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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)

Голова Правління
(посада)

Кушнір В.М.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС»
Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
33097568
4. Місцезнаходження
Володимирська, 69, Київ, 01033
5. Міжміський код, телефон та факс + 38 (044) 287-47-16, + 38 (044) 287-47-16
6. Адреса електронної пошти
office@interexpress.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким
рішення наглядової ради емітента, 21.04.2020, 13/20
затверджено річну інформацію, або дата та рішення
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну
інформацію емітента (за наявності)
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)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
Державна установа «Агентство з
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
розвитку інфраструктури
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондового ринку України»,
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або
21676262, УКРАЇНА,
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та DR/00002/ARM
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо)

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено https://www.interexpress.com.ua/uk/fin-zvit/
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку
(URL-адреса сторінки)
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28.04.2020
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.

X

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
7. Судові справи емітента.
8. Штрафні санкції щодо емітента.
9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента
та відсоток їх акцій (часток, паїв):
1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в
разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування;
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику
грошових потоків;
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;
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством
вимоги;
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X
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;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X
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X

X

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу
та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому
значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та
обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента;

X

X

X

2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру
статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

X

X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
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.
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X
X

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого
емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

X

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.
X

46. Примітки.(до звіту)

П. 2 Змісту: Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" дозволи не отримувало.
У ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" є ліцензії на наступні види діяльності:
1. Вид діяльності: Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)
Серія та номер: АВ № 500273
Дата видачі: 13.01.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
2. Вид діяльності: Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
Серія та номер: АВ № 500269
Дата видачі: 13.01.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
3. Вид діяльності: Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
Серія та номер: АВ № 500270
Дата видачі: 13.01.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
4. Вид діяльності: Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби.
Серія та номер: АВ № 500271
Дата видачі: 13.01.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії безстрокова.
5. Вид діяльності: Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного,водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)].
Серія та номер: АВ № 500272
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Дата видачі: 13.01.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
6. Вид діяльності: Добровільне страхування медичних витрат.
Серія та номер: АВ № 500274
Дата видачі: 13.01.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
7. Вид діяльності: Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного).
Серія та номер: АВ № 500275
Дата видачі: 13.01.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
8. Вид діяльності: Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок
настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів.
Серія та номер: АВ № 500276
Дата видачі: 13.01.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
9. Вид діяльності: Добровільне страхування від нещасних випадків.
Серія та номер: АВ № 500277
Дата видачі: 13.01.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
10. Вид діяльності: Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.
Серія та номер: АВ № 500278
Дата видачі: 13.01.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
11. Вид діяльності: Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної
відповідальності власників наземного транспорту,відповідальності власників повітряного транспорту,
відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]
Серія та номер: АВ № 500279
Дата видачі: 13.01.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
12. Вид діяльності: Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника).
Серія та номер: АВ № 520972
Дата видачі: 09.02.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
13. Вид діяльності: Обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію
(видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров`ю людини, власності
та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) видалення
небезпечних відходів.
Серія та номер: АВ № 520973.
Дата видачі: 09.02.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
14. Вид діяльності: Добровільне страхування фінансових ризиків.
Серія та номер: АВ № 520974
Дата видачі: 09.02.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
15. Вид діяльності: Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку
може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежо вибухонебезпечні
об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарноепідеміологічного характеру.
Серія та номер: АВ № 520975
Дата видачі: 09.02.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
16. Вид діяльності: Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і
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організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів
добровільних пожежних дружин (команд).
Серія та номер: АВ № 528852
Дата видачі: 08.05.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
17. Вид діяльності: Добровільне страхування залізничного транспорту.
Серія та номер: АВ № 528853
Дата видачі: 08.05.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
18. Вид діяльності: Обов’язкове медичне страхування.
Серія та номер: АВ № 546834
Дата видачі: 14.09.2010 р.
Орган державної влади, що видав ліцензію: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата закінчення дії ліцензії: безстрокова.
П. 3 Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало відомості про участь ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" в інших юридичних
особах у зв`язку з тим, що відсоток акцій, що належать ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" в юридичних особах не перевищує
5 %.
П.4 Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію щодо посади корпоративного секретаря, у зв`язку з
тим, що у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" відстуня посада корпоративного секретаря.
П. 6 Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених
структурних підрозділів емітента, у зв`язку з відсутністю у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" філіалів або інших
відокремлених структурних підрозділів.
П. 7 Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про судові справи, у зв`язку з відсутністю у ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків
активів ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" станом на початок звітного року.
П. 8 Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про штрафні санкції, у зв`язку з тим, що у 2019 р.
органи державної влади не накладали штрафні санкції на ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".
17.12.2019 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку була винесена Постанова про накладення
санкції за правопорушення на ринку цінних паперів №580-ДП-Е, у відповідності до якої до ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"
було застосовано санкцію у вигляді попередження.
П. 10.1 Змісту: інформація про органи управління подавалася станом на 31.12.2019 р.
П. 10.2. Змісту: інформація про посадових осіб подавалася станом на 31.12.2019 р.
Зміни, що відбулись у 2019 р. відображені в інформації про органи управління.
П. 10.2. Змісту: В разі звільнення посадових осіб ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» їм виплачуються винагороди та / або
компенсації, передбачені чинним законодавством України.
П. 10.3. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про учасників ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" юридичних осіб, у зв`язку з тим, що серед акціонерів ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" станом на 31.12.2019 р. відсутні
юридичні особи.
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" надавало інформацію про учасників (акціонерів) ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" - фізичних осіб
станом на 31.12.2019 р.
Засновниками ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" були:
-Товариство з обмеженою відповідальністю «ТрансфармПлюс», яке володіло часткою в розмірі 6 300 000,00 грн., що
становило 60 % статутного фонду ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес";
-Закрите акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІнтерТрансПоліс», яке володіло часткою в розмірі
2 100 000,00 грн., що становило 20 % статутного фонду ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес";
-Акціонерний банк «Експрес-Банк», який володів часткою в розмірі 2 100 000,00 грн., що становило 20 % статутного
фонду ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".
П. 11.4. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про будь-які обмеження прав участі та
голосування акціонерів на Загальних зборах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" у зв`язку з відсутністю таких обмежень.
П. 12 Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про юридичних осіб, що володіють 5 і більше
відсотками акцій емітента, у зв'язку з відтутністю юридичних осіб у складі акціонерів ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".
П. 13 Змісту: Інформація розкрита.
П. 14 Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не подавало інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за
акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, у
зв`язку з тим, що у відповідності до пункту 5 глави 4 розділу ІІ Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 03.12.2013 р. № 2826, приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім
акцій, якого не здійснено публічну пропозицію не розкриває зазначену вище інформацію, та у зв`язку з відсутністю у
2019 р. таких змін.
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П. 15 Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію 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, у зв`язку з тим, що у відповідності до пункту 5
глави 4 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. № 2826, приватне акціонерне товариство,
щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію не розкриває зазначену вище
інформацію, та у зв`язку з відсутністю у 2019 р. таких змін.
П. 17.2. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про облігації, у зв`язку з тим, що ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" не здійснювало випуск облігацій.
П. 17.3. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про інші цінні папери, у зв`язку з тим, що ПрАТ
СК "ІнтерЕкспрес" не здійснювало випуск інших цінних паперів (крім акцій).
П. 17.4. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про похідні цінні папери, у зв`язку з відсутністю у
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" похідних цінних паперів.
П. 17.5. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про забезпечення випуску боргових цінних
паперів, у зв`язку з тим, що ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не здійснювало випуску боргових цінних паперів.
П. 17.6. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про придбання власних акцій протягом звітнього
періоду, у зв`язку з тим, що ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" протягом 2019 р. не здійснювало придбання власних акцій.
П. 18. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало Звіт про стан об'єкта нерухомості, у зв`язку з тим, що ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" не здійснювало емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється
шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.
П. 19. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про наявність у власності працівників ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" цінних паперів (крім акцій) ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", у зв`язку з тим, що у власності працівників
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" відсутні цінні папери (крім акцій) ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес". ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не
здійснювало емісію (випуск) інших (крім акцій) цінних паперів.
П. 21. Змісту: У ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес», в тому числі необхідність отримання від ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» або інших власників цінних
паперів згоди на відчуження таких цінних паперів (крім наявності у акціонерів переважного права на придбання
акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, за ціною та на умовах, запропонованих
третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них).
П. 23. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у зв`язку з тим, що у 2019 р. ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не здійснювало виплату дивідендів та інших
доходів за цінними паперами.
П. 24.2. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію щодо вартості чистих активів емітента у зв`язку з
тим, що ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" є акціонерними товариствами та емітентом, що здійснює страхову діяльність.
П. 24.3. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про зобов'язання емітента (за кожним кредитом, за
кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами
(у тому числі за похідними цінними паперами), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права), у зв'язку з
відсутністю у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" таких зобов'язань.
П. 24.4. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про обсяги виробництва та реалізації основних
видів продукції у зв`язку з тим, що ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не є емітентом, який займається видами діяльності, що
класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
за класифікатором видів економічної діяльності. ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" здійснює діяльність в сфері страхування
та перестрахування.
П. 24.5. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про собівартість реалізованої продукції у зв`язку з
тим, що ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не є емітентом, який займається видами діяльності, що класифікуються як
переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором
видів економічної діяльності. ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" здійснює діяльність в сфері страхування та перестрахування.
П. 25. Змісту: У 2019 р. було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів: 23.04.2019 р.;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Граничної сукупної вартості правочинів: 20000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 33994 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках): 58,83391%;
Предмет правочину: правочини, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства;
Дата розміщення інформації в загальнодоступній 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: 24.04.2019 р.
Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття
рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів:
https://www.interexpress.com.ua/uk/novunu-kompanii/.
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П. 26. Змісту:
1. У 2019 р. ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» було вчинено наступний значний правочини:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 23.04.2019;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 25000 тис.
грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 33994 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 73,54239%;
Предмет правочину: Забезпечення лікувально-профілактичних закладів медикаментами з метою виконання останніми
зобовязань за договорами про надання медико-санітарної допомоги застрахованим особам Товариства;
Дата вчинення правочину: 05.06.2019 р.
Адреса сторінки, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних
правочинів у загальнодоступній 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: https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/6666.
Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття
рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів: https://www.interexpress.com.ua/uk/novunu-kompanii/.
Опис: 05.06.2019 р. між ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БаДМ»
(ідентифікаційний код 31816235; місцезнаходження: 49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, булд. 2) був укладений
Договір № 19681 про забезпечення лікувально-профілактичних закладів медикаментами з метою виконання
останніми зобов’язань за договорами про надання медико-санітарної допомоги застрахованим особам Товариства.
Вартість майна, що є предметом правочину - до 25000000,00 грн. (загальною сумою договору сукупно за весь період
дії договору).
2. У 2019 р. ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» був схвалений у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні
товариства» наступний значний правочин з моменту його вчинення:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 23.04.2019;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 5718 тис.
грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 18934 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 30,19964%;
Предмет правочину: Забезпечення лікувально-профілактичних закладів медикаментами з метою виконання останніми
зобовязань за договорами про надання медико-санітарної допомоги застрахованим особам Товариства;
Дата вчинення правочину: 08.10.2015 р.
Адреса сторінки, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних
правочинів у загальнодоступній 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: https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/6666.
Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття
рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів: https://www.interexpress.com.ua/uk/novunu-kompanii/.
Опис: Договір був укладений в 2015 р., ринкова вартість предмету правочину розраховувалася за весь час дії
договору (починаючи з 2015 р.), вартість активів розраховувалася за 2014 р.
П. 27. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість, у зв`язку з тим, що у відповідності до пункту 5 глави 4 розділу ІІ та пункту 20 глави 4 розділу ІІІ
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. № 2826, приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних
паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію не розкриває зазначену вище інформацію. Статутом
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" інше не встановлено.
П. 28. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість, у зв`язку з тим, що у відповідності до пункту 5 глави 4 розділу ІІ та пункту 20 глави 4 розділу ІІІ
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. № 2826, приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних
паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію не розкриває зазначену вище інформацію. Статутом
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" інше не встановлено.
Особи, заінтересовані у вчинення ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правочинів із заінтересованістю, визначаються згідно з
чинним законодавством України.
П. 29 Змісту: При формуванні та перевірці Річної фінансової звітності за 2019 р., до складу якої входить Звіт про
власний капітал, ми ігноруємо інформацію про можливу помилку - Рядок 4110, граф 4 і/або 5 має дорівнювати Звіт
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), рядок 2460, графа 3, тому що відповідно до прийнятої ПрАТ
2019 р.
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"СК"ІнтерЕкспрес"облікової політики уцінка довгострокових фінансових інвестицій (інструментів) здійснюється не
за рахунок додаткового капіталу, а за рахунок накопиченого нерозподіленого прибутку.
Товариство визначило збиток від переоцінки в сумі 1319,0 тис.грн. по категорій «Довгострокові фінансові інвестиції
в інструменти капіталу» - некотируємі цінні папери. Знецінення фінансових інструментів відображено в складі статей
іншого сукупного доходу в Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 р. З рекласифікацією до
нерозподіленого прибутку, що відображено в Звіті про власний капітал за 2019 рік. (відповідно до МСФЗ (ІFRS) 9
«Фінансові інструменти»).
П. 31 Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надає річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що
здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, у зв`язку з тим, що ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів.
П. 33. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не надавало інформацію про акціонерні або корпоративні договори, укладені
акціонерами, у зв`язку з тим, що у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" відсутня інформація про акціонерні або корпоративні
договори, укладені акціонерами ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".
П. 34. Змісту: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не подавало інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою
чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, у зв`язку з тим, що у ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" відсутні договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють
контроль над ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".
П. 35 Змісту: 23.04.2019 р. у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" виникло 2 (Дві) особливі інформації "Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента": було припинено повноваження та обрано членів Наглядової Ради Товариства та
припинено повноваження Ревізора Товариства. Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній 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:
24.04.2019 р.
Відповідно до п. 4 ст. 39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", регульована інформація
розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не
здійснювалася публічна пропозиція) шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" додатково розмістило Річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік в
загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку:
- найменування особи, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку: Державна установа
«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»;
- ідентифікаційний код юридичної особи: 21676262;
- країна реєстрації юридичної особи: Україна;
- номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому
ринку: DR/00002/ARM.

2019 р.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС»

2. Скорочене
найменування (за
наявності)

ПрАТ СК "ІНТЕРЕКСПРЕС"

3. Дата проведення державної реєстрації
09.08.2004
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
7300000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
24
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Інші види страхування, крім страхування життя
65.12
Перестрахування

65.20

д/н

0

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) IBAN
4) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) IBAN

2019 р.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ІНДУСТРІАЛБАНК"
313849
UA693138490000026505000015504
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ІНДУСТРІАЛБАНК"
313849
UA693138490000026505000015504

14. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства

1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО
"ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ"

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

2
Уповноважене
рейтингове агентство

Дата визначення
або оновлення
рейтингової
оцінки емітента
або цінних
паперів емітента
3
Визначення
рейтингової
оцінки емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента
або цінних паперів емітента

4
Рівень кредитного рейтингу uaA

28.03.2016

Опис: 28.03.2016 р. за результатами дослідження ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ
33097568) рейтинговим комітетом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" було присвоєно рейтинг стійкості
страховика / кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні uaA. Приймаючи рішення про
присвоєння рейтингу, агентство керувалося наступними висновками:
1. ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" відноситься до невеликих, але перспективних страхових компаній, з
доброю репутацією на ринку, розвиває систему продажів та впроваджує інноваційні бізнес-ідеї,
що надасть можливість в майбутньому розширити бізнес та зайняти свою нішу на ринку
страхування України. Компанія веде свою діяльність з серпня 2004 року. Страховик нарощує
активи та зберігає прибутковість діяльності в складних умовах, що говорить про продуману
фінансову політику менеджменту компанії.
2. ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" знизило в 2015 році рівень диверсифікації портфеля за видами
страхування. На найбільший вид страхування за підсумками 2015 року припадає 62,72% валових
премій, на три найбільших види - 94,1%. В цілому, рівень диверсифікації низький, що обмежує
рейтинг страховика, однак вплив цього критерію оцінки все ж обмежено тим, що компанія
спеціалізується на тих видах страхування, де ризик збиткових операцій мінімальний.
3. На кінець 2015 року ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" демонструвала хорошу якість активів, але обсяг
грошових коштів на рахунках компанії на третину покриває її зобов'язання. Однак депозитний
портфель компанії диверсифікований, а політику розміщення депозитів можна охарактеризувати
як консервативну.
4. Агентство оцінює рівень підтримки акціонерів як невизначений, тому що контрольний пакет
акцій компанії належить фізичній особі.
5. На тлі високого рівня запасу капіталу (258,32%) і невеликої поточної ліквідності (31,64%)
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" в 2015 році зберегла прибутковість. Факт прибутковості зробив
позитивний вплив на рейтинг страховика."
6. На думку агентства, ТОП-менеджмент ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" адекватно оцінює ситуацію на
ринку і впроваджує стратегію, яка в подальшому дозволить страховику збільшити присутність в
своїй ринковій ніші, продовживши практику прибуткової роботи та істотного зростання обсягів
валового бізнесу.
http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_prisvoeny_reitingi_chao_strahovaya_kompa
niya_interekspress/
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07.07.2016

Опис: 07.07.2016 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової
стійкості страховика ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaA за
національною шкалою. Підтверджуючи рейтинг на даному рівні, агентство ґрунтувалося на
результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2016 року.
Дослідження результатів роботи та аналіз звітності ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" показало:
збільшення ділової активності, наявність хорошого запасу капіталу, наявність задовільного рівня
ліквідності і прибуткову операційну діяльність компанії в першому кварталі. Перераховані
фактори дозволили оновити рейтинги страховика.
Http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_obnovlen_reiting_chao_strahovaya_kompa
niya_interekspress/
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22.08.2016

Опис: 22.08.2016 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової
стійкості страховика ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaA + за
національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, агентство ґрунтувалося на
результатах аналізу діяльності компанії за перше півріччя 2016 року.
Дослідивши звітність ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", агентство відзначає зростання ліквідності,
хороший запас капіталу, збільшення ділової активності та позитивний фінансовий результат.
Вищевказані фактори дозволили оновити рейтинги страховика на рівні uaA + за національною
шкалою.
Http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_obnovlen_reiting_chao_strahovaya_kompa
niya_interekspress(1)/

2019 р.

© SMA

33097568

1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО
"ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ"

2
Уповноважене
рейтингове агентство

3
Оновлення
рейтингової
оцінки емітента

4
Рівень кредитного рейтингу uaA+

30.11.2016

Опис: 30.11.2016 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової
стійкості страховика ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaA + за
національною шкалою. Підтверджуючи рейтинг на даному рівні, агентство ґрунтувалося на
результатах аналізу діяльності компанії за дев'ять місяців 2016 р.
Проаналізувавши звітність ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", агентство відзначає значне зростання
ліквідності, високий запас капіталу, нарощування ділової активності компанії. Дані фактори
дозволили оновити рейтинги страховика на рівні uaA + за національною шкалою.
Http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_podtverzhden_reiting_chao_strahovaya_ko
mpaniya_interekspress/
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10.03.2017

Опис: 10.03.2017 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової
стійкості страховика ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaA + за
національною шкалою. Підтверджуючи рейтинг на даному рівні, агентство ґрунтувалося на
результатах аналізу діяльності компанії за 2016 рік.
Вивчивши звітність ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", агентство відзначає зростання ділової активності,
збільшення ліквідності та запасу капіталу страховика. Дані фактори дозволили оновити рейтинги
страховика на рівні uaA + за національною шкалою.
Http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_podtverzhden_reiting_chao_strahovaya_ko
mpaniya_interekspress(1)/
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26.06.2017

Опис: 26.06.2017 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової
стійкості страховика ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaA + за
національною шкалою. Підтверджуючи рейтинг на даному рівні, агентство ґрунтувалося на
результатах аналізу діяльності компанії за перший квартал 2017 р.
Вивчення результатів роботи і аналіз звітності ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" показали: збільшення
ділової активності, наявність хорошого запасу капіталу, зростаючого рівня ліквідності, а також
наявність чистого прибутку компанії в першому кварталі 2017 р. Перераховані фактори
дозволили відновити рейтинг страховика.
Http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_obnovlen_reiting_chao_strahovaya_kompa
niya_interekspress(2)/
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26.07.2017

Опис: 26.07.2017 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової
стійкості страховика ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaA + за
національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, агентство ґрунтувалося на
результатах аналізу діяльності компанії за перше півріччя 2017 р.
Вивчивши звітність ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", агентство відзначає збільшення ділової активності,
хороший запас капіталу і невеликий, але помітний, зростання ліквідності страховика.
Вищевказані фактори дозволили відновити рейтинг страховика на рівні uaA + за національною
шкалою. При розвитку виявлених позитивних тенденцій в третьому кварталі 2017 р. агентство
може поліпшити прогноз по рейтингу страховика зі стабільного до позитивного.
Http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_obnovlen_reiting_chao_strahovaya_kompa
niya_interekspress(3)/
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26.12.2017

Опис: 26.12.2017 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової
стійкості страховика ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaA + за
національною шкалою. Підтверджуючи рейтинг на даному рівні, агентство ґрунтувалося на
результатах аналізу діяльності компанії за дев'ять місяців 2017 р.
Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 9 місяців 2017 р., агентство
відзначає високий запас капіталу і нарощування ділової активності, на тлі збиткової діяльності
компанії. Дані фактори дозволили підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика.
Http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_podtverzhden_reiting_chao_strahovaya_ko
mpaniya_interekspress(2)/
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05.03.2018

Опис: 05.03.2018 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової
стійкості страховика ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaA + за
національною шкалою. Підтверджуючи рейтинг на даному рівні, агентство ґрунтувалося на
результатах аналізу діяльності компанії за 2017 р.
Таким чином, вивчивши звітність ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", агентство відзначає зростання
активів і ділової активності, а також високий рівень запасу капіталу, на тлі незначного зниження
ліквідності і збиткової роботи компанії. Дані фактори дозволили відновити рейтинг страховика
на рівні uaA + за національною шкалою.
Http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_podtverzhden_reiting_strahovoi_kompanii_
interekspress/

2019 р.

© SMA

33097568

1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО
"ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ"

2
Уповноважене
рейтингове агентство

3
Оновлення
рейтингової
оцінки емітента

4
Рівень кредитного рейтингу uaA+

25.06.2018

Опис: 25.06.2018 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової
стійкості страховика ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaA + за
національною шкалою. Підтверджуючи рейтинг на даному рівні, агентство ґрунтувалося на
результатах аналізу діяльності компанії за перший квартал 2018 р.
Таким чином, вивчивши звітність ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", агентство відзначає: дуже хороший
запас капіталу, зростання ліквідності і ділової активності, а також прибуткову діяльність компанії.
Перераховані фактори дозволили підтвердити рейтинг страховика.
Http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_podtverzhden_reiting_strahovoi_kompanii_
interekspress(1)/
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07.08.2018

Опис: 07.08.2018 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової
стійкості страховика ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaA + за
національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, агентство ґрунтувалося на
результатах аналізу діяльності компанії за перше півріччя 2018 р.
Таким чином, вивчивши звітність ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" за перше півріччя 2018 р., агентство
відзначає: зростання ділової активності, високий запас капіталу і прибуткову діяльність
страховика.
Http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_podtverzhden_reiting_chao_strahovaya_ko
mpaniya_interekspress(3)/
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30.10.2018

Опис: 30.10.2018 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" прийняло рішення підвищити рейтинг фінансової стійкості
страховика ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ 33097568) до рівня uaAА за національною
шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю в
порівнянні з іншими українськими страховиками. Підвищуючи рейтинг, агентство керувалося
результатами аналізу діяльності компанії за дев'ять місяців 2018 р.
Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" за 9 місяців 2018 р., агентство
відзначає високий запас капіталу, зростання ліквідності, нарощування ділової активності і
прибуткову діяльність компанії. Дані фактори дозволили підвищити рейтинг фінансової стійкості
страховика.
Http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_povyshen_reiting_chao_strahovaya_kompa
niya_interekspress/
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Опис: 09.04.2019 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості
страховика ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною
шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю в
порівнянні з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, агентство
ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності компанії за 2018 р.
Таким чином, вивчивши звітність ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", агентство відзначає зростання
ділової активності, дуже високий рівень запасу капіталу, прийнятну ліквідність і прибуткову
діяльністькомпанії. Дані фактори дозволили відновити рейтинг страховика.
Http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_obnovlen_reiting_chao_strahovaya_kompa
niya_interekspress(4)/
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Опис: 14.06.2019 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості
страховика ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною
шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю
порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, агентство
ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності компанії за перший квартал 2019 р.
Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" за перший квартал 2019 р.,
агентство відзначає: дуже високий запас капіталу, прийнятну ліквідність, зростання ділової
активності та показників прибутку компанії.
Http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_onovleno_reiting_prat_strahova_kompaniy
a_interekspres/
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Опис: 02.09.2019 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості
страховика ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною
шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю
порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, агентство
ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності компанії за перше півріччя 2019 р.
Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" за перше півріччя 2019 р.,
агентство відзначає: дуже високий запас капіталу, прийнятну ліквідність, зростання ділової
активності та суттєвий приріст показників прибутку компанії.
Http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_onovleno_reiting_prat_strahova_kompaniy
a_interekspres(1)/
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14.11.2019

Опис: 14.11.2019 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості
страховика ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною
шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю
порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, агентство
ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності компанії за дев’ять місяців 2019 р.
Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" за дев’ять місяців 2019 р.,
агентство відзначає: дуже високий запас капіталу, зростання ділової активності та приріст
показників прибутку компанії, на фоні зниження її ліквідності.
http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_onovleno_reiting_prat_strahova_kompaniy
a_interekspres(2)/
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Опис: 23.03.2020 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості
страховика ПрАТ СК "нтерЕкспрес" (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною
шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю
порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, агентство
ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності компанії за 2019 р.
Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" за 2019 р., агентство
відзначає: дуже високий запас капіталу, хороший рівень ліквідності, зростання обсягів бізнесу та
приріст показників прибутку компанії.
Http://www.expert-rating.com/rus/ratinglist_individualnye_reitingi_strah_reiting_ao_sk_interekspress_onovleno_reiting_prat_strahova_kompaniy
a_interekspres(3)/
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18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Управління Товариством здійснюють:
1. Загальні Збори Товариства, які є вищім органом управління Товариства.
2. Наглядова Рада Товариства яка здійснює захист прав акціонерів Товариства, контролює і регулює
діяльність Правління Товариства та підпорядкована Загальним Зборам, рішення яких є для неї
обов’язковими.
3. Правління Товариства, яке здійснює управління поточною діяльністю товариства, є підзвітним
Загальним Зборам та Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.
До 23.04.2019 р. контроль за діяльністю Товариства від імені акціонерів здійснював Ревізор Товариства. З
23.04.2019 р. (у відповідності до Протоколу річних Загальних Зборів № 1 від 23.04.2019 р.) повноваження
ревізора були припинені.
Організаційна структура:
1. Адміністрація;
2. Апарат при адміністрації та функціональні виконавці.
3. Бухгалтерія;
4. Юридичний відділ;
5. Операційне управління зі страхування на залізничному транспорті та іншими видами майнового
страхування;
6. Операційне управління з особистих видів страхування:
- Відділ супроводження договорів страхування;
- Відділ врегулювання збитків та здійснення виплат;
- Фармацевтичний відділ;
7. Відділ внутрішнього аудиту;
8. Відділ фінансового моніторингу;
9. Відділ транспорту.
Інформація про чисельність працівників
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 20 осіб.
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 4 особи.
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 3 особи.
Фонд оплати праці у 2019 р.: 2982,7 тис. грн. (зміни розміру фонду оплати праці: порівняно з 2018 р. зріс
на 443,9 тис. грн.).
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним
потребам емітента: Товариство спрямовує свою діяльність на забезпечення належного рівня кваліфікації
його працівників операційним потребам Товариства, працівники Товариства відвідують курси (семінари)
підвищення кваліфікації/перекваліфікація згідно чинного законодавства України.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
З 05.04.2017 р. є членом ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ідентифікаційний код юридичної
особи 19478514; місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11-А, кім. 500).
Опис діяльності: є неприбутковим об’єднанням учасників ринку страхових послуг України, яке створене з
метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринку страхових послуг.
Основними завданнями ЛСОУ є:
— сприяння розвитку страхового ринку;
— захист прав та інтересів учасників ринку страхових послуг, що є членами Ліги;
— сприяння формуванню та вдосконаленню правової бази страхової діяльності;
— сприяння підвищенню кваліфікації та професіоналізму керівників та спеціалістів учасників ринку
страхових послуг;
— ознайомлення громадськості з діяльністю учасників ринку страхових послуг та їх роллю в
економічному житті України;
— сприяння реалізації антимонопольного законодавства в сфері страхової діяльності;
— утвердження взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між
учасниками ринку страхових послуг та споживачами страхових послуг;
— доведення до учасників ринку страхових послуг законодавчих та нормативних актів органів державної
влади та управління з питань, що стосуються сфери страхової діяльності;
— розробка рекомендацій з питань методології страхової справи.
2019 р.

