аудиторського комiтету 
виконує його функцiї. 
 
 
 



ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 
 
Повне найменування:  
 
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-ОПТIМ" 
 
Код ЄДРПОУ: 21613474 
 
Мiсцезнаходження юридичної особи: 03083, м. Київ, пр-т Науки, б.50. 
 
Фактичне мiсцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 23, оф.1, тел.: (044) 425-74-99.                                      
 
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв про проведення 
державної реєстрацiї: 20.07.1998р. №1 068 120 0000 007944 
 
Дiяльнiсть ПП "АФ "АУДИТ-ОПТIМ" здiйснюється на пiдставi внесення до Реєстру аудиторiв 
та суб'єктiв аудиторської дiяльностi пiд № 0295, який опублiковано на сайтi Аудиторської 
палати України www.apu.com.ua, у такi роздiли: 
 
?  "Суб'єкти аудиторської дiяльностi"; 
 
? "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит 
фiнансової звiтностi"; 
 
? "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит 
фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес"; 
 
Ел.адреса  audit_optim@ukr.net 
 
Адреса сайту в Iнтернетi www.audit-optim.com.ua 
 
 
 
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 
 
Дата та номер договору на проведення аудиту - Договору № 11 вiд 15.01.2020 року.  
 
Дата початку проведення аудиту - 01.04.2020 року. 
 
Дата закiнчення проведення аудиту - 30.04.2020р.  
 
 
 
Перевiрка проводилася в межах адмiнiстративного офiсу:  
 
____________________________ 
 
 
 
 
 



Партнер завдання з аудиту 
 
Аудитор                                           Зибiна Юлiя Миколаївна   
 
Сертифiкат № 006399 
 
вiд 24.04.2008р., дiйсний до 24.04.2023р. 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
Вiд iменi аудиторської фiрми 
 
Директор                                                                                Трушкевич Тетяна Миколаївна 
 
Сертифiкат серiї А № 001147 
 
 вiд 28.04.1994р., дiйсний до 28.04.2023р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 
вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 
фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента а звiт керiвництва включає достовiрне та 
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з 
описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй 
дiяльностi. 
 
 Для перевiрки фiнансової звiтностi  та пiдтвердження  Звiту про корпоративне управлiння було 
залучено аудиторську фiрму  ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
"АУДИТ-ОПТIМ" 
 
 
 
На думку Аудитора , консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в 
усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2019р., її фiнансовi результати i 
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (МСФЗ). 



 
На думку Аудитора , консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи, що додається, вiдображає 
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Групи  станом на 31.12.2019р. вiдповiдно 
до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi. 
 
 
 
Твердження аудитора щодо Звiту про корпоравне управлiння. 
 
Iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства, не мiстить суттєвих 
викривлень, пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону 
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України 
"Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI, принципiв корпоративного 
управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 
через особу, яка 

провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
25.04.2019 25.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 
26.04.2019 02.05.2019 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних 

паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 
01.11.2019 04.11.2019 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 
пороговому значенню пакета акцій 

25.01.2019 10.01.2019 Відомості про проведення загальних зборів 
25.04.2019 22.03.2019 Відомості про проведення загальних зборів 
26.04.2019 09.04.2019 Відомості про проведення загальних зборів 



10.07.2019 05.06.2019 Відомості про проведення загальних зборів 
 