© SMA

33097568

Термін участі ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" у об'єднанні: 3 роки.
Функції та позиції в структурі об'єднання: ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" є членом ЛІГИ СТРАХОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ, приймає активну участь у діяльності об'єднання.
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,
підприємствами, установами
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами,
установами.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб відсутні.
Опис обраної облікової політики
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ: особливості складання фінансової звітності за МСФЗ
визначаються Товариством згідно МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та за формами із змінами,
внесеними Наказом МФУ № 73 від 07.02.2013р.
Відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та Наказом МФУ № 73 «Про затвердження
національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» фінансова звітність за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включає:
-Баланс (Звіт про фінансовий стан);
-Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
-Звіт про рух рошових коштів (за прямим методом);
-Звіт про власний капітал;
-Пояснювальні примітки до фінансової звітності
Дані попередньої фінансової звітності, складеної на основі МСФЗ, використовуються у якості
порівняльних даних для складання повних фінансових звітів за МСФЗ за звітні періоди 2019р.
При складанні фінансової звітності на основі МСФЗ за 2019р. Товариство застосовує МСФЗ, які є
чинними на 31.12.2019р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1 та які офіційно оприлюднені на
веб-сайті МФУ.
Фінансова звітність Товариства складається відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ) в редакції затвердженою Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ).
Фінансова звітність складається відповідно до принципу оцінки за історичною собівартістю, за винятком
статей фінансові активи, фінансові зобов'язання, будинки та споруди, класифіковані в якості основних
засобів, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому
сукупному доході та накопиченням у власному капіталі.
Балансова вартість визнаних активів і зобов'язань, які в іншому випадку обліковувалися б за
амортизованою вартістю, але справедлива вартість яких хеджується, коригується для відображення змін
справедливої вартості, пов'язаних з ризиками, що хеджуються у рамках ефективних стосунків хеджування.
Фінансова звітність компанії представляється в гривнях, а усі суми закруглюються до цілих тисяч
(UAH 000).
Облікова політика Товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи, правила та процедури, що
використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких нормативно - методична база
передбачає більш ніж один їх варіант.
Облікова політика Товариства розроблена відповідно до вимог:
Концептуальних основ фінансової звітності, Міжнародних стандартів фінансової звітності в редакції
затвердженою Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ);
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами);
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 24.05.95 №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.95
за № 168/704;
Методичних рекомендацій щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності (лист Міністерства
фінансів України від 29.07.2003 № 04230-04108);
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО;
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 30.11.1999 №291 (зі змінами);
Робочого Плану рахунків, внутрішніх інструкцій, наказів та положень Товариства.
Основні напрямки використання облікової політики в діяльності Товариства:
-організація документообігу, внутрішнього контролю за здійсненням операцій;
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-складання та подання фінансової звітності;
-розкриття у примітках до річної фінансової звітності.
Основні призначення облікової політики Товариства:
-для працівників бухгалтерської служби, які здійснюють облік та складають звітність;
-для користувачів облікової інформації та звітності з метою розуміння ними принципів, покладених в
основу звітів і правильної оцінки діяльності компанії в цілому.
Облікова політика базується на таких основних принципах бухгалтерського обліку:
-обачність;
-повне висвітлювання;
-автономність;
-послідовність;
-безперервність;
-нарахування та відповідність доходів і витрат;
-превалювання сутності над формою;
-історична (фактична) собівартість;
-справедлива вартість;
-єдиний грошовий вимірник;
-періодичність.
При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:
-забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики;
-представлення інформації у т.ч. Даних про облікову політику, у формі що забезпечує прийнятність,
достовірність, зрозумілість такої інформації;
-розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог, МСФО є недостатнім для розуміння
користувачами звітності того випливу, який ті чи інші операції, а також події чи умови здійснюють на
фінансовий стан та фінансові результати діяльності;
-створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю;
-оцінку спроможності продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому;
-застосування заходів щодо збереження активів та виявлення та запобігання випадкам шахрайства та
інших порушень;
-ведення обліку у відповідності до законодавства України та складання фінансової звітності відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції
Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий стан і
забезпечити відповідність фінансової звітності.
Поріг суттєвості щодо окремих об’єктів обліку:
Об'єктами застосування суттєвості є:
- окремі господарські операції та об'єкти обліку (відповідного класу активів або зобов'язань чи категорії
класу активів або зобов'язань );
- статті фінансової звітності.
Для визначення суттєвості окремих об’єктів обліку, що відносяться до активів, зобов’язань і власного
капіталу за поріг суттєвості приймається величина у 5 % (відсотків) від підсумку відповідно всіх активів,
всіх зобов’язань і власного капіталу за балансом без внутрішніх розрахунків.
Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат порогом суттєвості приймається величина, що
дорівнює 2 % (відсоткам) чистого прибутку (збитку) звітного періоду.
Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки або зменшення корисності об’єктів обліку
приймається величина, що дорівнює 10 % (відсотковому) відхиленню залишкової вартості об’єктів обліку
від їх справедливої вартості.
Порогом суттєвості для визначення оренди фінансовою коли строк оренди приймається за величиною, що
становить 75 відсотків строку корисного використання об'єкта оренди.
Для розкриття інформації про сегменти порогом суттєвості для визначення звітного сегмента приймається
величина у 10 відсотків відповідно чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) .
Для визначення подібних активів різниця між справедливою вартістю об'єктів обміну не повинна
перевищувати 10 відсотків.
Кожну суттєву статтю наводити у фінансовій звітності окремо, а несуттєві статті об'єднувати зі статтями,
подібними за характером або функціями. Суттєвість статті визначається її величиною і характером, що
розглядається разом. Окремі, однакові за характером об'єкти бухгалтерського обліку об'єднувати в одну
статтю, навіть якщо величина кожного виду об'єктів є суттєвою.
Статті, які мають суттєву величину і відрізняються за характером або функціями, слід подавати окремо.
Зокрема, не об'єднувати такі статті фінансової звітності:
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монетарні та немонетарні;
поточні та непоточні;
операційні та неопераційні;
відсоткові та невідсоткові.
Якщо, стаття не є суттєвою для окремого подання її у фінансовому звіті, але може бути достатньо
суттєвою для окремого розкриття то розкривати її в примітках до фінансової звітності.
При визначенні суттєвості окремих статей за поріг суттєвості може прийматися частка відповідної статті у
базовому показнику. За базовий показник рекомендується використовувати:
для статей балансу - суму власного капіталу та підсумок відповідного класу активів або зобов'язань чи
категорії класу активів або зобов'язань;
для статей звіту про фінансові результати - суму прибутку (збитку) від операційної діяльності або суму
доходу або витрат за звітний період;
для статей звіту про рух грошових коштів - чистий рух грошових коштів (надходження або видаток)
відповідно від операційної, інвестиційної або фінансової діяльності за звітний період.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
Предметом безпосередньої діяльності Компанії є проведення страхування, перестрахування і здійснення
фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Компанія здійснює усі види обов'язкового, добровільного страхування та перестрахування згідно із
законодавством України, на які вона отримала ліцензії. ПрАТ СК "Інтер Екпрес", надає послуги
страхування на внутрішньому ринку України фізичним та юридичним особам.
Компанія орієнтується, в основному, на роздрібний сегмент ринку в добровільному медичному
страхуванні. В секторі корпоративного страхування, який за обсягами поступається роздрібним продажам,
найбільш
затребуваними послугами є страхування майна, страхування залізничного транспорту, страхування
відповідальності треттіх осіб та ін.
Експорт відсутній.
Найперспективнішим напрямком надання страхових послуг є добровільне медичне страхування.
Залежність від сезонних змін відсутні.
Основні ринки збуту - Україна.
Основні клієнти - Акціонерне товариство "Українська залізниця", її регіональні філії та філії.
Основні ризики в діяльності емітента: Товариство схильне до страхового ризику, ризику ліквідності та
ринкового ризику, який включає відсотковий, валютний та інші цінові ризики. Протягом року на
діяльність Товариства значно впливав ризик зміни цін на частки фінансових інструментів, що не
котируються. Цінні папери Товариства схильні до ризику, обумовленому невизначеністю по відношенню
до майбутньої вартості інвестиційних цінних паперів.
Заходи емітента щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: вище керівництво Товариства
контролює процес управління ризиками, проводячи певну політику концентрації ризиків та аналізу
чутливості до ризиків, що є серйозною основою для можливості безперервності діяльності страховика.
Заходи з розширення надання послуг та ринків збуту: пошук нових клієнтів, підвищення якості страхових
продуктів, крос-продажі.
Канали збуту й методи продажу: прямі продажі (дзінки, презентації тощо).
Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін: товариство не використовує сировину при наданні
страхових послуг.
Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: динамічний розвиток;
Рівень впровадження нових технологій, нових страхових продуктів: Товариство намагається активно
впроваджувати нові технології та страхові продукти, розвивати існуючі.
Становище Товариствана ринку: Товариство займає 0,01 % страхового ринку.
Конкуренція в галузі: висока.
Особливості продукції (послуг) емітента: надає страхові послуги.
Перспективні плани розвитку емітента: управлінській персонал Товариства вбачає перспективи
подальшого розвитку в розширенні пропозицій асортиментного складу страхових продуктів; підвищенні
конкурентоспроможності; забезпеченні якості та розвитку територіального спектру надання страхових
послуг; підвищенні професійного рівня персоналу, особливо того, який працює на каналах продажу;
ведення надійної інвестиційної політики; виконання зобов’язань перед страхувальниками – підвищення
довіри клієнтів.
Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у
загальному обсязі постачання: у Товариства відсутні вищевказані постачальники.
Емітент здійснює свою діяльність лише на території України.
2019 р.

© SMA

33097568

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
В 2019 р. Товариством було безоплатно отримано об'єкти нерухомості - земельні ділянки на загальну
оціночну вартість 5792,0 тис.грн. Договори дарування від 03.07.2019 р. (дарувальником є акціонер
Товариства – Кушнір Віктор Михайлович) оціночна вартість підтверджена Звітами про незалежну оцінку,
виданими 18.06.2019 р. суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА
«ЄВРОТЕРРА» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №790/17, виданий ФДМУ 08.08.17р.), оцінювач
Волошин О.Г.(Кваліфікаційне посвідчення АК№00788 від 029.09.2008 р.
В 2018 р. ПрАТ СК "ІнтерКспрес" було придбано необоротний актив - нерухомість вартістю 2564,0 тис.
грн. з метою використання у власній діяльності Товариства.
Товариство не планує значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.
В 2017 р. було безоплатно отримано об'єкт нерухомості, Договір дарування квартири (дарувальником є
акціонер Товариства – Кісельова Аполлінарія Петрівна) від 23.08.2017 р. загальна площа якої становить
90,9 кв.м. та оціночна вартість якої згідно звіту про незалежну оцінку, виданого 23.08.20017 р. суб’єктом
оціночної діяльності ТОВ «ГЛОБАЛ АПРАЙЗЕР ГРУП» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
№422/15, виданий ФДМУ 25.05.2015 р.), оцінювач Кириленко С.С. (свідоцтво про реєстрацію у
Державному реєстрі оцінювачів, видане ФДМУ 12.08.2009 р. за №7692), кваліфікаційне свідоцтво
оцінювача №7027 з ДРСОД від 11.07.2009 р., на дату отримання складає 5899,6 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента
Основні засоби
Нерухоме
Машини та
Всього
майно
oбладнання
Вартість
(UAH 000)

(UAH 000)

На 31 грудня 2018р.
17576,0
18324,0
Надходження
5792,0
442,0
6317,0
Вибуття
0,0
0,0
0,0
Переоцінка
5914,0
5914,0
На 31 грудня 2019р.
29282,0
30555,0
Амортизація
На 31 грудня 2018р.
1528,0
40,5
1777,0
Амортизаційні відрахування
за рік
1027,0
15,0
1133,0
Вибуття
0,0
0,0
0,0
Переоцінка
620,0
0,0
620,0
На 31 грудня 2019р.
3175,0
55,5
3530,0
Чиста балансова вартість:
На 31 грудня 2018р.
16 048,0
16 547,0
На 31 грудня 2019р.
26 107,0
27 025,0

(UAH 000)

Автомобілі

(UAH 000)

220,0

471,0

83,0

0,0

0,0

0,0

Офісне
обладнання
та інші необротні
(UAH 000)
57,0

0,0

0,0

0,0

303,0

471,0

93,0

98,5

110,0

44,0

47,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142,5

157,0

121,5

361,0

16,5

160,5

314,0

37,5

Об'єкти оренди: транспорті засоби.
Значні правочини у 2019 р. відсутні.
Виробничі потужності та ступінь використання обладнання: у Товариства відсутні виробничі потужності
та обладнання.
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Спосіб утримання активів: активи знаходяться у власності Товариства.
Місцезнаходження основних засобів: за місцемзнаходження Товариства (01033, м. Київ, вул.
Володимирська, буд. 69).
Еологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів Товариства відсутні.
Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини
таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та
закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення: відсутні.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Політична та економічна нестабільність в Україні, ведення воєнних дій на сході України та окупація АР
Крим, необгрунтована податкова політика, недосконалість діючого законодавства, низька
платоспроможність населення, нестабільність курсу національної валюти по відношенню до основних
світових валют, велика конкурентність.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Для фінансування діяльності ПрАТ СК "ІнтерЕспрес" використовує власні обігові кошти та кошти
власного
капіталу. Аналізуючи фінансові коефіцієнти компанії за 2019 р. Їх значення свідчать про фінансову
незалежність Товариства від зовнішніх джерел та достатність власного капіталу для покриття своїх
зобовязань.
Робочий капітал є достатнім для вирішення поточних проблем.
Можливі шляхи покрашення ліквідності:
1.Керівництву слід проводити ефективне використання активів та власного капіталу з метою збільшення
частки ліквідних та якісних активів в структурі активів Товариства, а саме грошових коштів, нерухомості,
державних цінних паперів, котируємих та лістингових фінансових інструментів;
2.Необхідно звернути увагу на нові вимоги, щодо впровадження страхової діяльності;
3.Необхідно звернути увагу на збільшення обсягів страхових послуг за рахунок розвитку існуючих
напрямків страхової діяльності;
4.Зменшення у структурі активів Товариства питомої ваги, довгострокових фінансових інвестицій, а саме
акцій, які не перебувають у лістингу та блоковані НКЦПФР;
5.Здійснювати заходи з контролю за збитковістю та з диверсифікації страхового портфелю;
6.Здійснювати контроль за розрахунковими операціями.
7. Проводити виважену політику, щодо виконання обов’язкових критеріїв визначених нормативами
достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості
операцій страховика, затвердженого розпорядженням НАЦКОМФІНПОСЛУГ № 850 від 07.06.2018 р.,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за № 782/32234 від 06.07.2018 р.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Всі укладені договори за звітний 2019 р. виконано в повному обсязі.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Стратегія подальшої діяльності на найближчий рік полягає в стабілізації фінансового стану компанії та
збереження її місця на страховому ринку. Основні зусилля передбачається спрямувати на вдосконалення
структури компанії та підвищення ефективності взаємодії між її елементами, збільшення обсягів
надходження
страхових премій та мінімізації витрат, в т.ч. на залучення страхувальників.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Компанія проводить дослідження та розробки з впровадження інноваційних страхових продуктів,
програмного забезбечення, які пов̕язані з вдосконаленням якості та оперативності реалізації страхових
послуг.
Сума витрат на дослідження та розробку за 2019 р.: 1585,0 тис грн.
Інша інформація
Впродовж 2019 р. компанією запроваджено ряд заходів, направлених на підвищення ефективності роботи
та
результативності продажу страхових продуктів, а саме:
затверджено та впроваджено нові програми з особистих та майнових видів страхування;
активізовано роботу щодо розроблення нових продуктів, орієнтованих на залучення страхувальників з
2019 р.
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корпоративного сегменту;
продовжуються роботи по вдосконаленню сайту компанії.
продовжується робота по залученню партнерів з продажу страхових продуктів;
Крім цього, упродовж 2019 р. компанією продовжено діяльність, направлену на побудову збалансованої
структури прийнятних активів.
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Загальні Збори
Товариства.

Структура
Загальні Збори Товариства обирають
Голову та Секретаря Загальних Зборів.

Персональний склад
До складу входять всі акціонери Товариства.
Станом на 31.12.2019 р. акціонерами ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» були:
- гр. Кісельова Аполлінарія Петрівна
(реєстраційний номер облікової картки платника
податків 1943723180), яка володіє 383 простими
іменними акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»
(номінальною вартістю 3 830 000,00 грн.), що
становить 52,465753 % статутного капіталу ПрАТ
СК «ІнтерЕкспрес»;
- гр. Кушнір Віктор Михайлович (реєстраційний
номер облікової картки платника податків
2382513251), який володіє 163 простими
іменними акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»
(номінальною вартістю 1 630 000,00 грн.), що
становить 22,328767 % статутного капіталу ПрАТ
СК «ІнтерЕкспрес»;
- гр. Рудь Людмила Василівна (реєстраційний
номер облікової картки платника податків
2938123942), яка володіє 72 простими іменними
акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (номінальною
вартістю 720 000,00 грн.), що становить 9,863013
% статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»;
- гр. Андрейцев Валерій Миколайович
(реєстраційний номер облікової картки платника
податків 2306423138), який володіє 56 простими
іменними акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»
(номінальною вартістю 560 000,00 грн.), що
становить 7,671232 % статутного капіталу ПрАТ
СК «ІнтерЕкспрес»;

Наглядова Рада
Товариства

- Голова Наглядової Ради (який
одночасно є Президентом Товариства);
- Заступники Голови Наглядової Ради
(які одночасно є Віце-Президентами
Товариства);
-Секретар Наглядової Ради.
Комітети не створювалися.

Станом на 31.12.2019 р. до персонального складу
Наглядової Ради входили:
- Голова Наглядової Ради – Президент - Рудь
Людмила Василівна;
- Заступник Голови Наглядової Ради – ВіцеПрезидент - Кісельова Аполлінарія Петрівна;
- Секретар Наглядової Ради (Член Наглядової
Ради) - Андрейцев Валерій Миколайович.
У 2019 р. відбулася зміна відомостей про
персональний склад Наглядової Ради:
1. Склад Наглядової Ради Товариства до
24.04.2019 р. (призначений у відповідності до
Протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» № 19/18 від 21.05.2018 р.):
- Виконуюча обов’язки Голови Наглядової Ради –
Президента - Рудь Людмила Василівна;
- Заступник Голови Наглядової Ради – ВіцеПрезидент - Кісельова Аполлінарія Петрівна;
- Секретар Наглядової Ради (Член Наглядової
Ради) - Андрейцев Валерій Миколайович.
2. Склад Наглядової Ради Товариства з
24.04.2019 р. (призначений у відповідності до
Протоколу річних загальних зборів ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» № 1 від 23.04.2019 р. та
Протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» № 17/19 від 23.04.2019 р.):
- Голова Наглядової Ради – Президент – гр. Рудь
Людмила Василівна;
- Заступник Голови Наглядової Ради – ВіцеПрезидент – гр. Кісельова Аполлінарія Петрівна;
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Правління Товариства

Голова Правління та інші члени
Правління (Перший Заступник Голови
Правління, Заступники Голови
Правління, Члени Правління тощо).
Правління обирає серед своїх членів
секретаря Правління.

Станом на 31.12.2019 р. до персонального складу
Правління входили:
- Голова Правління - Кушнір Віктор Михайлович;
- Перший заступник Голови Правління –
головний бухгалтер - Троян Олена
Олександрівна;
- Член (Секретар) Правління - Беседіна Тетяна
Ігорівна;
- Член Правління - Кудрявцева Ганна Борисівна.
У 2019 р. зміни відомостей про персональний
склад Правління відсутні.
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№
Посада
Прізвище, ім’я, по
Рік
Освіта
Стаж
з/п
батькові
народроботи
ження
(років)

1

2

1 Голова Наглядової Ради –
Президент

3
фізична особа
Рудь Людмила Василівна

4
1980

5
Вища

6
17

Найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної
особи та посада, яку займав

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

7

8

Приватне акціонерне товариство "Страхова
24.04.2019, 3
компанія "ІнтерЕкспрес", 33097568,
роки
Виконуюча обов’язки Голови Наглядової Ради
– Президента

Опис: Повноваження Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" визначаються чинним законодавством України, Статутом ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та Положенням про Наглядову
Раду ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".
Члени Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" мають право:
- брати участь у засіданнях Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес";
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес", отримувати їх копії;
- вимагати скликання засідання Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес";
- отримувати оплату за свою діяльність за рахунок ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" тощо.
Члени Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" зобов'язані:
- діяти в інтересах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", Положенням про Наглядову Раду ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", іншими
внутрішніми документами ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес";
- виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою Радою ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес";
- брати участь у Загальних Зборах та засіданнях Наглядової Ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі;
- виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
- дотримуватися встановлених у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися всіх встановлених у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб тощо.
Голова Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес":
- організує роботу Наглядової Ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою Радою;
- скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;
2019 р.

© SMA

33097568

1

2

3

4

5

6

7

8

- готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами Товариства про діяльність Наглядової Ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети
Товариства;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- здійснює керівництво стратегічним розвитком Товариства;
- здійснює керівництво та контроль за виконанням Правлінням інвестиційних проектів Товариства;
- здійснює контроль за виконанням Правлінням основних напрямків діяльності Товариства, після їх затвердження Загальними Зборами;
- здійснює представництво Товариства перед третіми особами з будь-яких питань;
- відкриває Загальні Збори, організовує обрання Голови та секретаря Загальних Зборів;
- протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати обрання членів Правління Товариства укладає від імені Товариства контракти (договори) з членами Правління тощо.
Розмір виплаченої винагороди за 2019 р. - 59750,00 грн.
Рудь Людмила Василівна була обрана Головою Наглядової Ради – Президентом ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у відповідності до Протоколу річних загальних зборів ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» № 1 від 23.04.2019 р. строком на 3 (Три) роки з 24.04.2019 р. по 23.04.2022 р. (включно) (з врахуванням дати проведення відповідних загальних зборів ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес»). Переобрання складу Наглядової ради Товариства відбувалося у зв’язку з господарською необхідністю.
Рудь Людмила Василівна попередньо була обрана Виконуючою обов’язки Голови Наглядової Ради – Президента Товариства у відповідності до Протоколу засідання Наглядової Ради
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 19/18 від 21.05.2018 р. (зміни у складі Наглядової Ради Товариства відбулися у зв’язку зі смерю Голови Наглядової ради Товариства Кісельова Євгена
Михайловича).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи - 17 років.
Протягом останніх 5 років обіймала посади:
– з 29.10.2010 р. по 20.06.2017 р. – Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансдон» (ідентифікаційний код 35570568; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул.
Володимирська, буд. 69);
– з 01.02.20011 р. по 17.04.2017 р. – Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (ідентифікаційний код 33097568; місцезнаходження: 01033, м.
Київ, вул. Володимирська, буд. 69) за сумісництвом;
– з 13.06.2017 р. – Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Горизонталь груп» (ідентифікаційний код 38603428; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська,
буд. 69);
- з 24.04.2018 р. по 21.05.2018 р. – Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (ідентифікаційний код 33097568; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69)
за сумісництвом;
- з 21.05.2018 р. по 23.04.2019 р. – Виконуюча обов’язки Голови Наглядової Ради – Президента ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (ідентифікаційний код 33097568; місцезнаходження:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69) за сумісництвом;
- з 23.04.2019 р. – Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (ідентифікаційний код 33097568; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69)
за сумісництвом.
Обіймає інші посади:
– з 13.06.2017 р. – Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Горизонталь груп» (ідентифікаційний код 38603428; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська,
буд. 69).
2019 р.
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Рудь Людмила Василівна є акціонером ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".
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2 Заступник Голови Наглядової
Ради – Віце-Президент

фізична особа
Кісельова Аполлінарія
Петрівна

4
1953

5
Вища

6
40

7
Приватне акціонерне товариство "Страхова
компанія "ІнтерЕкспрес", 33097568,
Заступник Голови Наглядової Ради – ВіцеПрезидент

8
24.04.2019, 3
роки

Опис: Повноваження Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" визначаються чинним законодавством України, Статутом ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та Положенням про Наглядову
Раду ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".
Члени Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" мають право:
- брати участь у засіданнях Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес";
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес", отримувати їх копії;
- вимагати скликання засідання Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес";
- отримувати оплату за свою діяльність за рахунок ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" тощо.
Члени Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" зобов'язані:
- діяти в інтересах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", Положенням про Наглядову Раду ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", іншими
внутрішніми документами ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес";
- виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою Радою ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес";
- брати участь у Загальних Зборах та засіданнях Наглядової Ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі;
- виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
- дотримуватися встановлених у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися всіх встановлених у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб тощо.
Розмір виплаченої винагороди за 2019 р. - 61550,00 грн.
Кісельова Аполлінарія Петрівна була обрана Заступником Голови Наглядової Ради – Віце-Президентом ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" у відповідності до Протоколу річних загальних
зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 1 від 23.04.2019 р. строком на 3 (Три) роки з 24.04.2019 р. по 23.04.2022 р. (включно) (з врахуванням дати проведення відповідних загальних
зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»). Переобрання складу Наглядової ради Товариства відбувалося у зв’язку з господарською необхідністю.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи - 40 років.
Протягом останніх 5 років обіймала посади:
– з 01.02.2011 р. - Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (ідентифікаційний код 33097568; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул.
2019 р.
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Володимирська, буд. 69);
– з 26.10.2016 р. по 22.09.2017 р. – Перший заступник Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТрансфармПлюс» (ідентифікаційний код 31451597;
місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69).
Не обіймає посад на інших підприємствах.
Кісельова Аполлінарія Петрівна є акціонером ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".
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3 Член Наглядової Ради ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес»

фізична особа
Андрейцев Валерій
Миколайович

4
1963

5
Вища

6
37

7
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІТЕК ТРАНС», 33552133, Директор
виконавчий

8
24.04.2019, 3
роки

Опис: Повноваження Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" визначаються чинним законодавством України, Статутом ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та Положенням про Наглядову
Раду ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".
Члени Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" мають право:
- брати участь у засіданнях Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес";
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес", отримувати їх копії;
- вимагати скликання засідання Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес";
- отримувати оплату за свою діяльність за рахунок ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" тощо.
Члени Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" зобов'язані:
- діяти в інтересах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", Положенням про Наглядову Раду ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", іншими
внутрішніми документами ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес";
- виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою Радою ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес";
- брати участь у Загальних Зборах та засіданнях Наглядової Ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі;
- виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
- дотримуватися встановлених у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися всіх встановлених у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб тощо.
Розмір виплаченої винагороди за 2019 р. - 30087,00 грн.
Андрейцев Валерій Миколайович був обраний Членом Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" у відповідності до Протоколу річних загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» №
1 від 23.04.2019 р. строком на 3 (Три) роки з 24.04.2019 р. по 23.04.2022 р. (включно) (з врахуванням дати проведення відповідних загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»).
Переобрання складу Наглядової ради Товариства відбувалося у зв’язку з господарською необхідністю.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи - 37 років.
Протягом останніх 5 років обіймав посади:
- з 02.01.2015 р. до 31.07.2019 р. – Директор виконавчий Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТЕК ТРАНС» (ідентифікаційний код 33552133; місцезнаходження: 04053, м.
2019 р.

© SMA

33097568

1

2

3

4

5

6

7

Київ, вул. Артема, буд. 21, офіс 406);
- з 24.04.2018 р. – Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (ідентифікаційний код; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69) за сумісництвом;
- з 01.08.2019 р. – Директор виконавчий Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСЛОГ» (ідентифікаційний код 32244304; місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул.
Голосіївська, буд. 9, офіс 24).
Обіймає інші посади:
- з 01.08.2019 р. – Директор виконавчий Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСЛОГ» (ідентифікаційний код 32244304; місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул.
Голосіївська, буд. 9, офіс 24).
Андрейцев Валерій Миколайович є акціонером ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".
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4 Голова Правління

фізична особа
Кушнір Віктор
Михайлович

4
1965

5
Вища

6
37

7
Приватне акціонерне товариство "Страхова
компанія "ІнтерЕкспрес", 33097568, Голова
Правління

8
01.07.2017, 3
роки

Опис: Повноваження Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" визначаються чинним законодавством України, Статутом ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та Положенням про Правління ПрАТ
СК "ІнтерЕкспрес".
Члени Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" мають право:
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства;
- ініціювати скликання засідання Правління Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства;
- вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
- отримувати винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою Радою Товариства тощо.
Члени Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" зобов'язані:
- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою Радою Товариства;
- особисто брати участь у засіданнях Правління;
- особисто брати участь у засіданні Наглядової Ради на її вимогу;
- особисто брати участь у Загальних Зборах Товариства, у разі запрошення на такі Загальні Збори. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах із зазначенням
причини;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання значних правочинів або у вчиненні яких є заінтересованість;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та
інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх
інтересах або в інтересах третіх осіб;
- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;
- завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності
отримувати консультації фахівців тощо;
- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Правління
Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовій Раді, Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства тощо.
Голова Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" додатково має право:
- без довіреності здійснювати дії від імені Товариства;
- представляти інтереси Товариства перед третіми особами;
2019 р.
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- укладати договори страхування та перестрахування без обмеження їх сум;
- вчиняти правочини (укладати договори, підписувати платіжні доручення) від імені Товариства, сума яких менша ніж 250 000,00 (Двісті п’ятдесят тисяч) гривень 250 000,00 грн.
(Двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) (її еквівалент в іноземній валюті за курсом НБУ) за одним правочином, окрім вказаних в п.п. 10.9.2.39.1. та 10.9.2.39.2. Статуту
Товариства та договорів страхування та перестрахування;
- за письмовим погодженням Наглядової Ради підписувати від імені Товариства фінансові документи (векселі, акредитиви та ін.);
- видавати від імені Товариства довіреності;
- за письмовим погодженням Наглядової Ради відкривати в фінансових установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства та розміщувати на них кошти Товариства;
- на виконання своїх повноважень видавати внутрішні нормативні акти Товариства – накази і розпорядження, які є обов’язковими для виконання працівниками Товариства;
- підписувати від імені акціонерів Товариства (уповноваженого ними органу) з трудовим колективом або його представниками колективний договір, проект якого затверджений
Наглядовою Радою;
- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення;
- відправляти працівників Товариства у відрядження, в тому числі, за узгодженням із Наглядовою Радою – за кордон;
- пред’являти претензії та подавати до суду позови від імені Товариства у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб, представляти інтереси Товариства
в суді;
- звертатись за рішенням Наглядової Ради до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
- наділити зазначеними вище повноваженнями інших осіб на підставі довіреності тощо.
Розмір виплаченої винагороди за 2019 р. - 325280,00 грн.
Переобрання Голови Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" № 27/17 від 15.06.2017 р.) відбулося у зв`язку з
закінченням 01.07.2017 р. строку повноважень складу Правління, обраного відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" № 77/14 від 27.06.2014 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи - 37 роки.
Протягом останніх 5 років обіймав посади:
– з 16.03.2003 р. - Директор Приватного підприемства "Вікторія-2003" (ідентифікаційний код 32420858; місцезнаходження: 03061, м. Київ, вул. Новопольова, буд. 97Б, кв. 65);
– з 01.07.2014 р. - Голова Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (ідентифікаційний код 33097568; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69).
Обіймає інші посади:
– з 16.03.2003 р. - Директор Приватного підприемства "Вікторія-2003" (ідентифікаційний код 32420858; місцезнаходження: 03061, м. Київ, вул. Новопольова, буд. 97Б, кв. 65).
Кушнір Віктор Михайлович є акціонером ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".

2019 р.
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5 Перший заступник Голови
Правління – головний бухгалтер

фізична особа
Троян Олена
Олександрівна

4
1981

5
вища

6
18

7
Приватне акціонерне товариство "Страхова
компанія "ІнтерЕкспрес", 33097568, Перший
заступник Голови Правління – головний
бухгалтер

8
01.07.2017, 3
роки

Опис: Повноваження Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" визначаються чинним законодавством України, Статутом ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та Положенням про Правління ПрАТ
СК "ІнтерЕкспрес".
Члени Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" мають право:
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства;
- ініціювати скликання засідання Правління Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства;
- вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
- отримувати винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою Радою Товариства тощо.
Члени Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" зобов'язані:
- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою Радою Товариства;
- особисто брати участь у засіданнях Правління;
- особисто брати участь у засіданні Наглядової Ради на її вимогу;
- особисто брати участь у Загальних Зборах Товариства, у разі запрошення на такі Загальні Збори. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах із зазначенням
причини;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання значних правочинів або у вчиненні яких є заінтересованість;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та
інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх
інтересах або в інтересах третіх осіб;
- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;
- завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності
отримувати консультації фахівців тощо;
- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Правління
Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовій Раді, Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства тощо.
Розмір виплаченої винагороди за 2019 р. - 269877,00 грн.
Переобрання Першого заступника Голови Правління – головного бухгалтера ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" № 27/17 від
2019 р.
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15.06.2017 р.) відбулося у зв`язку з закінченням 01.07.2017 р. строку повноважень складу Правління, обраного відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" № 77/14 від 27.06.2014 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи - 18 років.
Протягом останніх 5 років обіймала посади:
– з 01.07.2014 р. - Перший заступник Голови Правління – головний бухгалтер ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (ідентифікаційний код 33097568; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул.
Володимирська, буд. 69).
Не обіймає посад на інших підприємствах.
Троян Олена Олександрівна не є акціонером ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"

2019 р.
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6 Член Правління

3
фізична особа
Беседіна Тетяна Ігорівна

4
1985

5
Вища

6
12

7
Приватне акціонерне товариство "Страхова
компанія "ІнтерЕкспрес", 33097568, Член
Правління

8
01.07.2017, 3
роки

Опис: Повноваження Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" визначаються чинним законодавством України, Статутом ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та Положенням про Правління ПрАТ
СК "ІнтерЕкспрес".
Члени Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" мають право:
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства;
- ініціювати скликання засідання Правління Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства;
- вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
- отримувати винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою Радою Товариства тощо.
Члени Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" зобов'язані:
- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою Радою Товариства;
- особисто брати участь у засіданнях Правління;
- особисто брати участь у засіданні Наглядової Ради на її вимогу;
- особисто брати участь у Загальних Зборах Товариства, у разі запрошення на такі Загальні Збори. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах із зазначенням
причини;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання значних правочинів або у вчиненні яких є заінтересованість;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та
інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх
інтересах або в інтересах третіх осіб;
- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;
- завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності
отримувати консультації фахівців тощо;
- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Правління
Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовій Раді, Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства тощо.
Розмір виплаченої винагороди за 2019 р. - 167539,00 грн.
Переобрання Члена Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" № 27/17 від 15.06.2017 р.) відбулося у зв`язку з закінченням
2019 р.
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01.07.2017 р. строку повноважень складу Правління, обраного відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" № 77/14 від 27.06.2014 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи - 12 років.
Протягом останніх 5 років обіймала посади:
– з 16.11.2009 р. до 03.04.2017 р. - Юрист ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (ідентифікаційний код 33097568; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69);
– з 03.09.2012 р. до 18.10.2017 р. - Начальник юридичного відділу Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСДОН" (після зміни найменування - Товариства з обмеженою
відповідальністю «ВІСТА ЛОГІСТИК») (ідентифікаційний код 35570568; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69);
– з 01.07.2014 р. - Член Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (ідентифікаційний код 33097568; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69);
– з 03.04.2017 р. - Начальник юридичного відділу ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (ідентифікаційний код 33097568; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69);
– з 19.10.2017 р. - Начальник юридичного відділу Товариства з обмеженою відповідальністю "ГОРОЗОНТАЛЬ ГРУП" (ідентифікаційний код 38603428; місцезнаходження: 01033, м.
Київ, вул. Володимирська, буд. 69).
Обіймає інші посади:
– з 03.04.2017 р. - Начальник юридичного відділу ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (ідентифікаційний код 33097568; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69);
– з 19.10.2017 р. - Начальник юридичного відділу Товариства з обмеженою відповідальністю "ГОРОЗОНТАЛЬ ГРУП" (ідентифікаційний код 38603428; місцезнаходження: 01033, м.
Київ, вул. Володимирська, буд. 69).
Беседіна Тетяна Ігорівна не є акціонером ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".

2019 р.
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7 Член Правління

3
фізична особа
Кудрявцева Ганна
Борисівна

4
1980

5
Вища

6
17

7
Приватне акціонерне товариство "Страхова
компанія "ІнтерЕкспрес", 33097568, Член
Правління

8
01.07.2017, 3
роки

Опис: Повноваження Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" визначаються чинним законодавством України, Статутом ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та Положенням про Правління ПрАТ
СК "ІнтерЕкспрес".
Члени Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" мають право:
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства;
- ініціювати скликання засідання Правління Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства;
- вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
- отримувати винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою Радою Товариства тощо.
Члени Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" зобов'язані:
- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою Радою Товариства;
- особисто брати участь у засіданнях Правління;
- особисто брати участь у засіданні Наглядової Ради на її вимогу;
- особисто брати участь у Загальних Зборах Товариства, у разі запрошення на такі Загальні Збори. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах із зазначенням
причини;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання значних правочинів або у вчиненні яких є заінтересованість;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та
інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх
інтересах або в інтересах третіх осіб;
- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;
- завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності
отримувати консультації фахівців тощо;
- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Правління
Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовій Раді, Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства тощо.
Розмір виплаченої винагороди за 2019 р. - 126415,00 грн.
Переобрання Члена Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" № 27/17 від 15.06.2017 р.) відбулося у зв`язку з закінченням
2019 р.
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01.07.2017 р. строку повноважень складу Правління, обраного відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" № 77/14 від 27.06.2014 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи - 17 років.
Протягом останніх 5 років обіймала посади:
– з 27.10.2008 р. до 30.10.2017 р. - спеціаліст управління з документообігу ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (ідентифікаційний код 33097568; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул.
Володимирська, буд. 69);
– з 01.07.2014 р. - Член Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (ідентифікаційний код 33097568; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69);
– з 01.11.2017 р. - провідний документознавець ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (ідентифікаційний код 33097568; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69).
Не обіймає посад на інших підприємствах.
Кудрявцева Ганна Борисівна не є акціонером ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".

2019 р.

© SMA

33097568

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові Кількість
Від
Кількість за типами акцій
акцій
загальної
прості
привілейо(шт.)
кількості
іменні
вані іменні
акцій (у
відсотках)
1

2

3

4

5

6

Заступник Голови
Наглядової Ради –
Віце-Президент

фізична особа
Кісельова Аполлінарія Петрівна

383

52,465753

383

0

Голова Правління

фізична особа
Кушнір Віктор Михайлович

163

22,328767

163

0

Голова Наглядової
Ради – Президент

фізична особа
Рудь Людмила Василівна

72

9,863013

72

0

Член Наглядової ради фізична особа
Андрейцев Валерій Миколайович

56

7,671232

56

0

Член Правління

фізична особа
Кудрявцева Ганна Борисівна

0

0

0

0

Член Правління

фізична особа
Беседіна Тетяна Ігорівна

0

0

0

0
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1

2

Перший заступник
Голови Правління –
головний бухгалтер

2019 р.

фізична особа
Троян Олена Олександрівна
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0

0

0

0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи
засновника
та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

Кісельова Аполлінарія Петрівна

52,465753

Кушнір Віктор Михайлович

22,328767

Рудь Людмила Василівна

9,863013

Слєпцова Олена Сергіївна

7,671232

Андрейцев Валерій Миколайович

7,671232
Усього:

р.
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Управлінській персонал Товариства вбачає перспективи подальшого розвитку в зосередженні на
клієнтоорієнтованому підході з його інтересами, ризиками та потребами в страховому захисті,
інвестування в нові технології та організаційні рішення, які щоденно допомагають клієнтам Товариства
отримувати найкращий сервіс. Не менш важливими напрямками є розширення пропозицій лінійки
страхових продуктів; надання якісного сервісу та необхідного страхового покриття; підвищення
конкурентоспроможності; забезпеченні якості та розвитку територіального спектру надання страхових
послуг; підвищенні професійного рівня персоналу, особливо того, який працює на каналах продажу;
ведення надійної інвестиційної політики; виконання зобов’язань перед клієнтами – підвищення їх довіри
до страхових послуг; захист прав споживачів та акціонерів.
2. Інформація про розвиток емітента
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» успішно працює на страховому ринку України з 2004 р. та надає послуги з
майнового, особистого страхування та страхування відповідальності. 30.10.2018 р. Рейтингове агентство
«Експерт-Рейтинг» прийняло рішення підвищити рейтинг фінансової стійкості страховика до рівня uaAA
за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою
стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками, що свідчить про високий рівень запасу
капіталу, ліквідності, підвищенню ділової активності та надійності щодо виконання своїх зобов’язань.
Порівнюючи фінансові показники ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2019 р. з показниками 2018 р. зазначаємо,
що страхові премії Товариства зросли на 52,05%; обсяг валового прибутку збільшився на 18,11%; власний
капітал Товариства збільшився на 43,57%; рентабельність власного капіталу склала 5,62% п.п.; чистий
прибуток Товариства за звітний період, що закінчився 31.12.2019 р. склав 1960,0 тис.грн., а сукупний
дохід становить 4908,0 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
У 2019 р. ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не укладало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних
цінних паперів.
1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками,
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками полягає у наступному: Товариство схильне до
страхового ризику, ринкового ризику, кредитного ризику та ризику ліквідності. Вище керівництво
Товариства контролює процес управління даними ризиками. Спеціалісти з фінансових ризиків надають
консультації вищому керівництву Товариства відносно фінансових ризиків та відповідної концепції
управління фінансовими ризиками Товариства. Спеціалісти з фінансових ризиків допомагають вищому
керівництву бути впевненими в тому, що діяльність Товариства, що пов’язана з фінансовими ризиками,
здійснюється згідно відповідної політики Товариства та її готовності отримувати на себе ризики. Всі
операції з фінансовими інструментами з метою управління ризиками здійснюються належним чином
командами спеціалістів з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи. Відповідно до обраної політики,
Товариство не здійснює торгівлю фінансовими інструментами в спекулятивних цілях. Операції
хеджування Товариство не використовувало.
2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
Правління Товариства здійснює аналіз та затверджує політику управління ризиками, інформація про яку
наводиться нижче.
Цінові ризики – ризик зміни цін на некотируємі частки фінансових інструментів.
Некотируємі цінні папери Товариства схильні до ризику, обумовленому невизначеністю по відношенню до
майбутньої вартості інвестиційних цінних паперів. Товариство здійснює управління ризиком зміни цін на
некотируємі частки інструментів, шляхом диверсифікації вкладів та встановленням лімітів для окремих
часток фінансових інструментів та фінансових інструментів в цілому. Звіти про портфель фінансових
інвестицій регулярно надаються вищому керівництву Товариства. Правління Товариства проводить аналіз
та затверджує всі рішення, що пов’язані з фінансовими інвестиціями.
2019 р.
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На звітну дату ризик, що пов’язаний з некотируємими інвестиціями в цінні папери, які оцінюються за
справедливою вартістю, становить 2854,4 тис.грн., що складає 8,4% вартості нетто-активів. Чутливість
Товариства до зазначеного ризику є високою.
Ринковий ризик – ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків від фінансового
інструменту коливатиметься внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе три типи
ризику: ризик зміни відсоткової ставки, валютний ризик та інші цінові ризики.
Фінансові інструменти, схильні до ринкового ризику включають кредити та позики, депозити, інвестиції,
що є в наявності для продажу та похідні фінансові інструменти.
Аналіз чутливості було підготовлено на основі припущення, що сума чистої заборгованості, відношення
фіксованих відсоткових ставок до плаваючих відсоткових ставок по заборгованості, а також доля
фінансових інструментів є постійними величинами.
При підготовці аналізу чутливості були прийняті наступні припущення:
Чутливість звіту про фінансовий стан пов’язана з довгостроковими фінансовими інструментами.
Чутливість відповідної статті звіту про прибутки та збитки показує вплив передбачуваних змін
відповідних ринкових ризиків. Аналіз було зроблено на основі фінансових активів та фінансових
зобов’язань, що має Товариство на 31.12.2019 р. та 2018 р.
Однак на звітну дату у Товариства існують активи в нерухомості та ризик, пов’язаний зі зниженням
ринкових цін на нерухомість на 25% при якому, загальні нетто-активи зменшаться на 6526,8 тис.грн., що
складає 19,3% вартості нетто-активів. Чутливість Товариства до зазначеного ризику є дуже високою.
Ризик зміни відсоткової ставки – ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків від
фінансового інструменту коливатиметься від зміни ринкових відсоткових ставок. Ризик зміни ринкових
відсоткових ставок відноситься, передусім, до довгострокових зобов’язань Товариства.
Товариство здійснює управління ризиком зміни відсоткових ставок, використовуючи поєднання кредитів
та позик з фіксованою та плаваючою відсотковою ставкою. Станом на 31.12.2018 р. (2017 р.) кредити та
позики з фіксованою та плаваючою відсотковою ставкою в звіті про фінансовий стан відсутні.
Чутливість до зміни відсоткової ставки: при здійсненні аналізу чутливості до зміни відсоткової ставки,
Товариство ґрунтується на припущеннях, щодо спостережуваної ринкової ситуації, яка характеризується
значно більшою варіативністю порівняно з попередніми роками.
Валютний ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Валютний ризик (або ризик обміну іноземних валют) виникає за фінансовими інструментами, які
визначені в іноземній валюті, тобто у валюті, іншій, ніж функціональна валюта, у якій вони оцінюються.
Валютний ризик не виникає від фінансових інструментів, які є немонетарними статтями, або від
фінансових інструментів, визначених у функціональній валюті.
Схильність до ризику зміни обмінних курсів іноземних валют обумовлена, передусім, операційною
діяльністю (коли доходи чи витрати деноміновані у валюті, яка відрізняється від функціональної валюти).
За звітний період, що закінчився 31.12.2019 р. та 31.12.2018 р. у фінансовій звітності Товариства відсутні
фінансові інструменти в іноземній валюті, які схильні до валютного ризику, однак коливання обмінного
курсу здатні впливати на зобов’язання Товариства, оскільки за діючими договорами є кореляція між
курсом та страховим відшкодуванням. При оцінці впливу ризику розглядалось збільшення загальної суми
страхових виплат. На звітну дату ризик, що пов’язаний з підвищенням обмінного курсу іноземних валют
відносно гривні на 25% становить 2466,9 тис.грн., що складає 7,3% вартості нетто-активів. Чутливість
Товариства до зазначеного ризику є високою.
Кредитнй ризик – ризик того, що у Товариства виникне фінансовий збиток, оскільки контрагенти не
виконають свої зобов’язання по фінансовому інструменту або клієнтському договору. Товариство схильне
до кредитного ризику, що пов’язано з його операційною діяльністю (передусім, по відношенню до
кредиторської заборгованості за страховою діяльністю та фінансовою діяльністю, включаючи депозити в
банках та інші фінансові інструменти).
Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Управління кредитним ризиком, що пов’язане з клієнтами, здійснюється кожним операційним
підрозділом у відповідності з політикою, процедурами та системою контролю, які встановлені
Товариством по відношенню до управління кредитним ризиком. Кредитна якість клієнта оцінюється на
основі детальної форми оцінки кредитного рейтингу, виходячи з даної оцінки визначаються індивідуальні
ліміти на надання послуг. Здійснюється регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості
2019 р.
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клієнтів. Розрахунки ґрунтуються на інформації про фактично понесені збитки в минулому. Максимальна
схильність до кредитного ризику на звітну дату показана балансовою вартістю кожного класу фінансових
активів. На звітну дату ризик, що пов’язаний зі збільшенням загальної суми виплат за медичним
страхуванням (безперервним страхуванням здоров’я) на 40% (для страховиків, що здійснюють таке
страхування) становить 12916,2 тис.грн., що складає 38,1% вартості нетто-активів. Чутливість Товариства
до зазначеного ризику є дуже високою.
Ризик ліквідності: Товариство здійснює контроль над ризиком дефіциту грошових коштів,
використовуючи інструмент планування поточної ліквідності.
Метою Товариства є підтримання балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю. Товариство
проаналізувало концентрацію ризику по відношенню рефінансування своєї заборгованості та прийшла до
висновку, що вона є низькою. Товариство має доступ до джерел фінансування в достатньому обсягу, а
строки погашення заборгованості, що належать виплаті протягом 3 (Три) місяців, по домовленості з
поточними кредиторами можуть бути перенесені на більш пізніші дати.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) Посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управління Товариства (нова редакція), затверджений Протоколом Загальних
Зборів Товариства № 1 від 15.04.2015 р.
Джерело розміщення тексту у публічному доступі – https://www.interexpress.com.ua/position_sk_interexpress/
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує інші кодекси корпоративного управління.
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством
України вимоги.
2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного
в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо
емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Відхилень протягом 2019 р. не було.
Товариством не приймалося рішення про не застосовування окремих положення кодексу корпоративного
управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

річні

позачергові

X
Дата проведення

23.04.2019

Кворум зборів, %

100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах Товариства:
1.Обрання членів лічильної комісії ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
3.Розгляд Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його
розгляду.
4.Розгляд Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його
розгляду.
5.Затвердження Звіту та Висновку Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
6.Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р, Звіту
Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
7.Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
8.Розгляд висновків зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та затвердження заходів за
результатами його розгляду.
2019 р.
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9.Затвердження Звіту про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
10.Затвердження Звіту про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
11.Затвердження Річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
12.Розподіл прибутку і збитків ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
13.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
14.Обрання членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», затвердження умов трудових договорів (контрактів),
що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
15.Внесення змін до Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» шляхом викладення його в новій редакції. Обрання
уповноважених осіб для підписання Статуту у новій редакції та його реєстрації.
16.Внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову Раду та Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (шляхом
викладення їх в нових редакціях).
17.Дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
18.Дія Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
19.Внесення змін до Положень про посадових осіб ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», про акції ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та
про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (шляхом викладення їх в нових
редакціях).
20.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
21.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» значних правочинів.
22.Прийняття рішення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності,
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
23.Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2019 р.
Пропозиції до переліку питань порядку денного надавалися членами Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Результати розгляду питань порядку денного:
1) Обрання членів лічильної комісії ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Питання, винесене на голосування:
1.Обрання членів лічильної комісії ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Формулювання рішення:
1) Обрати лічильну комісію річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в наступному складі: Голова –
Слободян Катерина Володимирівна, член комісії – Москаленко Марина Миколаївна.
2) Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» після закінчення
виконання нею своїх функцій на цих річних Загальних Зборах ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
2) Обрання Голови та Секретаря річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Питання, винесене на голосування:
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Формулювання рішення:
1) Обрати Головою річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – акціонера Кісельову Аполлінарію Петрівну,
Секретарем річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – акціонера Рудь Людмилу Василівну.
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
3) Розгляд Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його
розгляду.
Питання, винесене на голосування:
3. Розгляд Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його
розгляду.
Формулювання рішення:
1) Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. затвердити.
2) Діяльність Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами
2019 р.
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розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
4) Розгляд Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його
розгляду.
Питання, винесене на голосування:
4. Розгляд Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його
розгляду.
Формулювання рішення:
1) Звіт Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. затвердити.
2) Діяльність Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду
Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
5) Затвердження Звіту та Висновку Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
Питання, винесене на голосування:
5. Затвердження Звіту та Висновку Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
Формулювання рішення:
1) Звіт та Висновок Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. затвердити.
2) Діяльність Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду
Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
6) Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р., Звіту
Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
Питання, винесене на голосування:
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р., Звіту
Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
Формулювання рішення:
1) За наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р., Звіту Правління ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р., роботу Наглядової Ради, Правління
та Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. визнати задовільною та такою, що
відповідає інтересам Товариства.
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
7) Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Питання, винесене на голосування:
7. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
2019 р.
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Формулювання рішення:
1) Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА
КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (І.К.Ю.О. 37741155).
2) Затвердити умови договору, що укладається з суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
8) Розгляд висновків зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та затвердження заходів за
результатами його розгляду.
Питання, винесене на голосування:
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. та затвердження заходів за
результатами його розгляду.
Формулювання рішення:
1) Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. затвердити.
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
9) Затвердження Звіту про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
Питання, винесене на голосування:
9. Затвердження Звіту про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
Формулювання рішення:
1) Звіт про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. затвердити.
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
10) Затвердження Звіту про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
Питання, винесене на голосування:
10. Затвердження Звіту про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
Формулювання рішення:
1) Звіт про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р. затвердити.
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
11) Затвердження Річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
Питання, винесене на голосування:
11. Затвердження Річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
Формулювання рішення:
1) Затвердити Річний звіт ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
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«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
12) Розподіл прибутку і збитків ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
Питання, винесене на голосування:
12. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
Формулювання рішення:
1) Отриманий ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 2018 р. прибуток залишити нерозподіленим для інвестування основного
капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» з метою його подальшого розвитку.
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
13) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Питання, винесене на голосування:
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Формулювання рішення:
1) Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в повному складі з 23.04.2019 р.
2) Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніра В.М. здійснити (з правом передоручення) всі
необхідні дії для припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
14) Обрання членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», затвердження умов трудових договорів (контрактів),
що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Питання, винесене на голосування:
14. Обрання членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», затвердження умов трудових договорів (контрактів),
що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»
Формулювання рішення:
1) Обрати Наглядову Раду ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у складі 3 (Трьох) осіб строком на 3 (Три) роки з 24.04.2019 р.
по 23.04.2022 р. (включно) (з врахуванням дати проведення відповідних загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»)
в наступному складі:
- Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – гр. Рудь Людмила Василівна;
- Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – гр. Кісельова Аполлінарія
Петрівна;
- Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – гр. Андрейцев Валерій Миколайович.
2) Затвердити проект трудового договору (контракту), що укладатиметься з членами Наглядової Ради ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес».
3) Встановити винагороду членам Наглядової Ради у розмірі, визначеному Положенням про Наглядову Раду ПрАТ
СК «ІнтерЕкспрес» та у відповідності до штатного розкладу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
4) Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніра В.М. здійснити (з правом передоручення) всі
необхідні дії, пов’язані з обранням членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
5) Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніра В.М. на підписання договорів (контрактів) з
членами Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»:
-Кісельова Аполлінарія Петрівна:
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Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – 0 (Нуль) голосів;
Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – 730 (Сімсот тридцять) голосів;
Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – 0 (Нуль) голосів.
-Рудь Людмила Василівна:
Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – 730 (Сімсот тридцять) голосів;
Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – 0 (Нуль) голосів;
Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – 0 (Нуль) голосів.
-Слєпцова Олена Сергіївна:
Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – 0 (Нуль) голосів;
Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – 0 (Нуль) голосів;
Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – 0 (Нуль) голосів.
-Андрейцев Валерій Миколайович:
Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – 0 (Нуль) голосів;
Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – 0 (Нуль) голосів;
Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – 730 (Сімсот тридцять) голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
15) Внесення змін до Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» шляхом викладення його в новій редакції. Обрання
уповноважених осіб для підписання Статуту у новій редакції та його реєстрації.
Питання, винесене на голосування:
15. Внесення змін до Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» шляхом викладення його в новій редакції. Обрання
уповноважених осіб для підписання Статуту у новій редакції та його реєстрації.
Формулювання рішення:
1) Внести зміни до Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» шляхом затвердження нової редакції Статуту ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес».
2) Доручити Голові Загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кісельовій А.П. підписати нову редакцію Статуту
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» відповідно до вимог чинного законодавства України.
3) Доручити Голові Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніру В.М., з правом передоручення, здійснити
державну реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» відповідно до вимог чинного законодавства
України.
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» від їх
загальної кількості.
«Проти» - немає. «Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
16) Внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову Раду та Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»
(шляхом викладення їх в нових редакціях).
Питання, винесене на голосування:
16. Внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову Раду та Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»
(шляхом викладення їх в нових редакціях).
Формулювання рішення:
1) Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову Раду та Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» шляхом
затвердження їх в нових редакціях.
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
17) Дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Питання, винесене на голосування:
17. Дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Формулювання рішення:
1) Достроково припинити повноваження Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» з 23.04.2019 р.
2) Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніра В.М. здійснити (з правом передоручення) всі
необхідні дії, пов’язані з відкликанням Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
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зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
18) Дія Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Питання, винесене на голосування:
18. Дія Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Формулювання рішення:
1) Зупинити дію Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
19) Внесення змін до Положень про посадових осіб ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», про акції ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та
про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (шляхом викладення їх в нових
редакціях).
Питання, винесене на голосування:
19. Внесення змін до Положень про посадових осіб ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», про акції ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та
про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (шляхом викладення їх в нових
редакціях).
Формулювання рішення:
1) Внести зміни до Положень про посадових осіб ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», про акції ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та
про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» шляхом затвердження їх в нових
редакціях.
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
20) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
Питання, винесене на голосування:
20. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
Формулювання рішення:
1) Схвалити значний правочин – Договір про медикаментозне забезпечення № 19681 від 08.10.2015 р. між ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БаДМ» (І.К.Ю.О. 31816235), з моменту вчинення
цього правочину.
2) Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину – укладення Договору про медикаментозне
забезпечення між ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БаДМ» (І.К.Ю.О.
31816235) з вартістю майна, що є предметом правочину, до 25 000 000,00 грн. (загальною сумою договору сукупно
за весь період дії договору).
3) Зняти з Голови Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніра В.М. обмеження, встановлені Статутом та чинним
законодавством України на підписання відповідного договору з ТОВ «БаДМ» (І.К.Ю.О. 31816235).
4) Уповноважити та доручити Голові Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніру В.М. укласти та підписати
Договір про медикаментозне забезпечення з ТОВ «БаДМ» (І.К.Ю.О. 31816235) від імені Товариства без будь-яких
обмежень, з правом визначення Головою Правління всіх без включення умов договору на власний розсуд.
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» від їх
загальної кількості.
«Проти» - немає. «Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
21) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» значних правочинів.
Питання, винесене на голосування:
21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» значних правочинів.
2019 р.
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Формулювання рішення:
1) Надати ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» попередню згоду на вчинення значних правочинів, пов’язаних з фінансовогосподарською діяльністю Товариства з граничною сукупною вартістю до 20000000,00 грн. (Двадцять мільйонів
гривень 00 копійок), які можуть вчинятися Товариством протягом наступного року (до дати проведення наступних
річних Загальних Зборів Товариства) з обов’язковим попереднім погодженням таких договорів Наглядовою Радою
Товариства.
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» від їх
загальної кількості.
«Проти» - немає. «Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
22) Прийняття рішення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності,
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Питання, винесене на голосування:
22. Прийняття рішення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності,
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Формулювання рішення:
1) Привести обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості,
якості активів та ризиковості операцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» до вимог чинного законодавства України на дату
виконання.
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
23) Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2019 р.
Питання, винесене на голосування:
23. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2019 р.
Формулювання рішення:
1) Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2019 рік та визнати їх такими, що
відповідають інтересам ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Підсумки голосування:
«За» - 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - немає.
«Утрималися» - немає.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
На цьому порядок денний вичерпано.
Загальні збори відбулися.
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Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у
звітному році?
Так
Ні
X
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити) д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
X
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у
звітному році?
Так
Ні
X
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити) д/н

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити) д/н

X
X
X
X
X

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

X
X

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на
д/н
день подання вимоги сукупно є
власниками (власником) 10 і більше
відсотків голосуючих акцій товариства
Інше (зазначити) У 2019 році позачергові загальні збори нескликалися

Ні
X
X
X

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
У 2019 році чергові (річні) загальні збори скликалися та були проведені 23.04.2019 р.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
У 2019 році позачергові загальні збори не скликалися

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад Наглядової Ради Товариства до 23.04.2019 р.:
- Виконуюча обов’язки Голови Наглядової Ради – Президента – Рудь Людмила Василівна;
- Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент – Кісельовуа Аполлінарія Петрівна;
- Член Наглядової Ради (Секретар) – Андрейцев Валерій Миколайович.
Склад Наглядової Ради Товариства з 24.04.2019 р.:
- Голова Наглядової Ради – Президент – Рудь Людмила Василівна;
- Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент –Кісельова Аполлінарія Петрівна;
- Член Наглядової Ради (Секретар) – Андрейцев Валерій Миколайович.
У 2019 р. відбулася зміна складу Наглядової Ради Товариства:
1. Рішенням Річних Загальних Зборів Товариства (Протокол № 1 від 23.04.2019 р.), було припинено
повноваження членів Наглядової Ради Товариства в повному складі та обрано Наглядову Раду Товариства
у складі 3 (Трьох) осіб строком на 3 (Три) роки з 24.04.2019 р. по 23.04.2022 р. (включно) (з врахуванням
дати проведення відповідних загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес») в наступному складі:
- Голова Наглядової Ради – Президент – Рудь Людмила Василівна;
- Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент – Кісельова Аполлінарія Петрівна;
- Член Наглядової Ради (Секретар) – Андрейцев Валерій Миколайович.
Відповідні зміни відбулись у зв’язку з господарською необхідністю.
Комітети Наглядової Ради Товариства у 2019 році не створювалися.
Засідання Наглядової Ради Товариства проводились за необхідності (всього було проведено 26 засідань).
На засіданнях Наглядової Ради Товариства приймалися рішення з питань пов’язаних з діяльністю
Товариства: прийняття рішення про проведення Загальних Зборів; підготовка порядку денного Загальних
Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
обрання реєстраційної комісії на Загальні Збори; визначення дати складення переліку акціонерів, які
мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;
формування тимчасової лічильної комісії на Загальних Зборах; затвердження форми і тексту бюлетеня для
голосування; погодження пропозицій Правління щодо штатного розкладу та посадових окладів
співробітникам Товариства; обрання аудиторської фірми Товариства для проведення аудиторської
перевірки за результатами минулого року та визначення умов договору, що укладатиметься з такою
аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг; прийняття рішення щодо відкриття в
фінансових установах поточних та депозитних рахунків Товариства та розміщення на них коштів
Товариства; погодження звіту Правління Товариства та річного звіту про діяльність Товариства;
прийняття рішень про вчинення правочинів щодо отримання в дар земельних ділянок; прийняття рішення
про одержання банківської гарантії тощо.
2019 р.
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Розмір винагороди за рік членів наглядової ради фінансової установи (страховика, емітента):
- Голова Наглядової Ради – Президент – Рудь Людмила Василівна – 59750,00 грн.;
- Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент – Кісельова Аполлінарія Петрівна – 61550,00 грн.;
- Член Наглядової Ради (Секретар) – Андрейцев Валерій Миколайович – 30087,00 грн.
Склад Правління Товариства у 2019 р. (Протокол Засідання Наглядової Ради Товариства № 27/ 17 від
15.06.2017 р. з урахуванням Протоколу Засідання Наглядової Ради Товариства № 27 / 18 від 12.10.2018
р.):
- Голова Правління – Кушнір Віктор Михайлович;
- Перший заступник Голови Правління – головний бухгалтер – Троян Олена Олександрівна;
- Член Правління – Беседіна Тетяна Ігорівна;
- Член Правління – Кудрявцева Ганна Борисівна.
Зміни складу Правління Товариства у 2019 р. не відбувалося.
Засідання Правління Товариства проводились за необхідності.
На засіданнях Правління Товариства приймалися рішення з питань здійснення оперативного управління
діяльністю Товариства; організації виробничо-господарської діяльності Товариства; звітування перед
Загальними Зборами про діяльність Товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності
Товариства, затвердженого Загальними Зборами; розробки та подання на затвердження Загальним Зборам
річного звіту про діяльність Товариства, результати діяльності, балансу; розробки та подання на
узгодження Голові Наглядової Ради основних напрямків діяльності, планів розвитку тощо.
Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу фінансової установи (страховика, емітента):
- Голова Правління – Кушнір Віктор Михайлович – 325280,00 грн.;
- Заступник Голови Правління – головний бухгалтер – Троян Олена Олександрівна – 269877,00 грн.;
- Член Правління – Беседіна Тетяна Ігорівна – 167539,00 грн.;
- Член Правління – Кудрявцева Ганна Борисівна – 126415,00 грн.

Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової Незалежний Залежний
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
ради
член
член
наглядової наглядової
ради
ради
Так
Ні
Рудь Людмила Василівна
Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК
X
«ІнтерЕкспрес» – Рудь Людмила Василівна (акціонер
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес») є компетентним та ефективним
членом Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», була
присутня на всіх засіданнях Наглядової Ради Товариства
та приймала активну учать в обговоренні та прийнятті
рішень Наглядовою Радою Товариства, повністю та
належним чином виконує покладені на неї повноваження
Голови Наглядової Ради – Президента ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес».
З 13.06.2017 р. займає посаду Директора Товариства з
обмеженою відповідальністю «Горизонталь груп»
(Ідентифікаційний код 38603428; місцезнаходження:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69).
Рудь Людмила Василівна є акціонером Товариства.
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Кісельова Аполлінарія Петрівна

X

Андрейцев Валерій
Миколайович

X

Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – Кісельова Аполлінарія
Петрівна (акціонер ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес») є
компетентним та ефективним членом Наглядової Ради
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», була присутня на всіх
засіданнях Наглядової Ради Товариства та приймала
активну учать в обговоренні та прийнятті рішень
Наглядовою Радою Товариства, повністю та належним
чином виконує покладені на неї повноваження Заступника
Голови Наглядової Ради – Віце-Президента ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес».
Не займає посад в інших юридичних особах.
Кісельова Аполлінарія Петрівна є акціонером Товариства.
Член (Секретар) Наглядової Ради ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» – Андрейцев Валерій Миколайович
(акціонер ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес») є компетентним та
ефективним членом Наглядової Ради ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес», був присутній на всіх засіданнях
Наглядової Ради Товариства та приймав активну учать в
обговоренні та прийнятті рішень Наглядовою Радою
Товариства, повністю та належним чином виконує
покладені на нього повноваження Секретаря Наглядової
Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
З 01.08.2019 р. займає посаду Директора виконавчого
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ТРАНСЛОГ» (ідентифікаційний код 32244304;
місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд.
9, офіс 24).
Андрейцев Валерій Миколайович є акціонером
Товариства.

Чи проведені засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: Засідання Наглядової Ради Товариства у 2019 р. проводились.
Засідання Наглядової Ради Товариства проводились за необхідності (всього було проведено 26 засідань).
На засіданнях Наглядової Ради Товариства приймалися рішення з питань пов’язаних з діяльністю Товариства:
прийняття рішення про проведення Загальних Зборів; підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття
рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; обрання реєстраційної комісії на
Загальні Збори; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення
Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах; формування тимчасової лічильної комісії на
Загальних Зборах; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; погодження пропозицій Правління щодо
штатного розкладу та посадових окладів співробітникам Товариства; обрання аудиторської фірми Товариства для
проведення аудиторської перевірки за результатами минулого року та визначення умов договору, що укладатиметься
з такою аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг; прийняття рішення щодо відкриття в
фінансових установах поточних та депозитних рахунків Товариства та розміщення на них коштів Товариства;
погодження звіту Правління Товариства та річного звіту про діяльність Товариства; прийняття рішень про вчинення
правочинів щодо отримання в дар земельних ділянок; прийняття рішення про одержання банківської гарантії тощо
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Рішення Наглядової Ради приймається простою
більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні
Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової
Ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.
Діяльність Наглядової Ради Товариства сприяла позитивним змінам у фінансово-господарській діяльності
Товариства.
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Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так
З питань аудиту
Персональний склад:
З питань призначень
Персональний склад:
З винагород
Персональний склад:
Інше (зазначити) Комітети у складі Наглядової Ради Товариства на створювалися.

Ні
X
X
X

Персональний склад: д/н
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;
у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
д/н
д/н
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради: Оцінка роботи Наглядової Ради Товариства:
1.Оцінка складу Наглядової Ради Товариства, структури та діяльності як колегіального органу:
У відповідності до Протоколу річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 1 від 23.04.2019 р.,
повноваження всіх членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» були припинені з 23.04.2019 р. та було обрано
новий склад Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у складі 3 (Трьох) осіб строком на 3 (Три) роки з 24.04.2019
р. по 23.04.2022 р. (включно) (з врахуванням дати проведення відповідних загальних зборів ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес») в наступному складі:
- Голова Наглядової Ради – Президент Товариства – гр. Рудь Людмила Василівна;
- Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент Товариства – гр. Кісельова Аполлінарія Петрівна;
- Член Наглядової Ради Товариства – гр. Андрейцев Валерій Миколайович.
Склад Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 2019 р. був ефективним: Наглядова Рада у складі 3 (Трьох) осіб
здатна належно та своєчасно виконувати всі свої функції, швидко реагувати на господарсько-правові процеси в
Товаристві.
2.Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової Ради, включаючи інформацію про його
діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну:
2.1.Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – Рудь Людмила Василівна (акціонер ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес») є компетентним та ефективним членом Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», була присутня на
всіх засіданнях Наглядової Ради Товариства та приймала активну учать в обговоренні та прийнятті рішень
Наглядовою Радою Товариства, повністю та належним чином виконує покладені на неї повноваження Голови
Наглядової Ради – Президента Товариства.
З 13.06.2017 р. займає посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Горизонталь груп» (код за
ЄДРПОУ 38603428; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69).
2.2.Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – Кісельова Аполлінарія
Петрівна (акціонер ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес») є компетентним та ефективним членом Наглядової Ради ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес», була присутня на всіх засіданнях Наглядової Ради Товариства та приймала активну учать в
обговоренні та прийнятті рішень Наглядовою Радою Товариства, повністю та належним чином виконує покладені на
неї повноваження Заступника Голови Наглядової Ради – Віце-Президента Товариства.
Не займає посад в інших юридичних особах.
2.3.Секретар Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – Андрейцев Валерій Миколайович (акціонер ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес») є компетентним та ефективним членом Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», був присутній на
всіх засіданнях Наглядової Ради Товариства та приймав активну учать в обговоренні та прийнятті рішень
Наглядовою Радою Товариства, повністю та належним чином виконує покладені на нього повноваження Секретаря
Наглядової Ради Товариства.
З 02.01.2015 р. до 31.07.2019 р. займав посаду Директора виконавчого Товариства з обмеженою відповідальністю
«ІТЕК ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 33552133; місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 21, офіс 406).
З 01.08.2019 р. займає посаду Директора виконавчого Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСЛОГ»
(ідентифікаційний код 32244304; місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 9, офіс 24).
3.Оцінка незалежності кожного з членів Наглядової Ради:
Всі члени Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» є акціонерами ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та здійснюють захист
прав акціонерів Товариства в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства
та внутрішніми документами Товариства. Серед членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» є бенефіціарний
власник (контролер) Товариства – Кісельова Аполлінарія Петрівна, яка прямо володіє 52,465753 % статутного
капіталу Товариства.
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4.Комітети Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»:
Наглядовою Радою ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» комітети не створювалися, Статут ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та
внутрішні документи ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не передбачають створення комітетів Наглядової Ради: всі питання в
межах компетенції Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» вирішують на її засіданнях всіма членами Наглядової
Ради Товариства.
5.Оцінка виконання Наглядовою Радою ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» поставлених цілей:
Наглядова Рада ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» належно та в повній мірі виконує всі свої функції, передбачені чинним
законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.
Наглядовою Радою ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в 2019 році було проведено 26 (Двадцять шість) засідань, на яких
вирішувались питання щодо впорядкування господарської діяльності Товариства з метою її контролю та захисту прав
акціонерів.
На підставі пп. 10.9.2.2. – 10.9.2.5., 10.9.2.20., 10.9.2.24. Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Наглядовою Радою
Товариства прийнято рішення щодо організації та проведення чергових (річних) Загальних зборів ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес».
На підставі п. 10.9.2.20. Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Наглядовою Радою Товариства було заслухано та
погоджено Звіт Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 р.
На підставі п. 10.9.2.21. Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення щодо
обрання аудиторської фірми Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 р. та
визначення умов договору, що укладатиметься з такою аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг.
На підставі п. 10.9.2.39.1. Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Наглядовою Радою Товариства було прийнято рішення
про вчинення правочинів щодо набуття земельних ділянок Товариством та оренди нерухомого майна.
На підставі п. 10.9.2.39.2. Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення щодо
одержання банківської гарантії.
На підставі п. 10.9.2.40. Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення щодо
відкриття в фінансових установах поточних та депозитних рахунків Товариства, розміщення на них коштів
Товариства, а також подовження строку їх дії (пролонгації).
На підставі п. 10.9.2.44. Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Наглядовою Радою Товариства було погоджено Річний
звіт ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2018 рік.
На підставі п. 10.9.2.47.3. Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Наглядовою Радою Товариства було прийнято рішення
про погодження пропозицій Правління щодо штатного розкладу Товариства.
Наглядовою Радою Товариства у 2019 році приймалися й інші рішення.
6.Порядок прийняття рішення на засіданні Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»:
Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у
засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі
рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової Ради є
вирішальним.
7.Впродовж 2019 р. Наглядовою Радою звернень та скарг акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не зафіксовано.
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) Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.
До складу Наглядової Ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси,
та/або незалежний член Наглядової Ради.
Член Наглядової Ради не може одночасно бути членом Правління Товариства.
Членами Наглядової Ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України
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Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками?
Так
Ні
X
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (зазначити) 23.04.2019 р. було обрано (переобрано) членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у складі
3 (Трьох) осіб строком на 3 (Три) роки з 24.04.2019 р. по 23.04.2022 р. (включно) (з врахуванням
дати проведення відповідних загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес») в наступному складі:
- Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – гр. Рудь Людмила Василівна;
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 (зазначити) Винагорода членам Наглядової Ради може складатися з 2 (Двох) частин:
- фіксованої винагороди, розмір якої може встановлюватися в розмірі мінімальної заробітної
плати або відповідно до табелю обліку робочого часу;
- додаткової винагороди, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Товариства та

Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Склад Правління Товариства з 01.07.2017 р.
(Протокол Засідання Наглядової Ради № 27/ 17 від
15.06.2017р. з урахуванням Протоколу Засідання
Наглядової Ради № 27 / 18 від 12.10.2018 р.):
- Голова Правління – Кушнір Віктор Михайлович;
- Перший заступник Голови Правління – головний
бухгалтер – Троян Олена Олександрівна;
- Член Правління – Беседіна Тетяна Ігорівна;
- Член Правління – Кудрявцева Ганна Борисівна.

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства,
який здійснює управління його поточною діяльністю.
Правління є підзвітним Загальним Зборам та Наглядовій Раді
та організовує виконання їх рішень.
Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених
цим Статутом та чинним законодавством України.
До компетенції Правління належать всі питання діяльності
Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних
Зборів та Наглядової Ради Товариства.

Змін складу Правління Товариства у 2019 році не
відбулося.

11.4.6.У разі відсторонення Голови Правління від здійснення
повноважень Наглядова Рада зобов’язана протягом 10
(десяти) календарних днів з дати ухвалення відповідного
рішення оголосити про скликання Загальних Зборів, до
порядку денного яких повинно бути включено питання про
переобрання Голови Правління Товариства.
11.4.7.Після обрання члена Правління Товариства Голова
Наглядової Ради підписує з ним строковий трудовий договір,
де визначаються права та обов’язки сторін, умови
матеріального забезпечення та умови розірвання трудового
договору. Умови трудових договорів, які укладатимуться з
членами Правління, встановлення розміру їх винагороди
попередньо затверджуються Наглядовою Радою згідно
п.10.8.2.9. цього Статуту.
11.4.8.Строк повноважень членів Правління починається з
дати рішення Наглядової Ради про їх обрання до складу
Правління або з дати, визначеної в такому рішенні.
Припиняється строк повноважень членів Правління з дати,
визначеної рішенням Наглядової Ради.
11.5.Права та обов’язки членів Правління Товариства
визначаються чинним законодавством України, цим Статутом
та/або положенням про Правління Товариства, а також
контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від
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імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової Ради
чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою
Радою.
11.6.Правління на вимогу органів та посадових осіб
Товариства зобов’язане надати можливість ознайомитися з
інформацією про діяльність Товариства в межах,
встановлених чинним законодавством України, цим Статутом
та внутрішніми положеннями Товариства.
Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з
обмеженим доступом, несуть відповідальність за її
неправомірне використання.
11.7.Обов’язки Правління:
11.7.1.Здійснення оперативного управління діяльністю
Товариства;
11.7.2.Організація:
11.7.2.1. виробничо-господарської діяльності Товариства;
11.7.2.2. матеріально-технічного забезпечення господарської
діяльності Товариства;
11.7.2.3. фінансово-економічної роботи, обліку та звітності,
ведення грошово-розрахункових операцій;
11.7.2.4. сплати належних сум податків і зборів
(обов’язкових платежів) у встановлені законодавством
терміни;
11.7.2.5. діловодства, належного зберігання документів та
ведення архіву;
11.7.2.6. роботи та контролю за діяльністю дочірніх та
спільних підприємств, філій та представництв Товариства;
11.7.2.7. забезпечення надійного зберігання та надання
акціонерам Товариства за їх вимогою в будь-який час
протоколів та інших матеріалів Загальних Зборів та
Ревізійної комісії (Ревізора), а також засвідчених витягів з
них;
11.7.2.8. кадрової роботи та соціально-побутового
обслуговування робітників Товариства.
11.7.3.Підготовка (розробка) та подання на погодження чи
затвердження Наглядовій Раді Товариства проектів
внутрішніх положень Товариства;
11.7.4.Прийняття після погодження з Наглядовою Радою
рішень:
11.7.4.1. про списання з балансу Товариства безнадійної щодо
стягнення заборгованості, нестач та витрат товарноматеріальних цінностей, що належать Товариству;
11.7.4.2. про списання з балансу Товариства морально
застарілого, зношеного та непридатного для подальшого
використання майна, крім малоцінного та
швидкозношуваного майна;
11.7.4.3. про призначення та звільнення керівників дочірніх
підприємств Товариства, філій та представництв;
11.7.4.4. про відрядження працівників Товариства за кордон.
11.7.5.Забезпечення дотримання норм законодавства про
працю та правил внутрішнього розпорядку;
11.7.6.Забезпечення умов для роботи Наглядової Ради та
Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
11.7.7.Інформування Голови Наглядової Ради про виникнення
питань, вирішення яких за Статутом належить до компетенції
Наглядової Ради або Загальних Зборів.
11.7.8.Звітування перед Загальними Зборами про діяльність
Товариства за звітний період та про хід виконання плану
діяльності Товариства, затвердженого Загальними Зборами.
11.7.9.Розробка та подання на затвердження Загальним
Зборам річного звіту про діяльність Товариства (включаючи
дочірні підприємства), результати діяльності, балансу з
висновками Ревізійної комісії (Ревізора), звіту про виконання
плану діяльності та плану розподілу прибутку по фондах, а
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також щоквартальних звітів про діяльність Товариства за
вимогою Наглядової Ради.
11.7.10.Розробка та подання на узгодження Голові Наглядової
Ради основних напрямків діяльності, планів розвитку,
проектів інвестиційної діяльності, розвитку філіальної мережі
Товариства, пропозицій щодо створення та припинення
діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв,
статутів та положень дочірніх підприємств, філій та
представництв.
11.7.11.Підготовка та надання Ревізійній комісії (Ревізору) по
закінченню чергового фінансового року (фінансовий рік
Товариства співпадає з календарним роком), але не пізніше 1
(одного) місяця до дня проведення Загальних Зборів, річного
звіту про результати діяльності Товариства, його дочірніх
підприємств, філій, а також щоквартальних (чи іншого
періоду) звітів про результати фінансової діяльності
Товариства за вимогою Загальних Зборів або Наглядової Ради
та балансу Товариства для складання висновків по ним.
11.7.12.За вимогою Ревізійної комісії (Ревізора) надання їй
для перевірки всіх матеріалів, бухгалтерської та іншої
документації, особистих пояснень.
11.7.13.Здійснення інших дій та виконання інших функцій,
які не відносяться до виключної компетенції інших органів
управління і які необхідні для досягнення цілей Товариства,
виконання планів, затверджених Зборами та рішень,
прийнятих іншими органами управління Товариства.
11.8.Виключна компетенція Правління:
11.8.1.До виключної компетенції Правління належить:
11.8.1.1. розробка проектів планів Товариства, річного
бюджету, поточних бізнес-планів, програм фінансовогосподарської діяльності Товариства та подання їх на
затвердження Наглядовій Раді;
11.8.1.2. затвердження поточних фінансово-господарських
планів і оперативних завдань Товариства;
11.8.1.3. затвердження планів роботи Правління;
11.8.1.4. розробка та подання на затвердження Наглядовій
Раді загальних засад і порядку розміщення страхових резервів
Товариства в межах загальної інвестиційної політики
Товариства;
11.8.1.5. розробка та подання на затвердження Наглядовій
Раді організаційної структури Товариства;
11.8.1.6. затвердження Правил страхування Товариства;
11.8.1.7. складання та надання Наглядовій Раді на
погодження:
11.8.1.7.1. річних звітів Товариства;
11.8.1.7.2. щомісячне подання штатного розкладу, сітки
посадових окладів та винагород (премій) працівникам
Товариства;
11.8.1.7.3. правил внутрішнього трудового розпорядку;
11.8.1.8. забезпечення проведення аудиторської перевірки
діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який
є власником (власниками) більше ніж 10% (десяти відсотків)
акцій Товариства. Правління зобов’язане протягом 10
(десяти) календарних днів з дати отримання запиту акціонера
(акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору
можливість проведення перевірки і надати акціонеру
(акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку
аудиторської перевірки;
11.8.1.9. укладення та виконання колективного договору.
Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у
колективних переговорах як представники Правління, за
погодженням із Наглядовою Радою.
11.8.2.Питання, що належать до виключної компетенції
Правління, повинні затверджуватись рішенням Правління і не
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можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові
Правління
Опис:
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
Засідання Правління Товариства у 2019 р. проводились.
Засідання Правління Товариства проводились за необхідності.
На засіданнях Правління Товариства приймалися рішення з питань здійснення оперативного управління діяльністю
Товариства; організації виробничо-господарської діяльності Товариства; звітування перед Загальними Зборами про
діяльність Товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності Товариства, затвердженого
Загальними Зборами; розробки та подання на затвердження Загальним Зборам річного звіту про діяльність
Товариства, результати діяльності, балансу; розробки та подання на узгодження Голові Наглядової Ради основних
напрямків діяльності, планів розвитку тощо.
Результати роботи Правління Товариства в 2019 р. є позитивними иа відповідають інтересам Товариства.
Діяльність Правління Товариства сприяла позитивним змінам у фінансово-господарській діяльності Товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу
Робота Правління Товариства у 2019 р. була задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства, не потребує
вжиття додаткових заходів.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю:
З метою ефективної діяльності та дотримання законодавчих актів управлінським персоналом ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» запроваджені внутрішні правила та процедури системи внутрішнього контролю (СВК). Ці заходи
спрямовані на забезпечення правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання
політики управлінського персоналу, а також за¬безпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам
і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. СВК
складається з:
- середовища контролю;
- процесу оцінки ризиків компанії;
- інформаційних систем, що стосуються фінансової звітності;
- процедур контролю;
- моніторингу заходів контролю.
СВК ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» також включає:
діяльність Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»;
забезпечення контролю за виконанням зобов’язань, наявністю, рухом майна, використанням матеріальних
цінностей;
своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-госпо¬дарській діяльності, виявлення і мобілізація
внутрішніх резервів;
контроль за формуванням повної достовірної інформації про господарські процеси і результати підприємництва,
необхідної для керівництва і використання усіма зацікавленими органами і організаціями.
функціонування служби внутрішнього аудиту;
розподіл повноважень та відповідальності;
система контролю кадрової політики;
затвердження облікової політики якою визначені системи бух¬галтерського обліку, процедури бухгалтерських
записів, а також процедури ведення обліку, тобто форму бухгалтерського обліку, спосіб обробки облікової інформації.
До процедур контролю належать:
- візування документів і контроль за документами (санкціонування);
- перевірка результатів діяльності;
- перевірка арифметичної точності записів;
- обробка інформації;
- фізичний контроль;
- обмеження прямого фізичного доступу до активів та записів;
- розмежування обов’язків.
Процедури контролю проводяться фахівцями компанії (облі¬ковою службою, спеціальними контрольними службами,
адміністрацією).
Опис основних характеристик системи управління ризиками:
Спеціалістами ТОВ «Інститут аналізу ризиків» ідентифіковані наступні ризики, які мають вплив на діяльність
компанії та потребують мінімізації та пом’якшення наслідків: ризик премій і резервів, ризик страхування здоров’я,
ризик інвестицій в акції, валютний ризик, майновий ризик, ризик ринкової концентрації, ризик дефолту банка,
операційний ризик.
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Заходи щодо зменшення впливу ризиків
Виходячи з результатів проведеного стрес-тестування, найбільшим за розміром є ризик збільшення загальної суми
виплат за медичним страхуванням (безперервним страхуванням здоров’я) на 40%. З метою зменшення зазначеного
ризику доцільним є здійснення заходів:
1)з контролю за збитковістю;
2)з диверсифікації страхового портфелю.
Наступним за розміром є ризик зниження ринкових цін на нерухомість на 25%. Фактичний вплив зазначеного ризику
є значно меншим, оскільки нерухомість використовується страховиком для власних потреб.
Щодо ризику зменшення на 40% ринкової вартості акцій, які не перебувають у лістингу, що включені до складу
активів балансу. Фактичний вплив зазначеного ризику можна вважати незначним, оскільки ця категорія активів не
використовуватися у покритті страхових резервів. Щодо ризику підвищення обмінного курсу іноземних валют
відносно гривні на 25%. Хоч цей ризик і відноситься до системних (тобто не підлягає впливу з боку компанії), його
фактичний вплив можна вважати незначним, оскільки строки врегулювання страхових випадків за цим видом
страхування є короткими.
Однак в цілому доцільним є збільшення в структурі якісних активів, зокрема грошових коштів, державних цінних
паперів.
При настанні будь-якої стресової події фактичний запас платоспроможності перевищує розрахунковий нормативний
запас платоспроможності.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ні
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
0
кількість членів ревізійної комісії __________
осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
0
останніх трьох років? __________
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
так
ні
ні
ні
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
так
ні
ні
ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

ні

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так
так

ні
так

ні
ні

ні
ні

ні
так

так
так

ні
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)
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так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб
та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так
X
X
X
X

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (зазначити)
Положення про службу внутрішнього аудиту фінансової установи, Положення про обробку
і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є Товариство,
Стратегія управління ризиками, Кодекс корпоративного управління, План щодо
забезпечення безперервної діяльності під впливом зовнішніх або внутрішніх чинників,
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація
Інформація
Інформація про діяльність
Документи
Копії
оприлюднюється
в надаються для документів
розповсюджується
акціонерного товариства
загальнодоступній ознайомлення надаються на
на загальних
інформаційній базі
зборах
безпосередньо
запит
даних Національної
в
акціонерному
акціонера
комісії з цінних
товаристві
паперів та фондового

Інформація
розміщується
на власному
веб-сайті
акціонерного
товариства

ринку про ринок
цінних паперів або
через особу, яка
провадить діяльність
з оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників фондового
ринку

Фінансова звітність, результати
діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками голосуючих акцій
Інформація про склад органів
управління товариства
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

так
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні)
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
X
Не проводились взагалі
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так
X
X

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Інше (зазначити) д/н
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Ні

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

Ні
X
X

X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
власника (власників) або прізвище, ім'я, по державним реєстром юридичних осіб, фізичних
№
батькові (за наявності) фізичної особи осіб - підприємців та громадських формувань
з/п власника (власників) значного пакета акцій (для юридичної особи - резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи нерезидента)
1 Кісельова Аполлінарія Петрівна
д/н

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

52,465753

2 Кушнір Віктор Михайлович

д/н

22,328767

3 Рудь Людмила Василівна

д/н

9,863013

4 Андрейцев Валерій Миколайович

д/н

7,671232

5 Слєпцова Олена Сергіївна

д/н

7,671232

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадові особи Товариства обираються (призначаються) на посаду та звільняються з посади у порядку,
передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами
Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.
Обрання та припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства здійснюється за рішенням
Загальних Зборів Товариства простим голосуванням з використання бюлетенів для голосування (рішення
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцій).
Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління здійснюється за рішенням Наглядової
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Ради Товариства (приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у
засіданні та мають право голосу).
В разі звільнення посадових осіб ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» їм виплачуються винагороди та / або
компенсації, передбачені чинним законодавством України.
9) Повноваження посадових осіб емітента
Посадові особи Товариства зобов’язані:
1) дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту Товариства та інших
внутрішніх документів Товариства;
2) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;
3) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок
діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну
обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
4) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою
посадовою особою або органом управління, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім
документам Товариства;
5) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його
посадовими особами;
6) повідомляти органи управління Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі
у зв’язку з виконанням посадових обов’язків;
7) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами Товариства
відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
8) розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину
стосовно Товариства (конфлікту інтересів) та дотримуватися встановлених у Товаристві правил та
процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
9) на вимогу аудитора надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства;
10) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження та вживати всіх можливих заходів щодо
нерозголошення закритої інформації Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством
України;
11) надавати закриту інформацію лише тим особам, які мають право на її отримання;
12) при наданні закритої інформації іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам
вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної
інформації;
13) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи
можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття закритої
інформації Товариства;
14) виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.
Посадові особи Товариства не мають права:
1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;
2) вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має
намір голосувати на Загальних Зборах Товариства, або про відчуження акціонером – працівником
Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних
Зборах Товариства;
3) бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних Зборах Товариства.
4) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та фізичних осіб за вплив на
прийняття відповідного рішення органами управління Товариства або за використання закритої
інформації;
5) отримувати подарунки або послуги від осіб, для яких дана посадова особа є керівником, за винятком
знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості та гостинності, а також сувенірів при
проведені протокольних та інших офіційних заходів;
6) використовувати з особистою або іншою метою, не пов’язаною з виконанням своїх посадових
обов’язків, робоче приміщення, засоби транспорту та зв’язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові
кошти та інше майно, надане посадовій особі Товариством безпосередньо для виконання своїх посадових
обов’язків відповідно до укладеного з цією посадовою особою договору;
7) розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім
випадків, передбачених чинним законодавством України;
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8) відмовляти фізичним та юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним
законодавством України та внутрішніми документами Товариства, затримувати її надання, надавати
недостовірну чи неповну інформацію;
9) використовувати не передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в
отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства;
10) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом
Товариства, можливостей Товариства, зокрема:
• майнових та немайнових прав Товариства;
• ділових зв’язків Товариства;
• інформації про діяльність та плани Товариства, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;
• будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.
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
У відповідності до Звіту незалежного аудитора, щодо фінансової звітності Товариства за рік, що
закінчився 31.12.2019 року від 10.04.2020 р., незалежною аудиторською фірмою – ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС
ПАРТНЕРИ» (ЄДРПОУ за 37741155):
- було перевірено інформацію, зазначену у п.п. 1 – 4 ч. 3 ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок»: інформація розкрита вірно та відповідає дійсному стану корпоративного управління в
Товаристві, та
- висловлена думка щодо інформації, зазначеної у п.п. 5 – 9 ч. 3 ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери
та фондовий ринок»: ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог ст. 40-1
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», статуту товариства та внутрішніх положень,
розкрита інформація відповідає дійсному стану корпоративного управління в Товаристві.
11) Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринку фінансових послуг»
Джерело розміщення тексту - http://www.interexpress.com.ua/uk/fin-zvit.
1.Мета провадження діяльності фінансової установи (страховика): Мета Товариства полягає у
максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також
отримання акціонерами дивідендів.
2.Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Принципи
корпоративного управління (Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р.; Кодекс корпоративного
управління Товариства (нова редакція), затверджений Протоколом Загальних Зборів Товариства № 1 від
15.04.2015 р.) дотримувалися Товариством протягом всього звітного року.
Джерело розміщення тексту - https://www.interexpress.com.ua/position_sk_interexpress/
Відхилень протягом 2019 р. не було.
3.Власники істотної участі (в тому числі особи, що здійснюють контроль за фінансовою установою
(страховиком)), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік:
Власники істотної участі Товариства до 22.01.2019 р.:
- фізична особа громадянин України Кісельов Євген Михайлович (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 1963410137) – володів 55,068493 % статутного капіталу Товариства.
Власники істотної участі Товариства з 22.01.2019 р. до 31.07.2019 р.:
- фізична особа громадянка України Кісельова Аполлінарія Петрівна (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 1943723180) – володіла 64,931506 % статутного капіталу Товариства.
Власники істотної участі Товариства з 01.08.2019 р.:
- фізична особа громадянка України Кісельова Аполлінарія Петрівна (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 1943723180) – володіє 52,465753 % статутного капіталу Товариства;
- фізична особа громадянин України Кушнір Віктор Михайлович (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2382513251) – володіє 22,328767 % статутного капіталу Товариства.
2019 р.
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Власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам.
У 2019 р. відбулася зміна відомостей про власників істотної участі у Товаристві:
1. 20.05.2018 р. фізична особа громадянин України Кісельов Євген Михайлович (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 1963410137), який володів 402 простими іменними акціями ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» (номінальною вартістю 4 020 000,00 грн.), що становить 55,068493 % статутного капіталу
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», помер та залишив свою частку у статутному капіталі Товариства своїй дружині
гр. Кісельовій Аполлінарії Петрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків
1943723180).
Спадщину було отримано 21.11.2018 р. та переоформлено 22.01.2019 р. Після переоформлення спадщини,
гр. Кісельова Аполлінарія Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків
1943723180) володіє 474 простими іменними акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (номінальною вартістю 4
740 000,00 грн.), що становить 64,931506 % статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
2. 03.07.2019 р. фізична особа громадянка України Кісельова Аполлінарія Петрівна (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 1943723180), яка володіла 474 простими іменними акціями ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» (номінальною вартістю 4 740 000,00 грн.), що становить 64,931506 % статутного капіталу
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», передала частину належних їй акцій у кількості 91 проста іменна акція ПрАТ
СК «ІнтерЕкспрес» (номінальною вартістю 910 000,00 грн.), фізичній особі громадянину України
Кушніру Віктору Михайлович у(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2382513251),
який володів 72 простими іменними акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (номінальною вартістю 720 000,00
грн.), що становить 9,863013 % статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». Після отримання акцій,
Кушнір Віктор Михайлович став володіти 163 простими іменними акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»
(номінальною вартістю 1 630 000,00 грн.), що становить 22,328767 % статутного капіталу ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес».
4.Склад наглядової ради фінансової установи (страховика) та його зміна за рік, у тому числі утворені нею
комітети.
Склад Наглядової Ради Товариства до 23.04.2019 р.:
- Виконуюча обов’язки Голови Наглядової Ради – Президента – Рудь Людмила Василівна;
- Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент – Кісельовуа Аполлінарія Петрівна;
- Член Наглядової Ради (Секретар) – Андрейцев Валерій Миколайович.
Склад Наглядової Ради Товариства з 24.04.2019 р.:
- Голова Наглядової Ради – Президент – Рудь Людмила Василівна;
- Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент –Кісельова Аполлінарія Петрівна;
- Член Наглядової Ради (Секретар) – Андрейцев Валерій Миколайович.
У 2019 р. відбулася зміна складу Наглядової Ради Товариства:
1. Рішенням Річних Загальних Зборів Товариства (Протокол № 1 від 23.04.2019 р.), було припинено
повноваження членів Наглядової Ради Товариства в повному складі та обрано Наглядову Раду Товариства
у складі 3 (Трьох) осіб строком на 3 (Три) роки з 24.04.2019 р. по 23.04.2022 р. (включно) (з врахуванням
дати проведення відповідних загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес») в наступному складі:
- Голова Наглядової Ради – Президент – Рудь Людмила Василівна;
- Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент – Кісельова Аполлінарія Петрівна;
- Член Наглядової Ради (Секретар) – Андрейцев Валерій Миколайович.
Відповідні зміни відбулись у зв’язку з господарською необхідністю.
Комітети Наглядової Ради Товариства у 2019 році не створювалися.
5.Склад виконавчого органу фінансової установи (страховика) та його зміни за рік.
Склад Правління Товариства у 2019 р. (Протокол Засідання Наглядової Ради Товариства № 27/ 17 від
15.06.2017 р. з урахуванням Протоколу Засідання Наглядової Ради Товариства № 27 / 18 від 12.10.2018
р.):
- Голова Правління – Кушнір Віктор Михайлович;
- Перший заступник Голови Правління – головний бухгалтер – Троян Олена Олександрівна;
- Член Правління – Беседіна Тетяна Ігорівна;
- Член Правління – Кудрявцева Ганна Борисівна.
2019 р.
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Зміни складу Правління Товариства у 2019 р. не відбувалося.
6.Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи (страховика)
внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі (страховику) або клієнтам цієї
установи (споживачам фінансових послуг).
Порушення внутрішніх правил, в тому числі, що призвели до заподіяння шкоди Товариству або клієнтам
Товариства (споживачам фінансових послуг) з боку членів Наглядової Ради та/або Правління Товариства
протягом 2019 року не відбувались.
7.Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи
(страховика), в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу.
17.12.2019 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку була винесена Постанова про
накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів №580-ДП-Е, у відповідності до якої до
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» було застосовано санкцію у вигляді попередження.
Протягом 2019 р. до членів Наглядової Ради Товариства та Правління Товариства заходи впливу
органами державної влади не застосовувалися.
8.Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи
(страховика).
Наглядова Рада Товариства:
- Голова Наглядової Ради – Президент – Рудь Людмила Василівна – 59750,00 грн.;
- Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент – Кісельова Аполлінарія Петрівна – 61550,00 грн.;
- Член Наглядової Ради (Секретар) – Андрейцев Валерій Миколайович – 30087,00 грн.;
Правління Товариства:
- Голова Правління – Кушнір Віктор Михайлович – 325280,00 грн.;
- Заступник Голови Правління – головний бухгалтер – Троян Олена Олександрівна – 269877,00 грн.;
- Член Правління – Беседіна Тетяна Ігорівна – 167539,00 грн.;
- Член Правління – Кудрявцева Ганна Борисівна – 126415,00 грн.
9. Значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи (страховика) протягом року.
Товариство схильне до страхового ризику, кредитного ризику, ризику ліквідності та ринкового ризику, які
включають відсотковий, валютний та інші цінові ризики.
Протягом року на діяльність Товариства значно впливали:
•ризик збільшення загальної суми виплат за медичним страхуванням (безперервним страхуванням
здоров'я). З метою зменшення зазначеного ризику Товариство застосовує заходи з контролю за
збитковістю та диверсифікації страхового портфелю.
•ризик зниження ринкових цін на нерухомість. Фактичний вплив зазначеного ризику є значно меншим,
оскільки нерухомість використовується страховиком для власних потреб.
•ризик зміни цін на частки фінансових інструментів, що не котируються та не перебувають у лістингу.
Цінні папери Товариства схильні до ризику, обумовленому невизначеністю по відношенню до майбутньої
вартості інвестиційних цінних паперів. Вище керівництво Товариства контролює процес управління
даними ризиками, проводячи певну політику концентрації ризиків та аналізу чутливості до ризиків, що є
основою для можливості безперервності діяльності страховика. Фактичний вплив зазначеного ризику
можна вважати значно меншим, оскільки ця категорія активів не може використовуватися у покритті
страхових резервів.
10. Наявність у фінансової установи (страховика) системи управління ризиками та її ключові
характеристики.
18.06.2014 р. Протоколом Наглядової Ради Товариства № 73/14 був затверджений внутрішній документ,
яким регулюється політика Товариства щодо управління ризиками, впливу яких піддається Товариство
(Положення про Стратегію управління ризиками Товариства).
25.12.2014 р. Товариство уклало Договір про надання послуг № 141225/3 з Товариством з обмеженою
відповідальністю «Інститут аналізу ризиків» (код за ЄДРПОУ 37118668; місцезнаходження: 03061, м.
Київ, пр-т Відрадний, буд. 95-Г, оф. 424) щодо здійснення оцінки адекватності страхових зобов’язань
відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 4 «Страхові контракти», стрес-тестування
відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг № 484 від 13.02.2014 р. та складання карти ризиків
2019 р.
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відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг № 295 від 04.02.2014 р.
11. Результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані,
зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень
(стандартів) бухгалтерського обліку.
Протягом 2019 року внутрішнім аудитором проведено 4 планові перевірки.
Підвищена увага під час аудиторських перевірок приділялась здійсненню страхових виплат, нарахуванню
та сплаті заробітної плати працівникам та обов’язкових платежів до бюджету, відповідності здійснення
фінансових операцій Товариства чинному законодавству України, достовірності бухгалтерського обліку та
звітності та інше.
12. Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи (страховика) розмір.
Протягом 2019 року факти відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті Товариства
розмір, були відсутні.
13. Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи (страховика) розмір.
Протягом 2019 року Товариством не здійснювалось купівлі-продажу активів в обсязі, що перевищує
встановлений у Статуті Товариства розмір.
14. Операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого
об'єднання, проведені протягом року. Така інформація не є комерційною таємницею.
Операції з пов’язаними особами:
Прийняття у дар від Кушніра Віктора Михайловича 2 (Двох) земельних ділянок:
- земельна ділянка площею 0,2500 (нуль цілих дві тисячі п’ятсот десятитисячних) гектара – оціночна
ринкова вартість 2 895 950,00 грн. (Два мільйона вісімсот дев’яносто п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят
гривень 00 копійок);
- земельна ділянка площею 0,2500 (нуль цілих дві тисячі п’ятсот десятитисячних) гектара – оціночна
ринкова вартість 2 895 950,00 грн. (Два мільйона вісімсот дев’яносто п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят
гривень 00 копійок).
15. Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг,
щодо аудиторського висновку.
Протягом 2019 року рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг, щодо аудиторського висновку Товариству не надавались.
16. Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначений протягом року.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА
«БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (дентифікаційний код ЄДРПОУ: 37741155; місцезнаходження: 79058, м. Львів,
вул. Масарика, буд. 18. кв. 130). Директор Цуприк Наталія Андріївна.
Свідоцтво № 4463 від 29.09.2011 р.
17.Діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
Сертифікат аудитора Цуприк Наталії Андріївни № 005601, виданий рішенням АПУ від 25.12.2003 №130.
- загальний стаж аудиторської діяльності: 17 років;
- кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі (страховику): 2 роки
підтвердження річної фінансової звітності (за 2018, 2019 р.р.);
- перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такій фінансовій установі (страховику) протягом
року: інші аудиторські послуги не надавались;
- випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора:
відсутн;
- ротація аудиторів у фінансовій установі (страховика) протягом останніх п'яти років: наявна;
- стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи (страховика), що підтверджена аудиторським висновком,
виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг: стягнення до
аудитора Аудиторською палатою України протягом року не застосовувались; факти подання недостовірної
звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком не виявлені.
2019 р.
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18.Захист фінансовою установою (страховиком) прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
- наявність механізму розгляду скарг: розгляд скарг громадян Товариством здійснюється згідно вимог
Закону України «Про звернення громадян» та інших актів законодавства України, що видаються
відповідно до Конституції України та Закону України «Про звернення громадян». Механізм розгляду
скарг громадян передбачає встановлені чинним законодавством України вимоги до оформлення звернення
громадянина та до порядку і строків розгляду скарг громадян Товариством;
- прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи (страховика), уповноваженого розглядати
скарги: Беседіна Тетяна Ігорівна;
- стан розгляду фінансовою установою (страховиком) протягом року скарг стосовно надання фінансових
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг): скарг стосовно надання
фінансових послуг протягом 2019 року до Товариства не надходило;
- наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою (страховиком) та
результати їх розгляду: позови до суду стосовно надання фінансових послуг Товариством відсутні.
19. Корпоративне управління у фінансовій установі (страховику), подання якої передбачено законами з
питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами
нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Корпоративне управління в Товаристві протягом 2019 року здійснювалось згідно принципів
корпоративного управління (Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р.). Кодекс корпоративного
управління Товариства (нова редакція) був затверджений Протоколом Загальних Зборів Товариства № 1
від 15.04.2015 року та дотримувався Товариством протягом всього звітного року.
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний
код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості іменні

Кісельова Аполлінарія Петрівна

383

52,465753

383

привілейовані
іменні
0

Кушнір Віктор Михайлович

163

22,328767

163

0

Рудь Людмила Василівна

72

9,863013

72

0

Слєпцова Олена Сергіївна

56

7,671232

56

0

Андрейцев Валерій Миколайович

56

7,671232

56

0

730

99,999997

730

0

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Усього:

р.

© SMA

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані
іменні

Кількість за типами акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або
рівним пороговому значенню пакета акцій
Дата отримання
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Ідентифікаційний код юридичної
Розмір частки
Розмір частки
інформації від
або найменування юридичної особи
особи - резидента або код/номер з акціонера до зміни
акціонера після
№
Центрального
власника (власників) акцій
торговельного, банківського чи
(у відсотках до
зміни (у відсотках
з/п депозитарію цінних
судового реєстру, реєстраційного статутного капіталу)
до статутного
паперів або
посвідчення місцевого органу влади
капіталу)
акціонера
іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи - нерезидента)
1
1

2
23.01.2019

3
Кісельов Євген Михайлович

4
д/н

5
55,068493

6
0

Зміст інформації: Дата отримання інформації: 23.01.2019;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Кісельов Євген Михайлович;
Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: Кісельов Євген Михайлович помер 20.05.2018 р. та залишив свої акції у
спадок Кісельовій Аполлінарії Петрівні;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до зміни права власності на такий пакет акцій: 55,068493%;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після зміни права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих
акцій): 0%;
Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він
дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють
спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: здійснював розпорядження акціями прямо;
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 22.01.2019 р.

23.01.2019
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1
2

2
23.01.2019

3
Кісельова Аполлінарія Петрівна

4
д/н

5
9,863013

6
64,931506

Зміст інформації: Дата отримання інформації: 23.01.2019;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Кісельова Аполлінарія Петрівна;
Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме набуття внаслідок спадкування після смерті чоловіка - Кісельова
Євгена Михайловича;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 9,863013%;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет
голосуючих акцій): 64,931506%;
Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він
дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють
спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: здійснює розпорядження акціями прямо;
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 22.01.2019 р.
Погодження набуття відбувалося у відповідності до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №
66 від 17.01.2019 р.
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1
3

2
05.08.2019

3
Кушнір Віктор Михайлович

4
д/н

5
9,863013

6
22,328767

Зміст інформації: Дата отримання інформації: 05.08.2019;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Кушнір Віктор Михайлович;
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 (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: відсутній.
Пряме набуття відбувалося у відповідності до договору дарування від акціонера Кісельової Аполлінарії Петрівни (до відчуження володіла часткою у розмірі
64,931506 % статутного капіталу ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", після відчуження володіє часткою 52,465753 % статутного капіталу ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес").
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 9,863013%;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет
голосуючих акцій): 22,328767%;
Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він
дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють
спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: відсутні – пряме володіння;
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 31.07.2019 р.
Погодження набуття відбувалося у відповідності до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №
1425 від 25.07.2019 р.
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X. Структура капіталу
№
з/п
1
1

Тип та/або клас акцій Кількість акцій
(шт.)
2
Проста акція в
бездокументарній
формі

3
730

Номінальна
вартість (грн)
4
10000,00

Права та обов’язки

5
Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають Відсутні
статусу акціонерів Товариства.
Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову
сукупність прав, включаючи право:
- брати участь в управлінні Товариством (через участь та
голосування на Загальних Зборах Товариства особисто або через
своїх представників). Одна проста акція Товариства надає
акціонеру один голос для вирішення кожного питання на
Загальних Зборах Товариства;
- обирати та бути обраними в органи управління Товариства;
- одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства.
Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності
Товариства та його внутрішніх положень забороняється;
- виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій в
порядку, визначеному чинним законодавством України з
урахуванням положень Статуту Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його
частину (дивіденди);
- на переважне право придбання додатково випущених
Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у
статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про
випуск акцій;
- вимагати обов’язкового викупу Товариством належних йому
акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством
України;
- отримати, у разі ліквідації Товариства, частину майна Товариства
або вартість частини майна Товариства, пропорційну частці
акціонера у статутному капіталі Товариства;
- укласти договір між акціонерами Товариства у порядку,
передбаченому чинним законодавством України;
- реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством
України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми
документами Товариства.
Акціонери Товариства зобов’язані:
- дотримуватися Статуту Товариства, інших внутрішніх документів
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Наявність публічної пропозиції та/або допуску до
торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру
6

1

2

3

4

5
Товариства;
- виконувати рішення органів Товариства;
- виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі,
пов’язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені
Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов’язки, встановлені цим Статутом та чинним
законодавством України.

Примітки: Відсутні
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6

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1

2

25.01.2011 47/1/11

3

Міжнарод- Тип цінного
ний ідентифі
папера
-каційний
номер
4

5

Форма
Номінальна
Кількість
існування та вартість (грн) акцій (шт.)
форма випуску

6

Державна комісія з цінних паперів UA1020631008 Акція проста
Бездокументарні
та фондового ринку
бездокументарна іменні
іменна

Загальна Частка у
номінальна статутвартість
ному
(грн)
капіталі
(%)

7

8

9

10

10000,00

730

7300000,00

10,958904

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:
- 04.04.2011 року між ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (код за ЄДРПОУ 33097568) та гр. Кісельовим Євгеном Михайловичем (ІПН 1963410137) був укладений договір про купівлю
Кісельовим Є.М. 80 (вісімдесяти) штук простих іменних акцій ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".
- 26.06.2017 року між ТОВ "ТрансфармПлюс" (код за ЄДРПОУ 31451597) та гр. Кушніром Віктором Михайловичем (ІПН 2382513251) був укладений договір купівлі Кушніром
В.М. 72 (сімдесят дві) штук простих іменних акцій ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (Торговець цінними паперами: ТОВ "ТАСК-БРОКЕР", код за ЄДРПОУ 34300570).
- 26.06.2017 року між ТОВ "ТрансфармПлюс" (код за ЄДРПОУ 31451597) та гр. Рудь Людмилою Василівною (ІПН 2938123942) був укладений договір купівлі Рудь Л.В. 72
(сімдесят дві) штук простих іменних акцій ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (Торговець цінними паперами: ТОВ "ТАСК-БРОКЕР", код за ЄДРПОУ 34300570).
- 26.06.2017 року між ТОВ "ТрансфармПлюс" (код за ЄДРПОУ 31451597) та гр. Андрейцевим Валерієи Миколайовичем (ІПН 2306423138) був укладений договір купівлі
Андрейцевим В.М. 56 (пятдесят шість) штук простих іменних акцій ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (Торговець цінними паперами: ТОВ "ТАСК-БРОКЕР", код за ЄДРПОУ 34300570).
- 26.06.2017 року між ТОВ "ТрансфармПлюс" (код за ЄДРПОУ 31451597) та гр. Слєпцовою Оленою Сергіївною (ІПН 2667106000) був укладений договір купівлі Слєпцовою О.С.
56 (пятдесят шість) штук простих іменних акцій ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (Торговець цінними паперами: ТОВ "ТАСК-БРОКЕР", код за ЄДРПОУ 34300570).
- 07.02.2018 року між гр. Кісельовим Євгеном Михайловичем (ІПН 1963410137) та гр. Кісельовою Аполлінарією Петрівною (ІПН 1943723180) був укладений договір купівлі
Кісельовою А.П. 69 (шістдесят дев’ять) штук простих іменних акцій ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (Торговець цінними паперами: ТОВ "ТАСК-БРОКЕР", код за ЄДРПОУ 34300570).
- 07.02.2018 року між ТОВ "ТрансфармПлюс" (код за ЄДРПОУ 31451597) та гр. Кісельовою Аполлінарією Петрівною (ІПН 1943723180) був укладений договір купівлі Кісельовою
А.П. 2 (двох) штук простих іменних акцій ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (Торговець цінними паперами: ТОВ "ТАСК-БРОКЕР", код за ЄДРПОУ 34300570).
- 22.01.2019 року відбулося переоформлення права власності на прості іменні акції ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які були отримані акціонером ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» - Кісельовою
Аполлінарією Петрівною у спадок після смерті свого чоловіка - Кісельова Євгена Михайловича, у кількості 402 шт. (55,068493% статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»).
Після набуття Кісельовою А.П. Акцій у спадок, вона стала володіти 474 простими іменними акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (64,931506% статутного капіталу ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес»).
- 03.07.2019 року між гр. Кісельовою Аполлінарією Петрівною (ІПН 1943723180) та гр. Кушніром Віктором Михайловичем (ІПН 2382513251) був укладений договір дарування
Кісельовою А.П. Кушніру В.М. 91 простої іменної акції ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
2019 р.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля власними цінними паперами на зовнішніх ринках не здійснювалася.
Публічна пропозиція була відсутня.
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах / інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового
реєстру фондової біржі: відсутня.
Додаткова емісія в 2011 р.
- здійснювалася з метою приведення розміру статутного капіталу до вимог чинного законодавства України.
- відбулася шляхом збільшення кількості акцій.
- відбулася шляхом приватного (закритого) розміщення
03.11.2006 516/1/06
Державна комісія з цінних паперів UA1020631008 Акція проста
Бездокументарні
та фондового ринку
бездокументарна іменні
іменна

10000,00

650

6500000,00

89,041096

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:
- 02.09.2009 року між ТОВ "Трансфармплюс" (код за ЄДРПОУ 31451597) та гр. Писарєвою Неонілою Михайлівною (ІПН 2065409261) був укладений договір про купівлю гр.
Писарєвою Н.М. 260 (двісті шістдесят) штук простих іменних акцій ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес".
- 01.06.2010 року між ТОВ "Трансфармплюс" (код за ЄДРПОУ 31451597) та гр. Писарєвою Неонілою Михайлівною (ІПН 2065409261) був укладений додатковий договір до
договору про купівлю гр. Писарєвою Н.М. 260 (двісті шістдесят) штук простих іменних акцій ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" по його розірвання у звязку з невиконанням гр. Писарєвою
Н.М. порядку оплати акцій ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".
- 13.12.2010 року між ТОВ "Трансфармплюс" (код за ЄДРПОУ 31451597) та гр. Кісельовим Євгеном Михайловичем (ІПН 1963410137) був укладений договір про купівлю гр.
Кісельовим Є.М. 390 (триста дев`ятосто) штук простих іменних акцій ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля власними цінними паперами на зовнішнішніх ринках не здійснювалася.
Публічна пропозиція була відсутня.
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах / інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового
реєстру фондової біржі: відсутня.
Зареєстровано зменшення статуного капіталу у звязку із зміною виду діяльності емітента.

2019 р.
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1

2

12.11.2004 677/1/04

3

4

5

6

Державна комісія з цінних паперів UA1020631008 Акція проста
Бездокументарні
та фондового ринку
бездокументарна іменні
іменна

7

8

9

10

10000,00

1050

10500000,00

0

Опис: Випуск акцій здійснювався з метою формування статутного капіталу акціонерного товариства з наступним розподілом акцій:
- Закрите акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ІнтерТрансПоліс" (код за ЄДРПОУ 31451838) - 210 (двісті десять) штук простих іменних ацій ЗАТ СК
"ІнтерЕкспрес";
- Акціонерний банк "Експрес-Банк" (код за ЄДРПОУ 20053145) - 210 (двісті десять) штук простих іменних ацій ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес";
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансфармплюс" (код за ЄДРПОУ 31451597) - 630 (шістсот тридцять) штук простих іменних акцій ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес".
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснювалася торгівля цінними паперами емітента:
- 10.10.2005 року між Закритим акціонерним товариством "Акціонерна страхова компанія "ІнтерТрансПоліс" (код за ЄДРПОУ 31451838) та Закритим акціонерним товариством
"Страхова компанія "ІнтерЕкспрес" (код за ЄДРПОУ 33097568) був укладений договір про купівлю ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес" 210 (двісті десять) штук простих іменних акцій ЗАТ СК
"ІнтерЕкспрес".
- 21.11.2005 року між Акціонерним банком "Експрес-Банк" (код за ЄДРПОУ 20053145) та Закритим акціонерним товариством "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес" (код за ЄДРПОУ
33097568) був укладений договір про купівлю ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес" 210 (двісті десять) штук простих іменних акцій ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес".
- 23.06.2006 року між Закритим акціонерним товариством "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес" (код за ЄДРПОУ 33097568) та гр. Кісельовим Євгеном Михайловичем (ІПН
1963410137) був укладений договір про купівлю Кісельовим Є.М. 1 (однієї) простої іменної акції ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес".
- 23.06.2006 року між Закритим акціонерним товариством "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес" (код за ЄДРПОУ 33097568) та гр. Кісельовою Аполлінарією Петрівною (ІПН
1943723180) був укладений договір про купівлю Кісельовою А.П. 1 (однієї) простої іменної акції ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес".
- 07.07.2006 року ТОВ "Трансфармплюс" (код за ЄДРПОУ 31451597) було придбано 18 (вісімнадцяти) штук простих іменних акцій ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес" за участю ТОВ
"Фінансовий Альянс" (ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності по випуску та обігу цінних паперів серії АВ № 020522 від 08.02.2006 р.).
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснювалася торгівля цінними паперами емітента: торгівля власними цінними паперами на зовнішньому ринку не здійснювалася.
Публічна пропозиція була відсутня.
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах / інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового
реєстру фондової біржі: відсутня.
Перша реєстрація випуску акцій здіснювалося шляхом закритого приватного розміщення.

2019 р.

© SMA

33097568

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1
відсотка розміру статутного капіталу емітента
Прізвище, ім’я, по батькові Кількість акцій Від загальної
Кількість за типами акцій
фізичної особи
(штук)
кількості акцій прості іменні привілейовані
(у відсотках)
іменні
1
2
3
4
5
Кісельова Аполлінарія Петрівна

383

52,465753

383

0

Кушнір Віктор Михайлович

163

22,328767

163

0

Рудь Людмила Василівна

72

9,863013

72

0

Андрейцев Валерій Миколайович

56

7,671232

56

0

674

92,328765

674

0

Усього:

2019 р.
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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
1

Номер свідоцтва про
реєстрацію випуску
2

25.01.2011 47/1/11

Міжнародний Кількість акцій у
ідентифівипуску (шт.)
каційний номер
3
4
UA1020631008

Опис: д/н

2019 р.
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730

Загальна
номінальна
вартість (грн)
5
7300000

Загальна кількість Кількість голосуючих Кількість голосуючих акцій, права голосу
голосуючих акцій акцій, права голосу за
за якими за результатами обмеження
(шт.)
якими обмежено (шт.) таких прав передано іншій особі (шт.)
6
7
8
730

0

0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. Орендовані основні засоби
грн)
(тис. грн)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення:
16547
27025
0
0
будівлі та споруди
16048
20315
0
0
машини та обладнання
121,5
160,5
0
0
транспортні засоби
361
314
0
0
земельні ділянки
0
5792
0
0
інші
16,5
443,5
0
0
2.Невиробничого призначення:
0
0
0
0
будівлі та споруди
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
Усього
16547
27025
0
0

Основні засоби, усього
(тис. грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
16547
27025
16048
20315
121,5
160,5
361
314
0
5792
16,5
443,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16547
27025

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
Основні засоби класифікуються відповідно до МСБО 16 "Основні засоби" з відображенням в синтетичному обліку на
бухгалтерських рахунках.Щомісячно нараховується амортизація прямолінійним методом за наступними річними
ставками:
- будинки, споруди - 10%;
- транспортні засоби - 10%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 10%;
- інші основні засоби (комп"ютери, оргтехніка, бібліотечний фонд) -20%.
Первісна вартість основних засобів:
На початок звітного періоду дорівнює 16547,0тис.грн., а на кінець звітного періоду - 27025,0 тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів:
Знос основних засобів на кінець періоду становить 13,06%.
Ступінь використання основних засобів:
основних виробничих засобів.
Сума нарахованого зносу:
За звітний період становить 1133,0 тис.грн.
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені:
Товариством, відповідно до обраної облікової політики, станом на 31.12.19р. здійснено переоцінку основних засобів,
об̕єктів нерухомого майна, загальна площа яких становить 187,0 кв.м., а оціночна вартість складає 26 107,0 тис.
грн. Висновкі експертів про вартість оцінюваного майна надані Товариству 31.12.20019 р. суб’єктом оціночної
діяльності ТОВ «ГЛОБАЛ АПРАЙЗЕР ГРУП» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №431/18, виданий ФДМУ
25.05.2018р.), оцінювач Кириленко С.С. (свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, видане
ФДМУ 12.08.2009р. за №7692), кваліфікаційне свідоцтво оцінювача №7027 з ДРСОД від 11.07.2009 р.
Результати переоцінки Товариство відображає в складі компонентів Сукупного Доходу «Звіту про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019р.» в статті Дооцінка необротних активів за 2019р.
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента:
Обмеження відсутні
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3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)
0

Кредити банку
X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
X
0
у тому числі:
X
0
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
X
0
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
власним випуском):
за векселями (всього)
X
0
за іншими цінними паперами (у тому числі
X
0
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
X
0
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
X
156
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
Інші зобов'язання та забезпечення
X
9715
Усього зобов'язань та забезпечень
X
9871
Опис: Всі зобов`язання компаніі на кінець звітного періоду є поточними.
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Відсоток за
користування
коштами (% річних)
X

Дата
погашення

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська
особи або прізвище, ім'я, по
консалтингова фірма «Бізнес Партнери»
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 37741155
особи
Місцезнаходження
вул. Масарика, буд. 18, кв. 130., м. Львів, Шевченківський р-н,
Львiвська область, 79058, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Свідоцтво № 4463
Аудиторська Палата України

29.09.2011
+ 38 (032) 249-36-61; + 38 (067) 370-58-46
+ 38 (032) 249-36-61
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту

Опис: Аудиторські послуги
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 34819244
особи
Місцезнаходження
провулок Куренівський, буд. 15, м. Київ, Оболонський,
Київська область, 04073, Україна
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Свідоцтво № 5
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

09.06.2010

+38 (044) 227-60-74
+38 (044) 227-60-74
Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову
оцінку емітента та/або його цінних паперів
Опис: Вид послуг, які надає особа: присвоення, оновлення, підтвердження рейтингу.
2019 р.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 30370711
особи
Місцезнаходження
вул. Тропініна, буд. 7Г, м.Київ, Шевченківський, Київська
область, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Рішення № 2092
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01.10.2013
+38 (044) 591-04-00
+38 (044) 482-52-01
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: Вид послуг, які надає особа: послуги центрального депозитарію.
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 21685166
особи
Місцезнаходження
вул. Жилянська, буд. 43, м. Київ, Голосіївський, Київська
область, 01033, Україна
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Серія АЕ № 263434
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01.10.2013
+ 38 (044) 490-05-10
+ 38 (044) 490-05-62
Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Вид послуг, які надає особа: депозитарні послуги.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Товариство з Обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ
АПРАЙЗЕР ГРУП»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 34180929
особи
Місцезнаходження
Васильківська, буд. 6, кв. 82, м.Київ, Голосіївський район,
Київська область, 03040, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

№431/18
ФДМУ

25.05.2018
+ 38 (044) 279-66-54
+ 38 (044) 279-66-54
Оціночна діяльність

Опис: Оцінка вартості нерухомого майна
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної 21676262
особи
Місцезнаходження
вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206., м. Київ, Голосіївський,
Київська область, 03150, Україна
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Рішення № 84
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

15.02.2019

+ 38 (044) 287-56-70
+ 38 (044) 287-56-73
Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому
ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: надання інформаційних послуг на фондовому ринку.
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Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2020.01.01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС»
Територія
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ

за ЄДРПОУ

33097568

за КОАТУУ

8036100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Акціонерне товариство

230

65.12
Вид економічної Інші види страхування, крім страхування життя
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників
24
Адреса,
Володимирська, 69, Київ, Голосіївський, Київська область, 01033, Україна, + 38 (044) 287-47-16
телефон
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
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Форма № 1
Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

Код за ДКУД 1801001
На кінець
звітного
періоду
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

1329
1695
366
0
16547
18324
1777
0
0
0
0
0
0

1352
1851
499
0
27025
30555
3530
0
0
0
0
0
0

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

0
8455
0
0
0
0
0
0
26331

0
7136
0
0
0
0
0
0
35513

1
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунк
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс
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2

3

4

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

19
0
0
0
0
0
0
0
1141

9
0
0
0
0
0
0
0
1402

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181

0
2
0
68
0
763
0
4179
0
4179
0
1491
0

0
0
0
82
0
26
0
4474
0
4474
0
3622
0

1182
1183
1184
1190
1195
1200

0
1491
0
0
7663
0

0
3622
0
0
9615
0

1300

33994

45128

Пасив

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом III
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Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425 (
1430 (
1435
1495

7300
0
9839
3704
0
0
3445
269
0
0
0
24557

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

0
0
0
0
0
0
0
0
5744
0

0
0
0
97
0
0
0
0
5508
0

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

3656
2088
0
0
0
0
5744

428
5080
0
0
0
0
5605

1600
1605
1610

0
0
0

0
0
0

1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
179
178
55
49
6
0
0
17
218
0
0
3169
3693

0
156
148
48
78
130
0
0
39
172
0
0
3643
4266

) (
) (

7300
0
15133
8469
0
0
3445
910
0
0
0
35257

)
)

1
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

2
1700

3
0

4
0

1800
1900

0
33994

0
45128

Примітки: Iнші фінансові інвестиції відображені за справедливою вартістю.
Довгострокові інвестиції – не котируємі інструменти
Товариству належать неконтролюємі частки участі (від 0,0263 до 1,0356 %) у компаніях. Вартість фінансових
активів, що класифіковані у звіті про фінансовий стан як інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2019 року
визначені на підставі дисконтування майбутніх грошових потоків з використанням середньозважених процентних
ставок за депозитами з аналогічними умовами, ризтком та строками, що залишились до погашення з певною долею
судження.
Товариство визначило збиток від переоцінки в сумі 1319,0 тис.грн. по категорій «Довгострокові фінансові інвестиції
в інструменти капіталу» - некотируємі цінні папери.Знецінення фінансових інструментів відображено в складі статей
іншого сукупного доходу в Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019р. з рекласифікацією до
нерозподіленого прибутку, що відображено в Звіті про власний капітал за 2019 рік . (відповідно до МСФЗ (ІFRS) 9
«Фінансові інструменти»)
Резерви під очікувані кредитні збитки по фінансовим активам, що оцінюються за амортизованою вартістю та за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Товариство проводить оцінку резерву очікуваних збитків по відношенню до всіх боргових активів та довгострокових
фінансових інвестицій в інструменти капіталу, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід, використовуючи три етапи:
1.При первісному визнанні та за відсутності суттєвого зростання кредитного ризику, резерв під збитки
розраховується як очікувані кредитні збитки на горизонті до 12 місяців (або менше, якщо строк до погашення активу
менше).
2.При суттєвому зростанні кредитного ризику, резерв під збитки розраховується як очікувані кредитні збитки за весь
залишок строк дії активу;
3.При настанні події дефолту (об'єктивних ознак знецінення), резерв під збитки продовжує розраховуватися як
очікувані кредитні збитки за весь залишковий строк дії активу, але при цьому відсотки починають нараховуватися на
чисту балансову вартість активу після вирахування резерву, в той час як на перших двох етапах відсотки
нараховуються на валову балансову вартість без врахування резерву.
Товариство використовує сценарний аналіз очікуваних грошових потоків та зважування їх результатів на
ймовірності. Для активів без ознак знецінення найбільш ймовірний сценарій – це повне погашення без збитків.
Однак аналіз також враховує і можливість збитків, аж до повного списання активу.
Станом на 31.12.19р. Товариство провело оцінку резерву очікуваних збитків для боргових фінансових активів та
активів, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Сума резерву збитків визнано не
суттєвою за величиною для відображення в фінансовій звітності.
Керівник

Кушнiр Віктор Михайлович

Головний бухгалтер

Троян Олена Олександрівна
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Стаття

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За
рядка
період
аналогічний
період
попереднього
року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи

2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070
2090

Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі

2241
2250
2255

Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток

2270
2275
2290

(

0
0
3237

) (

0
0
2548

)

2295

(

0

) (

0

)

2019

© SMA

33097568

2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

(
(

(

3
0
51516
68672
16295
2992
2131
5027
31458
15031
0
0
3227
0
0
12
0

) (
) (

) (

4
0
36558
45164
9162
(1063)
(507)
1103
22729
12726
0
0
(1384)
(1384)
0
663
0

)
)

)

2122

0

0

2123
2130
2150
2180
2181

(
(
(
(

0
7053
9238
76
0

0
5723
4499
108
0

)
)
)
)

2182

(

0

0

)

2190
2195
2200
2220
2240

)
)
)
)

(
(
(
(

)(

1903
(

(
(

0
0
336
1027
0
29
0

1675
)(

) (
) (

0
0
479
394
0
0
0

)

)
)

Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

(1277)
0
1960

2300
2305
2350
2355

0

(

(779)
0
1769
) (

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

3
5294
(1319)
0
0
(1027)
2948
0
2948
4908

4
6885
(5556)
0
0
(394)
935
0
935
2704

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

3
591
2332
599
1265
32281
37068

4
638
2355
513
561
31608
35675

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
Код
рядка

1

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код
За звітний
рядка
період

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2
2600
2605
2610
2615
2650

Примітки: Відсутні
Керівник

Кушнір Віктор Михайлович

Головний бухгалтер

Троян Олена Олександрівна
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3
730
730
6,72
6,72
0

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
730
730
3,7
3,7
0

)
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
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Код за ДКУД 1801004

Код
рядка
2

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

3

4

3000

0

0

3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025

0
0
0
0
124
0
0

0
0
0
0
69
0
0

3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100 (

0
0
0
68318
0
0
18493

0
0
0
44329
0
627
11820

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

2376
657
1902
1307
0
55
0
0
0
28380
16661
0
(27)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

2036
555
1248
741
0
43
0
0
0
17147
10423
0
1796

3200

0

0

3205
3215

0
322

0
477

3220
3225
3230
3235

0
0
0
0

0
0
0
0

3250

0

0

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

1
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

2
3255 (

3
0

)(

3260
3270
3275
3280

0
0
0
0

)
)
)
)

(
(
(
(

3290 (
3295

0
322

)
)
)
)

0
(2087)

)

0

3305
3310
3340
3345 (

0
0
0
0

)(

0
0
0
0

)

3350
3355
3360
3365
3370
3375

0
0
0
0
0
0

)
)
)
)
)
)

0
0
0
0
0
0

)
)
)
)
)
)

0
0
(291)
4470
0
4179

)

(
(
(
(
(
(

3390 (
3395
3400
3405
3410
3415

0
0
295
4179
0
4474

Кушнір Віктор Михайлович

Головний бухгалтер
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0
0
0

0
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(
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Звіт про власний капітал
за 2019 рік
Форма № 4
Стаття

Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
відповідно до законодавства

2
4000
4005

3
7300
0

4
9839
0

5
3704
0

4010
4090
4095
4100

0
0
7300
0

0
0
9839
0

4110
4111
4112
4113
4114

0
0
0
0
0

4116
4200
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Код за ДКУД 1801005

Капітал у
Додатко- Резервний
дооцінках вий капітал капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

6
3445
0

7
269
0

8
0
0

9
0
0

10
24557
0

0
0
3704
0

0
0
3445
0

0
0
269
1960

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
24557
1960

5294
5294
0
0
0

(1027)
0
0
0
0

0
0
0
0
0

(1319)
0
(1319)
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2948
5294
(1319)
0
0

0
0

0
0

(1027)
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(1027)
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210
4215

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4220

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

5792

0

0

0

0

5792

4245
4260

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4265
4270
4275
4280
4290
4291

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4295
4300

0
7300

5294
15133

4765
8469

0
3445

641
910

0
0

0
0

10700
35257

Примітки: Відсутні
Керівник

Кушнір Віктор Михайлович

Головний бухгалтер

Троян Олена Олександрівна
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
1.Інформація про компанію
Випуск звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (далі
Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2019р. було затверджено згідно з рішенням
Правління від «21 » лютого 2019 р.
Товариство створено згідно з Установчим договором про діяльність Закритого акціонерного
товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» від 15 червня 2004 року.
Статутний фонд станом на 31.12.2019 року становить 7 300 000,00 грн., що складає 730 шт.
простих іменних акцій номінальною вартістю 10 000,00 грн. кожна.
Юридична адреса Товариства - 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69.
Предметом діяльності Товариства є страхування, перестрахування та фінансова діяльність,
пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, які здійснюються
на основі ліцензій, що видані Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України КВЕД 65.12.
2.Основа підготовки фінансової звітності
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно
відображає фінансовий стан на 31.12.2019 року, а також результати діяльності, рух грошових
коштів та зміни в капіталі за рік, що закінчився 31.12.2019 року, у відповідності до
Концептуальних основ фінансової звітності, Міжнародних стандартів фінансової звітності в
редакції затвердженою Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ).
При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:
-забезпечення правильного вибору та застосування принципів та методів облікової політики;
-представлення інформації у т.ч. даних про облікову політику, у формі що забезпечує
прийнятність, достовірність, зрозумілість такої інформації;
-розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог, МСФО є недостатнім для
розуміння користувачами звітності того впливу, який ті чи інші операції, а також події чи умови
здійснюють на фінансовий стан та фінансові результати діяльності;
-створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього
контролю;
-оцінку спроможності продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому
майбутньому;
-застосування заходів щодо збереження активів, виявлення та запобігання випадкам шахрайства
та інших порушень;
-ведення обліку у відповідності до законодавства України та Міжнародних стандартів
фінансового обліку та звітності у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції
Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий
стан і забезпечити відповідність фінансової звітності.
Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2019 року є фінансовою звітністю
Товариства, підготовленою відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та за формами
із змінами, внесеними Наказом МФУ № 73 від 07.02.2013р.
Відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та Наказом МФУ № 73 «Про
затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» фінансова звітність за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня
2019 року включає:
-Баланс (Звіт про фінансовий стан);
-Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
-Звіт про рух грошових коштів;
-Звіт про власний капітал;
-Пояснювальні примітки до фінансової звітності.
Під час підготовки фінансової звітності Товариство керується одним із основоположних
принципів - безперервності діяльності, що означає можливість продовжувати свою діяльність
2019 р.
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в осяжному майбутньому, і це підтверджено співвідношенням поточних активів та
зобов'язань, бізнес-планами, бюджетами, прогнозами руху грошових коштів, наявності
доступу до джерел фінансування, підтримкою акціонерів. У разі суттєвих сумнівів і
невизначеності щодо здатності продовжувати діяльність протягом наступних дванадцяти
місяців, після звітної дати, Товариство розкрило б свої припущення чи судження стосовно всієї
наявної інформації щодо майбутнього.
При складанні фінансової звітності на основі МСФЗ за 2019р. Товариство застосовує МСФЗ, які
є чинними на 31.12.2019р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ та які офіційно
оприлюднені на веб-сайті МФУ.
Дані попередньої фінансової звітності, складеної за 2018р. на основі МСФЗ, використані у якості
порівняльних даних для складання повних фінансових звітів за МСФЗ за звітні періоди 2019р.
Дана фінансова звітність була складена відповідно до принципу оцінки за історичною
собівартістю, за винятком статей фінансові активи, фінансові зобов'язання, інвестиційна
нерухомість, будинки та споруди, класифіковані в якості основних засобів, які оцінюються за
амортизованою вартістю, за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки
через прибуток чи збиток та за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в
іншому сукупному доході та накопиченням у власному капіталі.
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2019р. представлена Товариством в гривнях, а усі
суми закруглені до цілих тисяч (UAH 000).
3.Істотні положення облікової політики
Облікова політика Товариства відповідає положенням МСФЗ, що вступили в дію на кінець
31.12.2019р. по відношенню до річних періодів, які починаються з 01 січня 2019 р. Відповідно
до МСФЗ (ІАS) 8 Товариство послідовно застосовує прийняту облікову політику до
анологічних операцій, подій та умов, які відбувались в попередніх звітних періодах та відбулись
за звітний період, що закінчився 31.12.2019 р.
При складанні даної фінансової звітності Товариством не здійснювалось дострокового
застосування стандартів, поправок та пояснень, які були опубліковані але не вступили в дію
станом на 01 січня 2019р.
3.1. Основні засоби
Об’єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, оцінюється за його
собівартістю. Собівартість об’єкта основних засобів визнаэться активом, якщо і тільки якщо: а) є
ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до суб’єкта
господарювання; б) собівартість об’єкта можна достовірно оцінити. Після визнання об̕єкти
основних засобів обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації
і накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає
теперішню вартість грошових потоків, які, за очікуванням суб’єкта господарювання, виникнуть
упродовж використання активу і від його вибуття після закінчення строку його корисної
експлуатації або які, за очікуванням, виникнуть при погашенні зобов’язання. Амортизація – це
систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної
експлуатації. Збиток від зменшення корисності – це сума, на яку балансова вартість активу
перевищує суму його очікуваного відшкодування. При необхідності заміни значних компонентів
основних засобів через певні проміжки часу Товариство визнає подібні компоненти як окремі
активи з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання і амортизацією.
Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним,
визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна об’єктів основних засобів, якщо
виконуються всі критерії визнання. Всі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування
визнаються в звіті про прибутки та збитки у момент понесення. Приведена вартість очікуваних
витрат по виведенню активу з експлуатації після його використання включається в первісну
вартість відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання резерву майбутніх витрат.
Об̕єкти нерухомого майна (земельні ділянки, будівлі, споруди) оцінюються за справедливою
вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації по будівлях і збитків від зменшення
корисності, визнаних після дати переоцінки. Переоцінка здійснюється з достатньою регулярністю
для забезпечення впевненості в тому, що справедлива вартість переоціненого активу не
2019 р.
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відрізняється істотно від його балансової вартості. Для проведення переоцінки Товариство
застосовує метод при якому суму накопиченої амортизації перераховують пропорційно до зміни
валової балансової вартості активу, так що балансова вартість активу після переоцінки дорівнює
переоціненій сумі. ( МСФЗ 13).
Якщо Товариством переоцінюється об’єкт основних засобів, тоді весь клас основних засобів, до
якого належить цей актив, теж переоцінюється. Клас основних засобів – це група активів,
однакових за характером і способом використання в діяльності суб’єкта господарювання.
Прикладами окремих класів активів є: а) земля; б) земля та будівлі; в) машини та обладнання; г)
кораблі; ґ) літаки; д) автомобілі; е) меблі та приладдя; є) офісне обладнання.
Якщо балансова вартість активу збільшилася в результаті переоцінки, збільшення визнається в
іншому сукупному доході та накопичується у власному капіталі під назвою «Капітал у
дооцінках». Проте це збільшення визнається в прибутку чи збитку, якщо воно сторнує
зменшення від переоцінки того самого активу, яке раніше було визнане в прибутку чи збитку.
Якщо балансова вартість активу зменшилася в результаті переоцінки, зменшення визнається
Товариством в прибутку чи збитку. Проте зменшення відображається в іншому сукупному
доході, якщо існує кредитове сальдо дооцінки щодо цього активу. Зменшення, визнане в іншому
сукупному доході, зменшує суму, акумульовану у власному капіталі на рахунку власного
капіталу під назвою «Капітал у дооцінках».
Амортизаційні відрахування за кожен період визнаються у прибутку чи збитку, якщо вони не
включені до балансової вартості іншого активу. Амортизація розраховується лінійним методом
протягом строку корисної експлуатації активів за наступними річними нормами:
Будинки, споруди – 5%;
Автомобілі – 10%;
Меблі та приладдя – 10%;
Офісне обладнання - 20%.
Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента з балансу відбувається
при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигід від
використання або продажу даного активу. Доходи або витрати, що виникають від припинення
визнання об’єкта основних засобів (розраховані як різниця між чистими надходженнями від
вибуття (якщо вони є) та балансовою вартістю активу), включаються в звіт про прибутки та
збитки за той звітний рік, в якому актив був списаний.
Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються
в кінці кожного річного звітного періоду і при необхідності корегуються.
3.2. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первинному визнанні оцінюються за
первісною вартістю. Після первинного визнання нематеріальні активи враховуються за
первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від
зменшення корисності (в разі їх наявності). Нематеріальні активи, внутрішньо генеровані
компанією, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, а відповідні
витрати відображаються в звіті про прибутки та збитки за звітний рік, в якому вони виникли.
Строк корисної експлуатації нематеріальних активів може бути або визначеним, або
невизначеним.
Нематеріальні активи з визначеним строком корисної експлуатації амортизуються протягом
цього періоду і оцінюються на предмет зменшення корисності, якщо є ознаки потенційного
збитку зменшення корисності від даного нематеріального активу. Період і метод нарахування
амортизації для нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації
переглядаються, як мінімум, в кінці кожного фінансового року. Зміна очікуваного строку
корисної експлуатації або очікуваної структури споживання майбутніх економічних вигід,
пов'язаних з активом, відображається у фінансовій звітності як зміна періоду або методу
нарахування амортизації, залежно від ситуації, та враховується як зміна облікових оцінок.
Витрати на амортизацію нематеріальних активів з визначеним терміном корисної експлуатації
визнаються в звіті про прибутки та збитки в тій категорії витрат, яка відповідає функції
нематеріальних активів.
Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання не підлягають
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амортизації, а тестуються на зменшення корисності щорічно або кожного разу, коли є ознака
можливого зменшення корисності нематеріального активу. Строк корисної експлуатації
нематеріального активу з невизначеним періодом використання переглядається щорічно з метою
визначення того, наскільки прийнятно продовжувати відносити даний актив до категорії активів
з невизначеним строком корисної експлуатації. Якщо це неприйнятно, зміна оцінки строку
корисного використання - з невизначеного на визначений строк - здійснюється на перспективній
основі.
Доходи або витрати від списання з балансу нематеріального активу визнаються як різниця між
чистим надходженням від вибуття активу і балансовою вартістю активу та визнаються в звіті про
прибутки та збитки у момент вибуття даного активу з балансу.
Видатки на дослідження і розробки
Видатки на дослідження відносяться на витрати на етапі їх понесення. Нематеріальний актив, що
виникає в результаті витрат на розробку, визнається лише тоді, коли Товариство може довести
наступне:
технічну можливість завершити створення нематеріального активу так, щоб він був придатний до
використання або продажу;
свій намір завершити створення нематеріального активу та використовувати або продати його;
свою здатність використовувати або продати нематеріальний актив;
наявність відповідних технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробки;
свою здатність достовірно оцінити видатки, які відносяться до нематеріального активу протягом
його розробки.
Після первісного визнання витрат на розробку в якості активу застосовується витратна модель,
яка вимагає, щоб активи обліковувались за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація активу починається
після закінчення розробки, коли актив вже готовий до використання. Амортизація проводиться
протягом очікуваного періоду отримання майбутніх економічних вигід від цього активу.
Амортизація відображається в складі собівартості. Протягом періоду розробки актив щорічно
тестується на предмет зменшення корисності.
Ліцензії
Ліцензії на право здійснення страхової діяльності видані на термін до 5 років або безстроково,
залежно від характеру ліцензії, що надається. Ліцензії можуть бути продовжені в кінці даного
терміну, якщо Товариство виконуватиме заздалегідь встановлені законодавством умови.
Подовження може бути здійснене за невелику додаткову плату або безкоштовно .Тому термін
корисного використання цих ліцензій оцінюється як невизначений.
Нижче наводиться коротка інформація відносно облікової політики, яка застосовується до
нематеріальних активів Товариства.
3.3. Фінансові інструменти
3.3.1. Фінансові активи
Класифікація та оцінка
З 01.01.2018р. фінансові активи Товаристав, що знаходяться у сфері дії МСФЗ (IFRS) 9,
класифікуються відповідно як фінансові активи, у тому числі:
-Боргові активи (дебіторська заборгованість, надана поворотна фінансова допомога, банківські
депозити, інвестиції в облігації та векселі тощо);
-Інвестиції в інструменти капіталу (акції, частки в товариствах з обмеженою відповідальністю, паї
інвестиційних фондів, тощо.) Відповідно до вимог МСФЗ (IFRS) 9 визначає три класи
фінансових активів, до кожного з яких застосовуються свої правила оцінки та визнання
прибутків та збитків:
-За амортизованою вартістю;
-За справедливою вартістю з визнанням її змін в іншому сукупному доході;
-За справедливою вартістю з визнанням її змін у прибутку або збитку.
Розподіл активів за цими класами відбувається при першому застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 на
01.01.2018р. і в подальшому при первісному визнанні кожного нового активу. Цей розподіл
Товариство здійснює відповідно до двох критеріїв:
-Характеристики договірних грошових потоків (чи є вони виключно виплатою основної суми
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боргу та відсотків на неї)
-Бізнес-моделі, яка застосовується до цих активів (утримуються активи для погашення чи для
продажу, чи для обох цілей).
Класифікація активів залежно від результату застосування відповідно до критеріїв
1.Якщо грошові потоки від фінансування інструменту є лише погашення основної суми та
відсотків на неї і оцінка бізнес-моделі утримання для погашення – Амортизована вартість;
2.Якщо грошові потоки від фінансування інструменту є лише погашення основної суми та
відсотків на неї і оцінка бізнес-моделі утримання для погашення та продажу- Справедлива
вартість через інший сукупний дохід;
3. Якщо грошові потоки від фінансування інструменту є лише погашення основної суми та
відсотків на неї і оцінка бізнес-моделі утримання для продажу - Справедлива вартість через
прибуток або збиток;
4.Якщо грошові потоки від фінансування інструменту не є погашення основної суми та відсотків
без оцінки бізнес - моделі - Справедлива вартість через прибуток або збиток.
Товариство проводить пере класифікацію фінансових активів, лише тоді, коли він змінює свою
бізнес-модель управління фінансовими активами.
а) Дбіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість є контрактним правом отримати грошові кошти від іншого суб ̓єкта
господарювання. При первісному визнанні відповідно до сутності контрактної угоди і відповідно
до визначення згідно з МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання» є фінансовим активом.
Поточна дебіторська заборгованість є простим борговим інструментом (критерій –договірні
грошові потоки) і обліковується за амортизованою вартістю при застосуванні нульової
ефективної ставки відстка. Фактично обліковується за номінальною вартістю, яка також є
амортизованою вартістю за відсутності відсотків, які нараховуються на неї.
Довгострокова дебіторська заборгованість, первісно визнається за теперішньою вартістю суми до
отримання, а в подальшому різниця між теперішньою вартістю при первісному визнанні та
номінальною сумою амортизується і визнається відсотковим доходом.
При нарахуванні штрафних відсотків за прострочення платежу Товариство не порушує критерію
договірних грошових потоків, за умови, що ставка відсотків відображає кредитний ризик (який,
природньо, зростає у випадку прострочення ) та не містить леверидж - коефіцієнт, що
підтверджує залежність грошових потоків від певної змінної.
Бізнес-модель управління дебіторською заборгованістю
У більшості випадків дебіторська заборгованість утримується для отримання платежів від
дебіторів, тобто утримується до погашення – облік за амортизованою вартістю.
Якщо, умови договорів Товариства, містять розрахунки штрафних санкцій, тобто неустойки в
якості відсотка, який розраховується як подвійна облікова ставка НБУ (леверидж), то дебіторська
заборгованість, що виникає з таких договорів не відповідає критерію договірних грошових
потоків - облік за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
б) Банківські депозити
Умови договорів по банківським депозитам Товариства мають фіксовані відсоткові ставки або ж
ставки, що змінюються залежно від суми депозиту та строку перебування коштів на ньому.
Депозити також передбачають умови продовження за фіксованою и поточною ринковою
ставкою та дострокове зняття коштів.Такі умови відповідають критерію договірних грошових
потоків та містять лише погашення основного боргу та відсотків на нього і обліковуються за
амортизованою вартістю.
Короткострокові депозити приймаються Товариством як еквівалент грошових коштів відповід до
п.7 МСФЗ 7 «Звіт про рух грошових коштів».
в) Класифікація та оцінка інструментів капіталу
Товариство визнає довогострокові інвестиції в звичайні акції випущені іншим суб'єктом
господарювання як фінансові інвестиції в інструменти власного капіталу. Інструмент капіталу –
це будь-який контракт, який засвідчує залишкову частку в активах суб’єкта господарювання після
вирахування всіх його зобов’язань і відповідно до визначення згідно з МСФЗ (IFRS) 32 «
Фінансові інструменти: подання» є фінансовим активом.
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До інструментів капіталу Товариства застосовуються загальні вимоги МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові
інструменти», які стосуються класифікації фінансових активів, включно з аналізом договірних
грошових потоків і бізнес-моделі. Оскільки за своєю природою інструменти капіталу не дають
безумовного права на отримання грошових коштів, а будь-які платежі за ними прямо залежать
від результатів діяльності емітента, тому грошові потоки за інструментами капіталу не є
виплатами основного боргу та відсотків. Отже, такі активи мали б обліковуватися за
справедливою вартістю через прибуток або збиток. Але відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові
інструменти» Товариство використовує можливість пом̓якшити вплив переоцінки інструментів
капіталу на фінансовий результат і для кожного окремого такого інструменту Товариством
прийнято рішення переоцінювати його через інший сукупний дохід замість прибутку або збитку.
Таке рішення прийняте та оформлене Товариством на дату першого застосування МСФЗ (IFRS)
9, тобто на 01.01.2018р. для наявних інвестицій в інструменти капіталу та на дату первісного
визнання для інвестицій, що придбаватимуться в подальшому. Це рішення не може бути
переглянуто в майбутньому, а отже відповідні інвестиції переоцінюються через інший сукупний
дохід аж до їх вибуття. При цьому дивіденди від них все одно визнаються в прибутку або збитку,
але всі інші зміни справедливої вартості ніколи не переносяться до прибутку або збитку, навіть
при вибутті.
Справедлива вартість– це ціна, яка була б отримана за продаж актива або сплачена за передачу
зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. (МСФЗ 13 "Оцінка
справедливої вартості").
У виняткових випадках, коли визначення достовірної справедливої вартості є неможливим і
Товариство зіштовхується зі значними труднощами при її оцінці, особливо враховуючи
обмеженість інформації на українському ринку, Товариство використовує припущення дозволене
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» п.Б5.2.3, коли собівартість може бути прийнятним
наближенням оцінки за справедливою вартістю.
Первісне визнання
При первісному визнанні Товариство оцінює дебіторську заборгованість за ціною операції. Всі
інші фінансові активи під час первісного визнання Товариство оцінює за їх справедливою
вартістю плюс або мінус витрати на операцію, що безпосередньо пов̕язані з придбанням
фінансових активів (у випадках коли фінансові активи не оцінюються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток).
3.3.2. Знецінення фінансових активів – визнання очікуваних кредитних збитків
Відповідно до вимог МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», щодо оцінки знецінення
(зменшення корисності) Товариство застосовує не для всіх фінансових активів, а лише до
боргових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю та за справедливою вартістю через
інший сукупний дохід.
Товариство створює резерв під очікувані кредитні збитки, тобто збитки від знецінення, яке може
статися в майбутньому, навіть з мінімальною ймовірністю. Резерв під кредитні збитки
створюється з моменту первісного визнання активу. Очікувані кредитні збитки завжди більше
нуля, оскільки неможливо припустити, що заборгованість завжди буде повернута в повному
обсязі в усіх можливих сценаріях. Тому при оцінці зменшення корисності завжди оцінююється
сума очікуваних збитків згідно з критерієм бізнес-моделі управління та наявності інформації, яка
використовується з певним судженням в аналізі визначення ймовірностей різних сценарієв, для
яких важко знайти об̕єктивне підтвердження. В фінансовій звітності Товариства оцінений резерв
очікуваних кредитних збитків відображається відповідно до меж порогу суттєвості.
3.3.3. Припинення визнання фінансових активів Товариство припиняє визнання фінансових
активів лише тоді, коли:
Спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від таких фінансових активів, або
Товариство передає фінансовий актив, тобто:а) передає договірні права на одержання
грошових потоків від такого фінансового активу, або б) зберігає за собою договірні права на
одержання грошових потоків від такого фінансового активу але бере на себе договірне
забов̕язання виплачувати грошові потоки одному або кількома одержувачам за угодою, що
відповідає всім трьом умовам визначеним в п.3.2.5 МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти».
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Підчас передавання фінансового активу Товариство оцінює, в якому обсязі за ним залишаються
ризики та вигоди від володіння активом. При цьому: а)якщо Товариство в основному передає всі
ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, то Товариство припиняє визнання
фінансового активу та окремо визнає як активи або зобов̓язання всі права та обов̓язки, створені
або збережені при передаванні; б) якщо Товариство в основному зберігає за собою всі ризики та
вигоди від володіння фінансовим активом, то Товариство продовжує визнавати фінансовий
актив; в) якщо Товариство в основному не передає й не зберігає за собою всі ризики та вигоди
від володіння фінансовим активом, то Товариство з̓ясовує, чи залишився за ним контроль над
фінансовим активом.При цьому:
а)якщо контроль за Товарисвтом не залишився, то він припиняє визнання фінансового активу та
окремо визнає як активи та зобов̓язання всі права та обов̓язки, створені або збережені при
передаванні;
б) якщо контроль залишився за Товариством, то воно продовжує визнавати фінансовий актив у
обсязі своєї подальшої участі у фінансовому активі.
При припиненні визнання фінансового активу в цілому різниця між балансовою вартістю та
одержаною компенсацією визнається в прибутку чи збитку.
Якщо передавання активу не тягне за собю припинення визнання, то Товариство продовжує
визнавати переданий актив у цілому та визнає фінансове зобов̓язання в розмірі одержуваної
компенсації.У наступних звітних періодах Товариство визнає будь-який дохід від переданого
активу та будь-які витрати, понесені за фінансовим зобов̓язанням.
3.3.4. Фінансові зобов̕ язання
Класифікація та оцінка
Товариство класифікує всі свої фінансові зобов̕язання як такі, що в подальшому оцінюються за
амортизованою собівартістю, за винятком: а) фінансових зобов̕язань, що оцінюються через
прибуток, або збиток. Такі зобов̕язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов̕язаннями,
надалі оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; б) фінансових
зобов̕язань, що виникають у разі невідповідності передавання фінансового активу критеріям для
припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої участі.
Товариство не проводить пере класифікації жодних фінансових зобов̕язань.
Первісне визнання
Під час первісного визнання Товариство оцінює фінансові зобов̕язання за їх справедливою
вартістю плюс або мінус витрати на операцію, що безпосередньо пов̕язані з придбанням
фінансових зобов̕язань (у випадках коли фінансові зобов̕язання не оцінюються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток).
Припинення визнання фінансових зобов̓язань
Товариство виключає фінансове зобов̕язання зі звіту про фінансовий стан лише тоді, коли воно
погашається : тобто тоді, коли зобов̕язання , передбачене договором, виконане або анульовано,
або коли сплив термін його виконання.
3.4. Запаси
Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання та інші витрати, понесені під час доставки
запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.
Собівартість запасів Товариство визначає за формулою – "перше надходження – перший
видаток" (ФІФО).
3.5. Зменшення корисності нефінансових активів
На кожну звітну дату Товариство визначає , чи є ознаки можливого зменшення користності
активу. Якщо такі ознаки мають місце, або якщо потрібне проведення щорічної перевірки активу
на зменшення користності,Товариство виробляє оцінку суми очікуваного відшкодування активу.
Сума очікуваного відшкодування – більша з двох оцінок активу (або одиниці, яка генерує
грошові кошти): справедливої вартості мінус витрати на продаж та його вартості при
використанні. Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за винятком
випадків, коли актив не генерує надходження грошових коштів, які, в основному, незалежні від
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надходжень, що генеруються іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість
активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, перевищує його суму очікуваного
відшкодування , тобото сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової
вартості. Таке зменшення є збитком від зменшення корисності. Збиток від зменшення корисності
Товариство визнає в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою
вартістю згідно з МСБЗ 16, відповідно до моделі переоцінки. Будь-який збиток від зменшення
корисності переоціненого активу визнається як зменшення резерву з переоцінки. При оцінці
вартості від використання майбутні грошові потоки дисконтуються по ставці дисконтування до
оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і ризики,
властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж
враховуються недавні ринкові операції (якщо такі мали місце). При їх відсутності застосовується
відповідна модель оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оцінними коефіцієнтами,
котируваннями цін акцій дочірніх компаній, що вільно обертаються на ринку, або іншими
доступними показниками справедливої вартості.
Товариство визначає суму зменшення користнсоті, виходячи з детальних планів і прогнозних
розрахунків. Ці плани і прогнозні розрахунки, як правило, складаються на 2 роки. Для
триваліших періодів розраховуються довгострокові темпи зростання, які застосовуються
відносно прогнозованих майбутніх грошових потоків після п'ятого року.
В кінці кожного звітного періоду Товариство визначає, чи є свідчення того, що збиток від
зменшення корисності, визнаного для іншого, ніж гудвіл, активу в попередніх періодах, вже
відсутній або зменшився. Якщо така ознака є, Товариство оцінює суму очікуваного
відшкодування цього активу або підрозділу, що генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки
від зменшення корисності сторнуються лише в тому випадку, якщо змінилися попередні оцінки,
застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування активу з моменту визнання
останнього збитку від зменшення корисності. Відновлення обмежене таким чином, що балансова
вартість активу не перевищує його суми відшкодовуваної вартості, а також не може
перевищувати балансову вартість, за вирахуванням амортизації, по якій даний актив визнавався б
у випадку, якщо в попередні роки не було б визано збитку від зменшення корисності. Таке
відновлення вартості визнається в звіті про прибутки та збитки, за винятком випадків, коли актив
обліковується за переоціненою вартістю. У останньому випадку відновлення вартості
обліковується як приріст вартості від переоцінки.
При визначенні наявності ознак зменшення корисності по активах застосовуються наступні
критерії:
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання перевіряються на
предмет зменшення користності щорічно станом на 31 грудня, а також якщо обставини вказують
на те, що їх балансова вартість могла зменшитись. Перевірка на предмет зменшення користності
проводиться на індивідуальній основі або, у разі потреби, на рівні підрозділу, що генерує
грошові потоки.
3.6. Грошові кошти, довгострокові та короткострокові депозити
Грошові кошти, довгострокові та короткострокові депозити в звіті про фінансовий стан
включають грошові кошти в банках на поточних рахунках і в касі, а довгострокові та
короткострокові депозити з терміном погашення до 12 місяців або менш.
3.7. Забезпечення
Забезпечення визнається Товариством, якщо:
а) Товариство має існуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події;
б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для
виконання зобов’язання;
в) можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
У разі невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.
У випадках, коли вплив вартості грошей у часі суттєвий, сума забезпечення має бути
теперішньою вартістю видатків, які, як очікується, будуть потрібні для погашення зобов’язання.
Якщо очікується, що деякі або всі видатки, потрібні для погашення забезпечення,
компенсуватимуться іншою стороною, компенсацію слід визнавати тоді і тільки тоді, коли існує
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цілковита впевненість, що компенсація буде отримана, якщо суб’єкт господарювання погасить
зобов’язання. Компенсацію слід розглядати як окремий актив. Сума, визнана для компенсації, не
повинна перевищувати суму забезпечення. У звіті про прибутки та збитки витрати, пов’язані із
забезпеченням, можна наводити за вирахуванням суми, визнаної для компенсації.
Якщо вплив тимчасової вартості грошей суттєвий, то забезпечення дисконтуються по поточній
ставці до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та
ризиків, притаманних зобов’язанню. Ставка дисконтування не має відображати ризики, на які
були скориговані оцінки майбутніх грошових потоків. Коли застосовується дисконтування,
балансова вартість забезпечення збільшується у кожному періоді для відображення плину часу.
Це збільшення визнається як витрати на позики.
Забезпечення переглядається Товариством на кінець кожного звітного періоду та коригується
для відображення поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів,
котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення зобов’язання,
забезпечення сторнується.
Забезпечення використовується Товариством лише для тих видатків, для яких це забезпечення
було створено з самого початку.
3.8. Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність
Товариство оцінює непоточні активи (або ліквідаційну групу), класифікований як утримуваний
для продажу, за нижчою з оцінок: або за балансовою вартістю, або за справедливою вартістю з
вирахуванням витрат на продаж. Товариство класифікує непоточний актив (або ліквідаційну
групу) як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному
відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Для цього актив (або
ліквідаційна група) має бути придатним для негайного продажу в тому стані, у якому він
перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажі таких
активів (або ліквідаційних груп), і цей продаж повинен бути високо ймовірним. Керівництво
повинне мати твердий намір зробити продаж, відносно якого повинна очікуватися відповідність
критеріям визнання як завершена операція продажу протягом одного року з дати класифікації.
У звіті про прибутку та збитки за звітний період, а також за порівняльний період минулого року,
доходи і витрати від припиненої діяльності враховуються окремо від доходів і витрат від
діяльності, що продовжується, з пониженням до рівня прибутку після опода
ткування.Результуючий прибуток або збиток (після вирахування податків) представляються в
звіті про прибуток та збиток.
Основні засоби і нематеріальні активи після класифікації як утримувані для продажу не
підлягають амортизації.
3.9. Оренда
Визначення того, чи є операція орендою, або чи містить вона ознаки оренди, засновано на аналізі
вмісту операції. При цьому на дату початку дії договору потрібно встановити, чи залежить його
виконання від використання конкретного активу або активів, і чи переходить право
користування активом в результаті даної операції.
Товариство як орендар
Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються Товариством як витрати на
прямолінійній основі протягом строку оренди, якщо тільки інша систематична основа не
дозволяє відображати в часі вигоди користувача.
Товариство як орендодавець
Договори з оренди, по яких в Товаристві залишаються практично всі ризики і вигоди від
володіння активом, класифікується як операційна оренда. Первісні прямі витрати, понесені
орендодавцями при веденні переговорів та укладанні угоди про операційну оренду, слід додавати
до балансової вартості орендованого активу та визнавати як витрати протягом строку оренди за
такою самою основою, як дохід від оренди.
3.10. Податки
Поточні податкові зобов’язання (активи) за поточний і попередній періоди оцінюються
Товариством за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у
податкових органів) із застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що
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діють або превалюють до кінця звітного періоду.
Поточний податок на прибуток, що відноситься до статей визнаних безпосередньо у капіталі,
визнається безпосередньо у власному капіталі, а не в звіті про прибутки та збитки. Керівництво
компанії періодично здійснює оцінку позицій, відображених в податкових деклараціях, відносно
яких відповідне податкове законодавство може бути по-різному інтерпретоване, і в міру
необхідності створює резерви.
3.11.Відстрочене податкове зобов’язання чи актив
Відстрочене податкове зобов'язання чи актив розраховується по методу зобов'язань шляхом
визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов'язань і їх
балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за всіма тимчасовими різницями, що
оподатковуються, крім випадків, коли:
-Відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу, активу чи
зобов'язання, в ході операції, що не є об'єднанням бізнесу, і на момент здійснення операції не
впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на прибуток або збиток до оподаткування;
-Товариство визнає відстрочене податкове зобов’язання щодо всіх тимчасових різниць, які
підлягають оподаткуванню і пов’язані з інвестиціями в дочірні підприємства, відділення,
асоційовані підприємства та з частками у спільних підприємствах, за винятком тих ситуацій, коли
виконуються такі обидві умови:
a) материнське підприємство, інвестор або учасник спільного підприємства здатні контролювати
визначення часу сторнування тимчасової різниці;
б) є ймовірним, що тимчасова різниця не сторнуватиметься в недалекому майбутньому.
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями, що підлягають
вирахуванню, невикористаним податковим збиткам і невикористаним податковим пільгам за
умови, якщо є ймовірною наявність майбутнього оподаткованого прибутку, за рахунок якого
можуть бути зараховані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню, невикористані податкові
збитки та невикористані податкові пільги, крім випадків коли:
-Відстрочений податковий актив, який відноситься до тимчасової різниці, що підлягають
вирахуванню, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов'язання, що виникло не
внаслідок об’єднання бізнесу, і яке на момент здійснення операції не впливає ні на
бухгалтерський прибуток, ні на прибуток або збиток до оподаткування;
-Суб’єктові господарювання слід визнавати відстрочений податковий актив щодо всіх
тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню і виникають від інвестицій у дочірні
підприємства, відділення, асоційовані підприємства та часток у спільних підприємствах, тоді і
тільки тоді, коли існує ймовірність того, що:
а) тимчасова різниця сторнуватиметься в недалекому майбутньому;
б) оподаткований прибуток буде доступним, і до нього можна застосувати тимчасову різницю.
Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається в кінці кожного звітного
періоду. Товариство зменшує балансову вартість відстроченого податкового активу в тих межах,
у яких більше не буде ймовірною наявність оподаткованого прибутку, достатнього, щоб
дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Будь-яке таке зменшення сторнується за умови, якщо стає ймовірною наявність достатнього
оподаткованого прибутку. Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну
звітну дату. Товариство визнає раніше не визнані відстрочені податкові активи, якщо виникає
ймовірність того, що майбутній оподаткований прибуток уможливить відшкодування
відстроченого податкового активу.
Відстрочені активи та зобов'язання оцінюються за ставками оподаткування які передбачається
використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов’язання, на основі ставок
оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до кінця звітного
періоду.
Поточні та відстрочені податки визнаються Товариством поза прибутком або
збитком, якщо податок відноситься до статей, що визнаються в тому самому або іншому періоді
поза прибутком або збитком. Отже, поточні та відстрочені податки, які відносяться до статей, що
визнаються в тому самому або в іншому періоді:
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а) в іншому сукупному прибутку, визнаються в іншому сукупному прибутку;
б) безпосередньо у власному капіталі, визнаються безпосередньо у власному капіталі.
Товариство здійснює згортання поточних податкових активів та поточних податкових
зобов’язаннь тоді і тільки тоді, коли:
а) Товариство має юридично забезпечене право згортати визнані суми; та
б) Товариство має намір погасити зобов’язання на нетто-основі або продати актив і одночасно
погасити зобов’язання.
Податкові вигоди, придбані в рамках об'єднання бізнесу, але що не задовольняють критеріям для
окремого визнання на цю дату, можуть бути визнані згодом, в разі появи нової інформації про
факти і обставини. Корегування здійснюється як зменшення гудвілу (якщо її розмір не перевищує
розмір гудвілу), якщо вона була здійснена до завершення первинного обліку придбання бізнесу
або признаватися у складі прибутку чи збитку. 3.12. Дохід
Дохід у Концептуальній основі складання та подання фінансових звітів визначається
Товариством як збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
надходження або збільшення корисності активів чи зменшення зобов’язань, що веде до
збільшення власного капіталу, крім випадків, пов’язаних із внесками учасників власного капіталу.
Дохід визнається в тому випадку, коли отримання економічних вигід Товариством оцінюється як
ймовірне, та якщо дохід може бути достовірно оцінений і не пов'язаний зі строком сплати
платежу. Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка отримана або підлягає
отриманню з урахуванням визначених в договорі умов платежу за вирахуванням податків та ін.
Відсотковий дохід
За всіма відсотковими фінансовими інструментами, фінансовими активами відсотковий дохід або
витрати визнаються з використанням ефективної відсоткової ставки, яка дисконтує майбутні
платежі або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового
інструмента та, якщо доцільно, протягом коротшого періоду до чистої балансової вартості
фінансового активу чи фінансового зобов'язання. Відсотковий дохід визнається в складі
фінансових доходів у звіті про прибутки чи збитки.
Девіденди
Дохід визнається, коли встановлено право Товариства на отримання платежу.
3.13. Страхові контракти та зобов'язання
Страховий контракт - Контракт, згідно з яким одна сторона (страховик) приймає значний
страховий ризик іншої сторони (власника страхового поліса), погодившись надати компенсацію
власникові страхового поліса, якщо визначена непевна майбутня подія (страховий випадок)
негативно вплине на власника страхового поліса. Визначення страхового контракту посилається
на невизначену подію, для якої несприятливий вплив на власника страхового поліса є
контрактною передумовою платежу. Товариство оцінює значимість страхового ризику за
кожним окремим контрактом.(ІАFRS 4). Отже, страховий ризик може бути значним, навіть якщо
ймовірність суттєвих збитків для всього портфеля контрактів є мінімальною. Така індивідуальна
оцінка кожного окремого контракту полегшує класифікацію контракту як страхового контракту.
Проте, якщо відомо, що відносно однорідний портфель невеликих договорів складається з
контрактів, кожен з яких передає страховий ризик, то страховикові не треба вивчати кожен
контракт з цього портфеля для виявлення незначної кількості непохідних контрактів, які
передають незначний страховий ризик. Контракт перестрахування є різновидом страхового
контракту. Контракт, який відповідає визначенню страхового контракту, залишається страховим
контрактом доти, поки не припиняться всі права та зобов’язання (або поки не закінчиться
термін дії).
Товариство визнає всі активи, зобов'язання, дохід та витрати, які виникають від всіх страхових
контрактів, що він емітує (включаючи відповідні аквізиційні витрати та супутні нематеріальні
активи та договорів перестрахування, якими він володіє.
Товариство безпосередньо визнає та оцінює контрактні права (активи) та зобов'язання за
страховими контрактами за справедливою вартістю та не відстрочує надходження і вибуття
грошових потоків (метод нарахування). Оціювання за справедливою вартістю здійснюється з
урахуванням двох застережень: і) визнаючи брак операцій на ринку, Товариство використовує
припущення та інформацію, характерні саме для Товариства, якщо ринкову інформацію не
2019 р.

© SMA

33097568

можна отримати, не зазнавши неприйнятних витрат та не доклавши надмірних зусиль;
іі) якщо немає ринкових свідчень протилежного, очікувана справедлива вартість страхового
зобов'язання не повинна бути меншою (але може бути більшою) за ціну яку Товариство
встановило б за прийняття нових контрактів з подібними контрактними умовами та рештою
строку погашення від нових власників страхових полісів. Товариство не підписує страховий
контракт та не визнає чистого прибутку, якщо тільки не має таких ринкових свідчень.
Деякі страхові контракти Товариства (страховика) можуть містити компонент депозиту, але
здійснити розділення та оцінити і визнати усі можливі зобов'язання та права є неможливим.
Зобов'язання
Оцінка страхових зобов'язань здійснюється Товариством без дисконтування та з достаньою
обачністю.
Товариство ( страховик) не визнає як зобов’язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх
страхових виплат, якщо такі страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не
існують на кінець звітного періоду (такі як резерв коливань збитковості).
Товариство (страховик) здійснює послідовну переоцінку визначених страхових зобов'язань у
кожному періоді. Товариство вилучає страхове зобов’язання (або частину страхового
зобов’язання) зі свого звіту про фінансовий стан, якщо і тільки якщо воно припиняється – тобто,
коли передбачене контрактом зобов’язання виконується, скасовується або закінчується термін
його дії.
Товариство не проводить згортання:
- активів перестрахування проти відповідних страхових зобов’язань; або
- доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходів за відповідними
страховими контрактами.
Товариство слідкує за тим, чи не зменшилась корисність його активів перестрахування.
Зменшення корисності активів перестрахування
Оцінка активів перестрахування здійснюється Товариством окремо.
Якщо корисність активу перестрахування цедента зменшилась, цедент відповідним чином
зменшує його балансову вартість та визнає такий збиток від зменшення корисності у прибутку
або збитку. Корисність активу перестрахування зменшується, якщо і тільки якщо:
a) є об’єктивне свідчення того, що внаслідок події, яка відбулася після первісного визнання
активу перестрахування, цедент може не отримати всі суми, які повинні йому сплачуватися за
умовами контракту; та
б) вплив такої події на суми, які отримає цедент від перестраховика, можна достовірно оцінити.
4. Товариство проводить перевірку адекватності зобов’язань на кінець кожного звітного періоду.
Перевірка адекватності зобов’язань
Товариство на кінець кожного звітного періоду оцінює адекватність своїх визнаних страхових
зобов’язань, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх грошових потоків за своїми
страховими контрактами. Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових
зобов’язань (за вирахуванням відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних
нематеріальних активів) є неадекватною в контексті очікуваних майбутніх грошових потоків,
тоді нестачу треба повністю визнавати у прибутку чи збитку. До оцінки адекватності страхових
зобов'язань Товариства (страховика) залучається ТОВ «Інститут аналізу ризиків». Якщо
перевірка свідчить про неадекватність зобов’язань, нестача повністю визнається у прибутку чи
збитку.
5.Істотні облікові судження, оціночні значення і припущення
Підготовка фінансової звітності Товариства вимагає від її керівництва винесення думок і
визначення оціночних значень і припущень на кінець звітного періоду, які впливають на доходи,
що представляються в звітності суми, витрат, активів і зобов'язань, а також на розкриття
інформації про умовні зобов'язання та умовні активи. Проте невизначеність відносно цих
припущень і оціночних значень може привести до результатів, які можуть вимагати в
майбутньому істотних коригувань балансової вартості активів або зобов'язань, відносно яких
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приймаються подібні припущення і оцінки.
Фінансова звітність Товариства складається на основі методу нарахування (за винятком звіту про
рух грошових коштів), з урахуванням пріоритету економічного змісту над юридичною формою.
Судження, оціночні значення і припущення
В процесі застосування облікової політики керівництво Товариства використовувало наступні
думки, що роблять найбільш істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності:
Основні припущення про майбутні та інші основні джерела невизначеності в оцінках на звітну
дату, які можуть послужити причиною істотних коригувань балансової вартості активів і
зобов'язань протягом наступного: відносно інтерпретації складного податкового законодавства,
змін в податковому законодавстві, а також сум і термінів отримання майбутнього
оподаткованого доходу існує невизначеність. З урахуванням значної різноманітності операцій
Товариства, а також довгострокового характеру і складності наявних договірних стосунків,
різниця, що виникає між фактичними результатами і прийнятими припущеннями, або майбутні
зміни таких припущень можуть спричинити майбутні коригування вже відображених у звітності
сум витрат або доходів по податку на прибуток. Грунтуючись на обгрунтованих припущеннях,
Товариство створює резерви під можливі наслідки податкового аудиту, що проводиться
податковими органами. Величина подібних резервів залежить від різних чинників, наприклад, від
результатів попередніх аудитів і різних інтерпретацій податкового законодавства
компанією-платником податків і відповідним податковим органом. Подібні відмінності в
інтерпретації можуть виникнути по великій кількості питань залежно від умов. Оскільки
Товариство оцінює виникнення судових розглядів у зв'язку з податковим законодавством і
подальший відтік грошових коштів як малоймовірні, умовне зобов'язання не визнавалось.
Судження, припущення та оціночні значення Товариства засновані на вихідних даних, які воно
мало в своєму розпорядженні на момент підготовки фінансової звітності. Проте поточні
обставини і припущення відносно майбутнього можуть змінюватися зважаючи на ринкові зміни
або непідконтрольних Товариству обставин. Такі зміни відображаються в припущеннях у міру
того, як вони відбуваються.
Податки
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма невикористаними податковими збитками в тій
мірі, в якій є ймовірність отримання прибутку до оподаткування, проти якого можуть бути
зараховані податкові збитки. Для визначення суми відстрочених податкових активів, яку можна
визнати у фінансовій звітності, на підставі ймовірних термінів отримання та обсягу майбутнього
оподаткованого прибутку, а також стратегії податкового планування, необхідна істотна думка
керівництва.
Оцінка справедливої вартості
Основою визначення справедливої вартості є припущення, що Товариство діє безперервно і не
має ні намеру ні потреби ліквідувати чи суттєво скоротити обсяг своєї діяльності або здійснювати
операції за несприятливих умов.
Справедлива вартість – це ринкова оцінка, а не оцінка з урахуванням специфіки суб'єкта
господарювання. Для деяких активів та зобов’язань може бути ринкова інформація або ринкові
операції, інформація про які є відкритою. Для інших активів та зобов’язань може не бути
ринкової інформації або ринкових операцій, інформація про які є відкритою. Проте мета оцінки
справедливої вартості в обох випадках однакова – визначити ціну, за якою відбувалася б
звичайна операція продажу актива чи передачі зобов’язання між учасниками ринку на дату
оцінки за нинішніх ринкових умов (тобто, вихідну ціну на дату оцінки з точки зору учасника
ринку, який утримує актив або має зобов’язання).
Оцінка справедливої вартості припускає, що актив або зобов’язання обмінюється між учасниками
ринку у звичайній операції продажу актива або передачі зобов’язання на дату оцінки за поточних
ринкових умов. Оцінка справедливої вартості припускає, що операція продажу актива або
передачі зобов’язання відбувається або
а) на основному ринку для цього актива або зобов’язання; або
б) за відсутності основного ринку – на найсприятливішому ринку для цього актива або
зобов’язання.
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Товариство не здійснює всебічне дослідження усіх можливих ринків, щоб визначити основний
ринок або, за відсутності основного ринку, найсприятливіший ринок, але бере до уваги всю
інформацію, яку можна отримати. За відсутності свідчень на користь протилежного положення,
ринок, на якому Товариство, як правило, здійснює операцію продажу актива або передачі
зобов’язання, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за
найсприятливіший ринок. Якщо для актива або зобов’язання є основний ринок, то оцінка
справедливої вартості представляє ціну та такому ринку (незалежно від того, чи ця ціна є
безпосередньо відкритою, чи її оцінку отримано за іншим методом оцінювання), навіть якщо
ціна на іншому ринку є потенційно більш сприятливою на дату оцінки.
Товариство оцінює справедливу вартість актива або зобов’язання, користуючись припущеннями,
якими користувалися б учасники ринку, складаючи ціну актива або зобов’язання, та
припускаючи, що учасники ринку діють у своїх економічних інтересах.
У процесі формулювання таких припущень Товариство не ідентифікує конкретних учасників
ринку, а визначає характеристики, які вирізняють учасників ринку загалом, враховуючи чинники,
характерні для всього переліченого далі: а) актива або зобов’язання; б) основного (або
найсприятливішого) ринку для цього актива чи зобов’язання; та в) учасників ринку, з якими
Товариство здійснило би операцію на такому ринку.
Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана за продаж актива або сплачена за передачу
зобов’язання у звичайній операції на основному (або найсприятливішому) ринку на дату оцінки
за поточних ринкових умов (тобто вихідна ціна), незалежно від того, чи спостерігається така ціна
безпосередньо, чи оцінена за допомогою іншого методу оцінювання.
Відповідно до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» Товариство застосовує методи оцінки
вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу
вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи
використання закритих вхідних даних.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Фінансові інструменти, щодо яких Товариство визначає справедливу вартість, є такими, що
мають котирування на основному ринку або, за відсутності основного ринку,
найсприятливішому ринку, їх ціни регулярно доступні та відображають фактичні і регулярно
здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. У випадках, коли справедлива
вартість фінансових інструментів і фінансових зобов'язань, визнаних в звіті про фінансовий стан,
не може бути визнана на дату оцінки, на підставі даних основного (або найсприятливішого)
ринків, оскільки різні суб̓єкти господарювання (та бізнеси у цих суб̕єктів господарювання) з
різними видами діяльності можуть мати доступ до різних ринків, то основний (або
найсприятливіший) ринок для одного й того ж фінансового інструмента і фінансового
зобов'язання може бути різним для різних суб̓єктів господарювання (та бізнеси у цих суб̕єктів
господарювання) вона визначається з використанням методів оцінки, включаючи модель
дисконтуємих грошових потоків. Як вихідні дані для цих моделей по можливості
використовується інформація із спостережуваних ринків, проте в тих випадках, коли це не
представляється практично здійсненним, потрібна певна доля судження для встановлення
справедливої вартості. Судження включають облік таких вихідних даних як ризик ліквідності,
кредитний ризик і волатильність. Зміни в припущеннях відносно даних чинників можуть зробити
вплив на справедливу вартість фінансових інструментів, відображену в фінансовій звітності.
Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості Товариства здійснюється первісно за її
номінальною (контрактною) вартістю, в подальшому базуючись на припущенні того, що
дебіторська та кредиторська заборгованість є короткостроковою. Товариство вважає , що іі
номінальна вартість є справедливою і не амортизується.
Витрати на розробку
Витрати на розробку капіталізуються. Первинна капіталізація витрат грунтується на судженні
керівництва про те, що технологічне та економічне виконання підтверджені, як правило, коли
проект по розробці досягає певної стадії відповідно до встановленої моделі здійснення проектів.
Для визначення сум, які можуть бути капіталізовані, керівництво приймає припущення відносно
очікуваних майбутніх грошових потоків від проекту, ставок дисконтування, які
застосовуватимуться та очікуваного терміну отримання вигоди.
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Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року була підготовлена на
основі припущення, що підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній
основі у найближчому майбутньому. Це припущення передбачає реалізацію активів і виконання
зобов’язань в ході звичайної діяльності. Управлінський персонал та акціонери Товариства мають
намір і в подальшому продовжувати свою діяльність. Керівництво Товариство вважає
припущення, щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперевній основі
прийнятним.
На дату затвердження звітності Товариство функціонує в нестабільному середовищі, пов’язаному
як із світовою економічною кризою, так і економічною та політичною кризою в Україні, що
триває протягом останнього часу. Неможливо достовірно визначити єфект впливу поточної
економічної ситуації на ліквідність і дохід Товариства, стабільність і структуру операцій із
споживачами і постачальниками. В результаті виникає істотна невизначеність, яка може
вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства і
здатність обслуговувати і погашати свої зобов’язання у міру настання терміну їх погашення.
Фінансова звітність Товариства не включає коригування, які можуть мати місце в результаті такої
невизначеності.
6.Основні стандарти, які були випущені, але ще не набрали чинності. Зміни в МСФЗ.
Товариство наводить інформацію про застосування нових та змінених стандартів.
Для підготовки цієї фінансової звітності застосовані нові або переглянуті стандарти, що наведені
далі, і в перший раз стали обов’язковими для фінансового року, що почався 1 січня 2019 року, а
саме:
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (виданий в липні 2014 року). Цей стандарт замінив МСБО 39
(та всі попередні версії МСФЗ 9) і набув чинності для річних звітних періодів, які почались 1 січня
2018 року або після цієї дати. Він містить вимоги щодо класифікації та оцінки фінансових активів
і фінансових зобов’язань, знецінення, обліку хеджування та припинення визнання.
•МСФЗ 9 вимагає, щоб усі визнанні фінансові активи в подальшому оцінювались за
амортизованою вартістю або за справедливою вартістю (через прибуток чи збиток, або через
інший сукупний дохід), в залежності від їх класифікації по відношенню до бізнес-моделі компанії
щодо управління фінансовими активами та характеристик договірних грошових потоків за
фінансовим активом.
•Для фінансових зобов'язань найбільш значний вплив застосування МСФЗ 9 стосується випадків,
коли застосовується варіант оцінки за справедливою вартістю: сума зміни у справедливій вартості
фінансового зобов'язання, відображеного як визнане за справедливою вартістю через прибуток
або збиток, що спричинена змінами в кредитному ризику цього зобов'язання, визнається в
іншому сукупному доході ( а не у прибутку чи збитку) , якщо це не створює невідповідності у
бухгалтерському обліку.
•Для знецінення фінансових активів МСФЗ 9 запроваджує модель «очікуваного кредитного
збитку», яка заснована на концепції забезпечення очікуваних втрат при укладенні контракту;
більше не буде необхідності мати об'єктивні докази знецінення до визнання кредитного збитку.
МЗФЗ 9 був застосований при складанні фінансової звітності Товариства, але не мав істотного
впливу на представлені суми стосовно фінансових активів та фінансових зобов’язань Товариства.
Нові та переглянуті стандарти, що були видані, але набувають чинності з 1 січня 2019 року:
Керівництво Товариства очікує, що нові стандарти та зміни будуть застосовані при складанні
фінансової звітності Товариства після набуття ними чинності. Товариство оцінило, де це
можливо, потенційний вплив всіх нових стандартів та змін, які стануть чинними в майбутніх
періодах.
МСФЗ 16 «Оренда». Передбачається, що з 01.01.2019 він замінює: МСБО 17 «Оренда»; КТМФЗ 4
«Визначення, чи містить угода оренду»; ПКТ-15 «Операційна оренда: заохочення»; ПКТ-27
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«Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду».
Відповідно до нового стандарту договір у цілому або його окремі компоненти є договором
оренди, якщо за цим договором передається право контролювати використання ідентифікованого
активу протягом певного періоду в обмін на відшкодування. Стандартом охоплено низку
важливих питань ідентифікації договорів оренди, відображення відносин оренди в обліку
орендаря (визнає актив у формі права користування та зобов’язання з оренди), орендодавця
(класифікує оренду на операційну та фінансову), особливостей суборенди та модифікації
орендних відносин. Щодо особливостей переходу, то орендар застосовує цей стандарт до своєї
оренди в один із двох способів:
- ретроспективно до кожного попереднього звітного періоду, поданого із застосуванням МСБО 8
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; або
- ретроспективно з кумулятивним перерахунком застосування МСБО 17 відповідно до §§ В7 –
В13 МСФЗ 16.
Перспективного застосування не передбачено.
Орендодавець здебільшого не повинен здійснювати жодних коригувань у разі переходу до цього
стандарту для оренди, у якій він є орендодавцем, та має обліковувати таку оренду, застосовуючи
цей стандарт із дати першого застосування (виняток — проміжний орендодавець).
МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства». Рада з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку також опублікувала уточнення «Довгострокові частки участі в
асоційованих і спільних підприємствах (Зміни до МСБО (IAS) 28)».. Зокрема, МСФЗ 9 виключає
зі сфери застосування частки участі в асоційованих і спільних підприємствах, що обліковуються
згідно з МСБО 28. Опублікованим уточненням Рада пояснює, що підприємство застосовує МСФЗ
9 до довгострокових часток участі в асоційованому або спільному підприємстві, щодо яких не
застосовується метод участі в капіталі.
У МСБО 28 це уточнення впливає на текст, а саме:
§ 14A - підприємство застосовує МСФЗ 9, зокрема його вимоги щодо зменшення корисності, до
довгострокових часток участі в асоційованому або спільному підприємстві, які є частиною чистої
інвестиції в асоційоване або спільне підприємство, але до яких метод участі в капіталі не
застосовують;
Зміни мають застосовуватися ретроспективно, але передбачено й перехідні вимоги, подібні до
вимог МСФЗ 9.
7.Інші доходи /витрати та коригування
2019р.
2018р.
7.1.Інші операційні доходи
(UAH 000)
(UAH
000)
Суми, що повертаються
із технічних резервів, інших, ніж
резерви незароблених премій
4782,0
132,0
Суми, що отримуються в результаті реалізації
переданого страхувальником або іншою особою
права вимоги до особи, відповідальної
за заподіяні збитки
0,0
3,0
Отримана агентська винагорода
9,0
3,0
Дохід від списання простроченої кредиторської заборгованості
3,0
33,0
Відшкодування раніше списаних активів
0,0
521,0
Одержані штрафи, пені, неустойки
0,0
103,0
---------------------------------4794,0
795 ,0
В попередньому звітному періоді (2018р.) Товариством було отримано 521,0 тис.грн за мировою
угодою по судовому процесу з МТСБУ, а також повʼязану з цим процесом пеню в розмірі 103,0
тис.грн. Ця частина списаного Товариством в 2016р. Гарантійного внеску до ФЗП відшкодована
в активах в звітному періоді, що закінчився 31.12.2018р.
(В 2016р. Товариством відповідно до отриманого «Звіту про рух коштів ФЗП» наданого МТСБУ
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списано частину Гарантійного внеску до ФЗП, що розміщувався в АТ «Брокбізнесбанк», який
станом на 31.12.16 знаходився на ліквідації)
7.2.Інші операційні витрати
2019р.
2018р.
(UAH 000)
(UAH
000)
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви
незароблених премій
(1555,0)
(1516,0)
Сумнівні та безнадійні борги
(0,0)
(16,0)
Штрафи,пені,неустойки
(0,0)
(9,0)
Інші витрати операційної діяльності
(76,0)
(83,0)
___
_____________________
1631,0
1624,0
7.3. Інші фінансові доходи
2018р.

2019р.
(UAH 000)

(UAH

000)
Доходи від депозитів

336,0

479,0
____________________
336,0
479,0
7.4. Інші доходи
2018р.

2019р.
(UAH 000)

(UAH 000)
Інші доходи від звичайної діяльності

1027,0

394,0
_____________________
1027,0
394,0
В поточному та попередньому звітному періоді Товариством визнано інші доходи у вигляді
нарахованої річної амортизації від безоплатно отриманих необоротних активів. Доходи від
безоплатно отриманих необоротних активів визначаються у сумі, пропорційній сумі амортизації
відповідних активів одночасно з її нарахуванням.
7.5.Фінансові витрати
2018р.

2019р.
(UAH 000)

(UAH 000)
Інші фінансові витрати
(0,0)
(Відсотки по фінансовій оренді)
2019 р.
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( 29,0)

_____________________
(29,0)
(0,0)
7.6. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів,
вартість запасів визнана у витратах
2019р.
2018р.
(UAH 000)
(UAH 000)
У складі адміністративних витрат
Амортизація основних засобів
484,0
Амортизація нематеріальних активів
0,0
Вартість запасів визнана у витратах
507,0
У складі витрат на збут
Амортизація основних засобів
7,0
Амортизація нематеріальних активів
70,0
Вартість запасів визнана у витратах
131,0
7.7. Витрати на винагороди працівникам
2018р.
(UAH 000)
( UAH000)
У складі собівартості реалізованих послуг
Витрати на оплату праці
218,0
Витрати на соціальне забезпечення
53,0
У складі адміністративних витрат
Витрати на оплату праці
1404,0
Витрати на соціальне забезпечення
308,0
У складі витрат на збут
Витрати на оплату праці
710,0
Витрати на соціальне забезпечення
143,0
7.8. Компоненти іншого сукупного доходу
2018р.

1126,0
31,0
290,0

7,0
102,0
301,0

2019р.

248,0
55,0
1629,0
359,0

869,0
186,0
2019р.
(UAH

000)

(UAH000)
Чистий прибуток (збиток) за рік
1769,0
2019 р.
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1960,0

Інший сукупний дохід в частині переоцінки об̕єктів нерухомості
6885,0
Інший сукупний дохід, в частині переоцінки фінансових
інвестицій в інструменти капіталу
(5556,0)
Інший сукупний дохід в частині суми нарахованої амортизації
по безоплатно отриманому необоротному активу
(394,0)
Інший сукупний дохід після оподаткування
935,0
Сукупний дохід за звітний період
2704,0
8.Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток :
2018р.

5294,0
(1319,0)
(1027,0)
2948,0
4908,0
2019р.

(UAH 000)
(UAH000)
Поточні платежі по податку на прибуток
1307,0
741,0
Витрати по податку на прибуток, що відображені в звіті
про фінансові результати
1277,0
779,0
Кредиторська заборгованість з податку на прибуток
148,0
178,0
9.Прибуток на акцію
Суми базового прибутку на акцію розраховуються шляхом ділення чистого прибутку за рік на
середню кількість простих акцій, що знаходяться в обігу протягом року
Нижче наводиться інформація про прибуток та кількість акцій, яка використана при розрахунку
базового прибутку на одну акцію:
2019р.
2018р.
(UAH 000)
(UAH 000)
Чистий прибуток (збиток)
1960,0
1769,0
Сукупний дохід
4908,0
2704,0
Середня кількість простих акцій для розрахунку
базового прибутку на акцію
730
730
Чистий прибуток на одну просту акцію
6,7233
3,7041
Основні засоби
Нерухоме
Машини та
Автомобілі
Офісне
Всього
майно
oбладнання
обладнання
та інші
необротні
Вартість
(UAH 000)
(UAH 000)
(UAH 000)
(UAH 000)
(UAH 000)
На 31 грудня 2018р.
18324,0
Надходження
2019 р.
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6317,0
Вибуття
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Переоцінка
5914,0
0,0
0,0
0,0
5914,0
На 31 грудня 2019р.
29282,0
303,0
471,0
93,0
30555,0
Амортизація
На 31 грудня 2018р.
1528,0
98,5
110,0
40,5
1777,0
Амортизаційні відрахування
за рік
1027,0
44,0
47,0
15,0
1133,0
Вибуття
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Переоцінка
620,0
0,0
0,0
0,0
620,0
На 31 грудня 2019р.
3175,0
142,5
157,0
55,5
3530,0
Чиста балансова вартість:
На 31 грудня 2018р.
16 048,0
121,5
361,0
16,5
16 547,0
На 31 грудня 2019р.
26 107,0
160,5
314,0
37,5
27 025,0
Нерухрме майно – земельні ділянки, що належать на праві власності, будівлі, споруди, які
розташовуються на земельній ділянці та щодо яких Товариством здійснено державну реєстрацію
прав власності на таке нерухоме майно.
10.Нематеріальні активи
Ліцензії
Оренда
Витрати на
Всього
розробку
Первісна вартість
(UAH 000)

(UAH 000)

На 31 грудня 2018р
1695,0
Приріст –внутрішньо
0,0
генерованих розробок
Права користування майном
156,0
Вибуття -На 31 грудня 2018р.
1851,0
Амортизація та збиток від знецінення
На 31 грудня 2018р.___
366,0
Амортизація
133,0
На 31 грудня 2019р.
499,0
Чиста балансова вартість:
2019 р.
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289,0
0,0

(UAH 000)
0,0
0,0

(UAH 000)
1406,0
0,0

156,0
289,0

156,0

1406,0

366,0
73,0

60,0

73,0

426,0

На 31 грудня 2018р.
289,0
1040,0
1 329,0
На 31 грудня 2019р.
289,0
83,0
980,0
1 352,0
Витрати на дослідження та розробку
Витрати на дослідження та розробку передусім програмного забезпечення, недозволені до
капіталізаці, були віднесені на витрати періоду , в якому вони були понесені в 2019р. дана сума
склала 1585,0 тис.грн. (2018р.;- 902,6 тис.грн.) та відображені в складі витрат на збут, т.як
пов̕язані з вдосконаленням якості та оперативності реалізації страхових продуктів.
11.Фінансові активи та фінансові зобов'язання
а) фінансові активи
Поточна Дебіторська заборгованість
(UAH 000)
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (надані
послуги зі страхування (чиста реалізаційна вартість))
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
(за нарахованими відсотками по депозитним вкладам)
Інша поточна дебіторська заборгованість
Всього поточна дебіторська заборгованість
Всього оборотні активи
7663,0

2019р.
(UAH 000)
1402,0
82,0
26,0
1510,0
9615,0

2018р.

1141,0
68,0
763,0
1972,0

Поточна дебіторська заборгованість Товариства є борговим активом і обліковується в Звіті про
фінансовий стан за амортизованою вартістю з застосуванням нульової ефективної ставки
відсотка.
б) Інші фінансові інвестиції та інші необоротні активи
2019р.
2018р.
(UAH 000)
(UAH 000)
Акції (іменні, прості, бездокументарні)
7136,0
8455,0
Всього необоротні
7136,0
8455,0
Довгострокові інвестиції в інструменти капіталу – не котируємі інструменти
Товариству належать неконтролюємі частки емітентів цінних паперів - акцій (від 0,0263 до 1,0356
%) . Вартість фінансових активів, що класифіковані у звіті про фінансовий стан як інші
фінансові інвестиції, станом на 31.12.2019року обліковуються за справедливою вартістю з
проведенням переоцінки через інший сукупний дохід. Визначення справедливої вартості
здійснюється на підставі дисконтування майбутніх грошових потоків з використанням
середньозважених процентних ставок за депозитами з анологічними умовами, ризиком та
строками, що залишились до погашення з певною долею судження.
4 677,0 тис.гр.(прості іменні ВАТ «ЗНКІФ» Прем’єрEстейтІнвестменс» поза лістингом);
1 089,0 тис.грн (прості іменні ВАТ «ЗНКІФ» Біотекінвест» поза лістингом);
1 249,0 тис.грн.(прості іменні ПАТ «ЗНВКІФ» Росукрінвест» поза лістингом);
121,0 тис.грн. (прості іменні ПАТ «ГАЗПРИЛАД» поза лістингом
Товариство визначило збиток від переоцінки в сумі 1319,0 тис.грн. (2018р.- 5556,0 тис.грн.) по
категорії «Довгострокові фінансові інвестиції в інструменти капіталу» - некотируємі цінні папери.
Знецінення фінансових інструментів відображено в складі статей іншого сукупного доходу в
2019 р.
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Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019р. з рекласифікацією до
нерозподіленого прибутку, що відображено в Звіті про власний капітал за 2019рік.
(відповідно до МСФЗ (ІFRS) 9 «Фінансові інструменти»)
Резерви під очікувані кредитні збитки по фінансовим активам, що оцінюються за амортизованою
вартістю та за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Товариство проводить оцінку резерву очікуваних збитків по відношенню до всіх боргових
активів та довгострокових фінансових інвестицій в інструменти капіталу, які оцінюються за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, використовуючи три етапи:
1.При первісному визнанні та за відсутності суттєвого зростання кредитного ризику, резерв під
збитки розраховується як очікувані кредитні збитки на горизонті до 12 місяців (або менше, якщо
строк до погашення активу менше).
2.При суттєвому зростанні кредитного ризику, резерв під збитки розраховується як очікувані
кредитні збитки за весь залишок строк дії активу;
3.При настанні події дефолту (об'єктивних ознак знецінення), резерв під збитки продовжує
розраховуватися як очікувані кредитні збитки за весь залишковий строк дії активу, але при цьому
відсотки починають нараховуватися на чисту балансову вартість активу після вирахування
резерву, в той час як на перших двох етапах відсотки нараховуються на валову балансову
вартість без врахування резерву.
Товариство використовує сценарний аналіз очікуваних грошових потоків та зважування їх
результатів на ймовірності. Для активів без ознак знецінення найбільш ймовірний сценарій – це
повне погашення без збитків. Однак аналіз також враховує і можливість збитків, аж до повного
списання активу.
Станом на 31.12.19р. Товариство провело оцінку резерву очікуваних збитків для боргових
фінансових активів та активів, що обліковуються за справедливою вартістю через інший
сукупний дохід. Сума резерву збитків визнано не суттєвою за величиною для відображення в
фінансовій звітності.
г)Амортизована та справедлива вартість
Нижче наведено порівняння балансової, амортизованої та справедливої вартості фінансових
інструментів Товариства, що представлені у фінансовій звітності, по класифікації.
Балансова вартість
Амортизована
Справедлива вартість
2019р.
2019р.

2018р.

2018р.

2018р.
(UAH 000) (UAH 000)

(UAH 000) (UAH 000)
Фінансові активи
Довгострокові фінансові інвестиції
7136,0
8455,0

7136,0

Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги (за наданими
послугами зі страхування
(чиста реалізаційна вартість))
1402,0
0,0
0,0
Позики та інша дебіторська
заборгованість
0,0
0,0
Короткострокові банківські
депозити
0,0
0,0
Всього
7136,0
8455,0
2019 р.

2019р.
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26,0
2500,0

(UAH 000) (UAH 000)

8455,0

0,0

1141,0

1402,0

1141,0

26,0

763,0

763,0

0,0

2400,0

2500,0

2400,0

11064,0 12759,0

3928,0

4304,0

Фінансові зобов'язання
вартість

Балансова вартість
2019р.

2018р.

Справедлива
2019р.

2018р.
(UAH 000)

(UAH 000)

(UAH 000)

(UAH 000)
Поточна кредиторська заборгованість
за страховою діяльністю
39,0
17,0
39,0
17,0
Поточні забезпечення
(забезпечення виплат відпусток)
172,0
218,0
172,0
218,0
Інша поточна кредиторська
заборгованість
3 643,0
3169,0
3643,0
3169,0
Всього
3 854,0
3404,0
3 854,0
3404,0
Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, визнаних у фінансовій звітності,
представляють собою суму, на яку може бути здійснено обмін інструменту в результаті поточної
угоди між сторонами, що бажають здійснити таку угоду, яка відмінна від примусового продажу
або ліквідації.
Для визначення справедливої вартості використовуються наступні методи та припущення:
Справедлива кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, а також інших
короткострокових зобов'язань в основному приблизно рівна їх балансової вартості тому, що ці
інструменти будуть погашені в найближчому майбутньому.
Товариство оцінює дебіторську заборгованість на основі факторів ризика індивідуальної оцінки
платіжоспроможності клієнта. На основі цієї оцінки для обліку очікуваних збитків по цій
дебіторській заборгованості використовуються резерви.
Справедлива вартість котируємих довгострокових фінансових інвестицій визначається на
основі котируваних цін на активних ринках на звітну дату. Справедлива вартість некотируваних
інструментів, інших довгострокових фінансових зобов'язань визначається шляхом дисконтування
майбутніх грошових потоків з використанням поточних ставок для заборгованості з
анологічними умовами, кредитним ризиком та строками, що залишились до погашення.
Ієрархія спрведливої вартості, яка відображає значущість вхідних даних,
використаних при складанні оцінок
Станом на 31 грудня 2019р. у Товариства є в наявності наступні фінансові інструменти, які
відображені за справедливою вартістю в фінансовій звітності:
Товариство використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових
інструментів та розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки:
Рівень 1: ціни котирувань (некориговані) на активних ринках для ідентичних активів або
зобов'язань.
Рівень 2: інші методи, вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які
спостерігаються для активу або зобов'язання або прямо (тобто як ціни), або опосередковано
(тобто отримані на підставі цін).
Рівень 3: методи, в яких використовуються вхідні дані, які здійснюють суттєвий вплив на
відображену справедливу вартість та не грунтуються на даних ринку.
Активи, які оцінюються за справедливою вартістю
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід
31 грудня 2019р.
Рівень 1
Рівень 2
Рівень 3
2019 р.
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(UAH 000)
(UAH 000)
Інші фінансові інвестиці
7 136,0

(UAH 000)

7 136,0

0,0

0,0

Зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю
Фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток
31 грудня 2019р.
Рівень 1
Рівень 3
(UAH 000)

(UAH 000)

(UAH 000)

Рівень 2
(UAH 000)

(UAH 000)
Інша поточна кредиторська
заборгованість
3 643,0
3 643,0
За звітний період, що закінчився 31 грудня 2019р., переведення між Рівнем 1 , Рівнем 2 та Рівнем
3 ієрархії вхідних даних оцінки справедливої вартості не відбулось.
Станом на 31 грудня 2018р. у Товариства були в наявності наступні фінансові інструменти,
відображені за справедливою вартістю:
Активи, які оцінюються за справедливою вартістю
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід
31 грудня 2018р.
Рівень 3
(UAH 000)

Рівень 1

(UAH 000)

Рівень 2

(UAH 000)

(UAH

000)
Інші фінансові інвестиції

8 455 ,0

0,0

Зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю
Фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток
31 грудня 2018р.
Рівень 1
Рівень 3
(UAH 000)
(UAH 000)
Інша поточна кредиторська
заборгованість
169,0

3 169,0

(UAH 000)

0,0

8 455,0

Рівень 2
(UAH 000)
3

За звітний період, що закінчився 31 грудня 2018р., переведення між Рівнем 1, Рівнем 2 та Рівнем
3 ієрархії вхідних даних оцінки справедливої вартості не відбулось.
12.Перевірка на предмет отримання збитку від зменшення корисності нематеріальних активів з
невизначеним строком корисного використання
Балансова вартість ліцензій Товариства
2019р.
2018р.
(UAH 000)
(UAH
000)
2019 р.
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Ліцензії з невизначеним строком
корисного використання
289,0
289,0
Товариство здійснило щорічну перевірку на предмет зменшення корисності станом на 31 грудня
2019р. При аналізі ознак зменшення корисності Товариство, серед інших факторів, бере до уваги
взаємозв'язок між ринковою капіталізацією та балансовою вартістю її капіталу. Станом на 31
грудня 2019р. ринкова капіталізація Товариства була менша за балансову вартість його капіталу,
що вказувало на потенційний збиток від зменешення корисності активів. Крім того, загальне
зниження маштабів діяльності по всій країні, а також невизначеність, що триває по відношенню
до політичної та економічної ситуації в країні призвели до падіння попиту на послуги
страхування.
Сума очікуваного відшкодування була визначена шляхом розрахунку вартості при використанні
активів на основі прогнозованих грошових потоків, які грунтуються на фінансових планах
затверджених керівництвом на дворічний термін. Ставка дисконтування до оподаткування, яка
застосовується до прогнозованих грошових потоків, становила 13,5% (2018р.:12%). а грошові
потоки за межами дворічного терміну були екстрапольовані з урахуванням темпу зростання,
який дорівнює 7,0% (2018: -5%). Даний темп зростання не перевищує середній темп зростання
по галузі, в якій Товариство здійснює свою діяльність.Таким чином в результаті проведенного
аналізу керівництво не визначило ознак зменшення корисності нематеріальних активів (ліцензій)
Товариства.
Ключові припущення, які використовуються при розрахунку вартості при використанні активу
При розрахунку вартості при використанні активу Товариством були зроблені припущення по
відношенню наступних показників:
oВаловий прибуток
oСтавки дисконтування
oЗростання витрат пов'язаних з регулюванням страхових випадків (ліквідаціні витрати)
oЧастка ринку протягом планового періоду
oТемп зростання
Валовий прибуток - Основою для визначення обсягу валового прибутку є середнє значення
валового прибутку за три попередні роки, що до початку планового періоду, який збільшується
протягом планового періоду в зв'язку з передбачуваним збільшенням ефективності. Відсоток
збільшення валового прибутку за 2019р. становить 18,1%
Ставки дисконтування – Ставки дисконтування відображають поточні ринкові оцінки ризиків,які
відносяться до тимчасової вартості грошових коштів та індивідуальних ризиків по активах.
Розрахунок ставки дисконтування грунтується на конткретних умовах, властивих діяльності
Товариства та визначається виходячі з середньозваженої вартості її капіталу. Середньозважена
вартість капіталу обліковується як позиковий капітал, так і акціонерний капітал. Позиковий
капітал за 2019-2018рр. у Товариства відсутній. Вартість акціонерного капіталу визначається на
основі очікуваної доходності по інвестиціях акціонерів Товариства. Ризики, які є характерними
для Товариства, обліковуються шляхом застосування індивідуальних коєфіцієнтів бета.
Коєфіцієнти бета переоцінюються щорічно на основі ринкової інформації, яка є в наявності у
відкритому доступі.
Зростання витрат пов'язаних з регулюванням страхових випадків (ліквідаціні витрати)- Основою
для визначення вартості витрат пов'язаних з регулюванням страхових випадків (ліквідаціні
витрати)- є опубліковані індекси цін, а також інша інформація, яка відноситься до відповідної
групи товарів, робіт, послуг. Прогнозні показники використовуються тільки в тому випадку,
якщо вони загальнодоступні, в іншому випадку в якості індикатора майбутніх змін вартості в
цінах на товари, роботи, послуги, що пов'язані з регулюванням страхових випадків,
використовувались зміни цін, що сталися в минулі періоди.
Припущення, що до частки ринку протягом планового періоду - Дані припущення важливі,
оскільки, порівняно з викоритсанням темпів росту по галузі (як вказано надалі), керівництво
оцінює, як зміниться положення Товариства відносно його конкурентів протягом планового
періоду. Керівництво підрозділів припускає, що доля ринку страхування, яка належить
Товариству, не зміниться за плановий період, в той час як по причинам, вказаним вище,
Правління розраховує на посилення позицій Товариства відносно конкурентів внаслідок
2019 р.
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розробки компанією додаткових продуктів страхування.
Припущення о темпах зростання – Темпи зростання визначаються на основі опублікованих
матеріалів галузевих досліджень.
Чутливість до змін в припущеннях
По відношенню до оцінки вартості при викоритсанні керівництво передбачає, що ніякі можливі
зміни в розкритих вище ключевих припущеннях не можуть привести до перевищення балансової
вартості над сумою його очікуваного відшкодування.
13.Запаси (за собівартістю)

2019р.
(UAH 000)

2018р.
(UAH

000)
Сировина та матеріали
3,0
3,0
Запасні частини
0,0
0,0
МШП
6,0
6,0
Всього запасів за найменшою з таких двох величин:
9,0
19,0
собівартість та чиста вартість реалізації.
Сума списання вартості запасів, визнана в якості витрат та включена в статті:
«Адміністративні витрати» - 290,0 тис.грн. (2018р.: 507,0 тис.грн.)
«Витрати на збут» - 301,0 тис.грн. (2018р.: 131,0 тис.грн.)
14.Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (надані послуги страхування) та інша
дебіторська заборгованість (короткострокова)
2019р.
2018р.
(UAH 000)
(UAH 000)
Дебіторська заборгованість за наданими
послугами зі страхування (чиста реалізаційна вартість)
1402,0
1141,0
Дебіторська заборгованість з бюджетом
0,0
2,0
Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками
по депозитним вкладам
82,0
68,0
Інша поточна дебіторська заборгованість
26,0
763,0
На дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги (надані послуги страхування) та іншу
дебіторську заборгованість (короткострокову) ефективна ставка відсотка дорівнює нулю, бо
вона, як правило, погашається протягом 30-60 днів
Станом на 31 грудня 2019р. номінальна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи,
послуги (надані послуги страхування) становить 1402,0 тис.грн. (2018р.:1141,0 тис.грн.),
відбулось знецінення та створення резерву на знецінення. Зміна резерву на знецінення
дебіторської заборгованості наведена нижче:
Індивідуально Колективно
знеціненазнецінена
Всього
(UAH 000)
(UAH
000)
(UAH 000)
Відрахування за рік
0,0
0,0
0,0
Списано за рік
(12,0)
(0,0)
(12,0)
Відновлення невикористаних сум
0,0
0,0
0,0
На 31 грудня 2019р.
0,0
0,0
0,0
2019 р.
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Відрахування за рік
12,0
0,0
12,0
Списано за рік
(3,0)
(0,0)
(45,0)
Відновлення невикористаних сумм
0,0
0,0
0,0
На 31 грудня 2018р.
12,0
12,0
12,0
Далі наведено аналіз за строками погашення дебіторської заборгованість за товари, роботи,
послуги (надані послуги страхування) станом на 31 грудня:
Не прострочена,
Прострочена, но не знецінена
Всього
та не знецінена
< 30 дн. 30-60 дн. 60-90 дн. 90-120 дн. >
120 дн.
2019р.
4,2

1402,0

1376,0

10,0

6,5

5,2

0,0

2018р.
10,0

1141,0

1040,0

91,0

0,0

0,0

0,0

15.Грошові кошти, короткострокові та довгострокові депозити
2019р.
(UAH 000)
000)
Каса та грошові кошти на поточних
рахунках в банках
короткострокові депозити
довгострокові депозити

2018р.
(UAH

1974,0

1779,0

2 500,0
0,0
4 474,0

2400,0
0,0
4

179,0
По коштам на поточних банківських рахунках встановлена плаваюча відсоткова ставка, яка
залежить від щоденних залишків грошових коштів на рахунку. Коротострокові депозити
розміщуються на різні строки (від одного дня до шести місяців), а довгострокові депозити
розміщюються строком на 1 рік., в залежності від потреб Товариства в грошових коштах. На
такі депозити нараховуються відсотки по відповідним ставкам для короткострокових та
довгострокових депозитів.
Для цілей складання звіту про рух грошових коштів кошти та їх еквіваленти на 31 грудня 2019р.
складали:
2019р.
2018р.
(UAH 000)
(UAH
000)
Каса
0,0
0,0
грошові кошти на поточних
рахунках в банках
1974,0
1779,0
короткострокові депозити
2500,0
2400,0
4 474,0
4179,0
16.Оборотні активи по перестрахуванню
2019р.
(UAH 000)
000)
Частка перестраховиків у страхових резервах
незароблених премій
2019 р.
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3622,0

2018р.
(UAH
1491,0

Товариство здійснює розрахунок частки перестраховиків у страхових (технічних) резервах
незароблений премій методом 1/365 («pro rata temporis”). Розмір прав вимоги до перестраховиків
визначається за укладеними договорами перестрахування щодо відповідних видів технічних
резервів за видами страхування одночасно з розрахунком розміру таких технічних резервів.
17.Капітал
Заявлений статутний капітал
2018р.

2019р.
(UAH 000)

(UAH 000)
прості іменні акцій номінальною вартістю
10 000,00 грн. кожна .
7300,0
Прості іменні акції, випущені та сплачені в
7300,0
повному обсягу
Капітал у дооцінках
9839,0
Додатковий капітал
3704,0
Резервний каптіал
3445,0
Нерозподілений прибуток
269,0
Всього капітал
24 557,0

7300,0
7300,0
15133,0
8469,0
3445,0
910,0
35 257,0

Протягом звітного періоду збільшення заявленного статутного капіталу не відбувалось.
За звітний період, що закінчився 31.12.2019р. власний капітал Товарситва збільшився на 10 700,0
тис.грн. (відповідно за звітний період, що закінчився 31.12.2018р. на 748,0 тис.грн.)
Капітал у дооцінках:
Товариство, відповідно до обраної облікової політики, станом на кожну звітну дату проводить
оцінку справедливої вартості об̕єктів нерухомого майна за вирахуванням накопиченої
амортизації..
За звітний період, що закінчився 31.12.2019р. Товариством здійснено дооцінку об̕єктів
нерухомого майна на загальну суму 5294,0 тис. грн. з визнанням збільшення в статті «Капітал у
дооцінках».
На підставі звітів про незележну оцінку вартості нежитлових приміщень та звітів з експертної
грошової оцінки земельної ділянки, що надані Товариству суб’єктом оціночної діяльності ТОВ
«ГЛОБАЛ АПРАЙЗЕР ГРУП» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №431/18, виданий
ФДМУ 25.05.2018р.
На дату проведення переоцінки Товариством визначено індекси переоцінки :
-по об'єкту загальною площею 90,9 кв.м. індекс склав 1,307. дооцінка первісної вартості склала
2907,5 тис.грн., а дооцінка амортизації – 520,8 тис.грн.Таким чином, дооцінка балансової
вартості з урахуванням дооцінки амортизації склала 2386,7 тис. грн.
-по об'єкту загальною площею 96,1 кв.м. індекс склав 1,3709 дооцінка первісної вартості склала
3006,3 тис.грн., а дооцінка амортизації - 99,5 тис.грн.
Таким чином, дооцінка балансової вартості з урахуванням дооцінки амортизації склала 2906,8
тис. грн.Результати переоцінкиТовариство відображає в складі компонентів Сукупного Доходу «
Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019р.» в статті Дооцінка необротних
активів за 2019р. 5293,5 тис.грн., відповідно за 2018р.: 6885,0 тис.грн.
2019 р.
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Додатковий капітал:
Товаристовом в 2017р. було безоплатно отримано об'єкт нерухомості, Договір дарування
квартири (Дарувальником є Акціонер Товариства – Кісельова Аполлінарія Петрівна) від
23.08.2017 загальна площа якої становить 90,9 кв.м. та оціночна вартість якої згідно звіту про
незалежну оцінку, виданого 23.08.20017р. суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «ГЛОБАЛ
АПРАЙЗЕР ГРУП» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №422/15, виданий ФДМУ
25.05.2015р.), оцінювач Кириленко С.С. (свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі
оцінювачів, видане ФДМУ 12.08.2009р. за №7692), кваліфікаційне свідоцтво оцінювача №7027 з
ДРСОД від 11.07.2009 року, на дату отримання складає 5899,6 тис.грн. Сума амортизації, з
урахуванням переоцінки, за 2019р. по даному об'єкту нерухомості склала 1027,0 тис.грн.
(2018р.:394,0 тис.грн.) і станом на 31.12.19р. становить 2527,0 тис. грн. (31.12.2018р.- 1214,0 грн.)
В 2019р. Товариством було безоплатно отримано об'єкти нерухомості - земельні ділянки на
загальну оціночну вартість 5792,0 тис.грн. Договори дарування від 03.07.2019р. (Дарувальником є
Акціонер Товариства – Кушнір Віктор Михайлович) оціночна вартість підтверджена Звітами про
незалежну оцінку, виданими 18.06.2019р. суб’єктом оціночної діяльності ТОВ
«КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЄВРОТЕРРА» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №790/17,
виданий ФДМУ 08.08.17р.), оцінювач Волошин О.Г.(Кваліфікаційне посвідчення АК№00788 від
029.09.2008р.
Таким чином дадатковий капітал на 31.12.19р. складає 8469,0 (3704,0+5792,0-1027,0) на
31.12.18р.- 3704,0 тис.грн. (4098,0-394,0).
18.Забезпечення наступних витрат і платежів
Всього
(UAH 000)
320,0
(240,0)

Відрахування за рік
Використано за рік
Відновлення невикористаних сум
На 31 грудня 2018р.
218,0
Відрахування за рік 242,0
Використано за рік
(288,0)
Відновлення невикористаних сум
На 31 грудня 2019р
172,0
Товариство здіснює нарахування зобов'язань по короткостроковим виплатам працівникам в
частині забезпечень майбутніх виплат відпусток. Станом на 31 грудня 2019р. забезпечення
майбутніх виплат відпусток складали 172,0 тис.грн.( 2018р.: 218,0 тис.грн.)
20. Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю та інша поточна кредиторська
заборгованість (короткострокова)
2019р.
2018р.
(UAH 000)
(UAH 000)
Кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
39,0
17,0
Інша поточна кредиторська
заборгованість
4055,0
3458,0
Всього кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
та інша поточна кредиторська заборгованість (короткострокова)
4094,0
3 475,0
Умови по вищезазначеним фінансовим зобов'язанням
Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю є безвідсотковою і,як правило,
погашається протягом
60-ти днів.
Інша поточна кредиторська заборгованість є безвідсотковою і погашається в середньому за
2019 р.
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трьох місяців.
21 .Перевірка адекватності страхових зобов'язань
Актуаріями ТОВ «Інститут аналізу ризиків» був проведений аналіз статистичних даних
Товариства, зокрема звітності за МСФЗ, що подається до Національної Комісії з регулювання
ринків фінансових послуг. На підставі аналізу було проведено тестування на адекватність
страхових резервів Товариства.
Вимога щодо проведення аналізу збитковості страхових продуктів і адекватності резервів під
збитки по договорах страхування міститься у Міжнародних стандартах фінансової звітності 4
„Страхові контракти”
параграфи 15-19. Параграф 18 цього стандарту вимагає здійснювати підсумування на рівні
портфеля контрактів, яким притаманні взагалі подібні ризики, і управління якими здійснюється як
єдиними портфелем.
Для оцінювання адекватності резервів збитків (що виникли, але незаявлені та збитків, що
заявлені, але не врегульовані) використовуються методи математичної статистики, зокрема
перевірки статистичних гіпотез та там, де є достатній для аналізу обсяг даних, актуарні методи
оцінювання резервів збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку страхових виплат.
Для оцінки адекватності резервів незароблених премій використовуються методи математичного
моделювання комбінованої збитковості, теорії випадкових процесів, методи теорії ймовірностей
та математичної статистики.
Облікова політика.
Згідно прийнятої методології, формування страхових резервів Товариства проводиться у
відповідності до вимог чинного законодавства та впровадженої Політики з формування технічних
резервів ПрАТ «CК «ІнтерЕкспрес» (далі – Політика) розроблена відповідно до Методики
формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя,
затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 17 грудня 2004 року N 3104, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня
2005 року за N 19/10299 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18 вересня 2018 року N 1638 та зареєстрована
в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/3262) зі змінами, що внесені
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг від 05 вересня 2019 року N 1708, зареєстровані в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2019 р. за N 1252/34223 (далі - Методика).
Резерв незароблених премій (UPR): формуються методом 1/365 ("Pro rata tamporis") відповідно
до п.5 Методики. Відкладені аквізиційні витрати за звітний період, що закінчився 31.12.2019р. не
формувались, проте їхній розмір фактично враховується при розрахунку шляхом застосування
коефіцієнту 1. Такий підхід не суперечить принципам МСФЗ.
Розрахунок розміру резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування
окремо. Загальний розмір резерву незароблених премій дорівнює сумі розмірів незароблених
премій, розрахованих окремо за кожним видом страхування.
Резерв заявлених, але не виплачених збитків (RBNS) розраховується відповідно до п.4
Методики.
Резерв збитків, що виникли, але не заявлені (IBNR) розраховується за актуарним методом
“Bornhuetter-Ferguson“ відповідно до Додатку до Методики.
Розрахунок резерву IBRN здійснювався на підставі:
- реєстру вимог страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за
період з 01.01.2017 по 31.12.2019.
- пояснювальних записок до звітних даних страховика, Розділи 3, 4 за 4 квартал 2016р. – 4
квартал 2019р.
Події після звітної дати
2019 р.
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Інформація щодо подій, що відбулися після звітної дати та могли суттєво вплинути на проведені
оцінки відсутня.
Розкриття інформації
Розкриття інформації щодо параметрів актуарних оцінок, мотивації вибору методів оцінювання,
розбиття видів страхування відповідно до Закону України «Про страхування» та класів ризику,
проміжні параметри розрахунку тощо наведені у відповідному Актуарному звіті.
Висновок щодо адекватності страхових зобов’язань Компанії «Приватне акціонерне товариство
"Страхова компанія "ІнтерЕкспрес"» станом на 31.12.2019.
Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен на кожну звітну
дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточні
оцінки майбутніх грошових потоків за страховими контрактами. Якщо ця оцінка показує, що
балансова вартість його страхових зобов’язань за вирахуванням відповідних відстрочених
аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є неадекватною в контексті
розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу необхідно повністю
визнавати у звіті про прибутки та збитки.
Для оцінки адекватності резервів незароблених премій (LAT тест) використовуються
загальноприйняті актуарні методи, методи математичного моделювання комбінованої
збитковості, теорії випадкових процесів, методи теорії ймовірностей та математичної статистики.
Для оцінювання адекватності резервів збитків (що виникли, але незаявлені та збитків, що
заявлені, але не врегульовані) використовуються методи математичної статистики, зокрема
перевірки статистичних гіпотез та там, де є достатній для аналізу обсяг даних, актуарні методи
оцінювання резервів збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку страхових виплат. Для
тих видів страхування, де резерви збитків, що виникли, але не
заявлені та/або резервів збитки, що заявлені, але не врегульовані, сформовано в нульовому
розмірі, коректність перевірено шляхом перевірки статистичних гіпотез.

Висновок
Систематичних недоліків та/або невідповідності МСФЗ прийнятої Товариством методології
формування резервів збитків, що заявлені та не врегульовані (RBNS) та збитків, що виникли та не
заявлені (IBNR), не виявлено. Резерв незароблених премій сформовано в адекватному обсязі.
Розмір сформованих страхових резервів та розмір страхових резервів з урахуванням тесту
адекватності зобов’язань наведено у наступній таблиці.
Результати оцінки адекватності страхових зобов’язань Страховика
Коефіцієнт врахування витрат на супроводження діючих на звітну дату договорів прийнято у
розмірі 100% від коефіцієнту витрат на врегулювання, інших витрат, що відносяться до
собівартості, та адміністративних витрат Страховика за 2019 рік.
Коефіцієнт інфляції прийнято у розмірі 5% з добровільного медичного страхування.
Таким чином результати розрахунку показують, що сформовані Страховиком резерви в цілому є
достатніми та адекватними до його страхових зобов’язань.
Перевірка адекватності страхових зобов’язань проводилась відповідно до Методики. Резерви
збитків які виникли, але не заявлені (IBNR) за видами страхування були обчислені Методом
“Bornhuetter-Ferguson“ в редакції розділу ІІ Додатку до Методики.
Перевірка адекватності страхових зобов’язань здійснювалась шляхом моделювання майбутніх
грошових потоків за страховими контрактами. Моделювання проводилось на підставі аналізу
діяльності Страховика за попередні 3 роки з використанням загальноприйнятих актуарних
2019 р.
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методів. Там, де є достатньо статистики, використовувались актуарні методи оцінювання резервів
збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку збитків.
Оцінка адекватності страхових зобов’язань здійснювалася на підставі даних Страховика.Станом
на 31.12.2019:
Резерв незароблених премій (UPR), сформований Страховиком, становить 5080,0 тис. грн.
Сума резервів збитків (RBNS + IBNR), сформованих Страховиком, становить 428,0 тис. грн.
Загальні страхові резерви, сформовані Страховиком, становлять 5508,0 тис. грн.
Актуарна оцінка резерву незароблених премій (UPR) станом на 31.12.2019 становить 4994,2
тис.грн. Актуарна оцінка суми резервів збитків (RBNS + IBNR) станом на 31.12.2019 становить
428,4 тис.грн. Актуарна оцінка загальних страхових резерві становить 5422,6 тис. грн.
Таким чином, станом на 31.12.2019 Страховиком сформовано достаньо страхових резервів, щоб
відповідати своїм зобов’язанням за страховими контрактами, укладеними до звітної дати.
2019р.
2018р.
(UAH
000)
(UAH 000)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Страхові резерви :
Резерв збитків або резерв належних виплат
656,0
Резерв незароблених премій
2 088,0
Усього
508,0
5 744,0

428,0

3

5080,0
5

22. Розкриття інформації про зв’язані сторонни
Інвестор, що є кінцевим власником, контролюючий Товариство
Власники істотної участі Товариства до 22.01.2019 р.:
- фізична особа громадянин України Кісельов Євген Михайлович (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 1963410137) – володів 55,068493 % статутного капіталу Товариства.
Власники істотної участі Товариства з 22.01.2019 р. до 31.07.2019 р.:
- фізична особа громадянка України Кісельова Аполлінарія Петрівна (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 1943723180) – володіла 64,931506 % статутного капіталу
Товариства.
Власники істотної участі Товариства з 01.08.2019 р.:
- фізична особа громадянка України Кісельова Аполлінарія Петрівна (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 1943723180) – володіє 52,465753 % статутного капіталу
Товариства;
- фізична особа громадянин України Кушнір Віктор Михайлович (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 2382513251) – володіє 22,328767 % статутного капіталу Товариства.
Власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам.
У 2019 р. відбулася зміна відомостей про власників істотної участі у Товаристві:
1. 20.05.2018 р. фізична особа громадянин України Кісельов Євген Михайлович (реєстраційний
номер облікової картки платника податків 1963410137), який володів 402 простими іменними
акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (номінальною вартістю 4 020 000,00 грн.), що становить
55,068493 % статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», помер та залишив свою частку у
статутному капіталі Товариства своїй дружині гр. Кісельовій Аполлінарії Петрівні (реєстраційний
номер облікової картки платника податків 1943723180).
Спадщину було отримано 21.11.2018 р. та переоформлено 22.01.2019 р. Після переоформлення
спадщини, гр. Кісельова Аполлінарія Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника
податків 1943723180) володіє 474 простими іменними акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»
(номінальною вартістю 4 740 000,00 грн.), що становить 64,931506 % статутного капіталу ПрАТ
СК «ІнтерЕкспрес».
2019 р.
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2. 03.07.2019 р. Фізична особа громадянка України Кісельова Аполлінарія Петрівна
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 1943723180), яка володіла 474
простими іменними акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (номінальною вартістю 4 740 000,00 грн.),
що становить 64,931506 % статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», передала частину
належних їй акцій у кількості 91 проста іменна акція ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (номінальною
вартістю 910 000,00 грн.), фізичній особі громадянину України Кушніру Віктору Михайлович
у(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2382513251), який володів 72
простими іменними акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (номінальною вартістю 720 000,00 грн.),
що становить 9,863013 % статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». Після отримання акцій,
Кушнір Віктор Михайлович став володіти 163 простими іменними акціями ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» (номінальною вартістю 1 630 000,00 грн.), що становить 22,328767 % статутного
капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Заключення угод між Товариством та данними приватними фізичними особами за фінансовий рік
становить 5792,0 тис.грн. (2018р.: 0,0 тис.грн.)
Акціонери Товариства
УчасникКількість акцій, шт.Загальна номінальна вартість, грн.Відсоток, %
ФІЗИЧНІ ОСОБИ
Кісельова Аполлінарі Петрівна
383
3 830 000,00
52,465753
Кушнір Віктор Михайлович
163
1 630 000,00
22,328767
Рудь Людмила Василівна
72
720 000,00
9,863013
Андрейцев Валерій Миколайович
56
560 000,00
7,671232
Слепцова Олена Сергіївна
56
560 000,00
7,671232
ВСЬОГО :
730
7 300 000,00
100,00
Станом на 31.12.2019р. Товариство не здійснювало внески до статутних капіталів інших
фінансових установ, у тому числі страховиків. Також у Товариства відсутні будь-які інші дочірні
підприємства.
Кількість акцій, що знаходяться у власності Кушніра Віктора Михайловича – Голови Правління
Товариства складає 163 шт. і становить 22,328767% акцій статутного капіталу
23. Компенсації та винагорода провідному управлінському персоналу Товариства
2019р.

2018р.
(UAH

000)
(UAH 000)
Винагорода
1040,5
915,0
Відображена в складі Адміністративних витрат «Звіту про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід)»
24.Зобов'язання по операційній оренді – Товариство орендатор
Товариство заключило ряд угод по операційній оренді на офісне приміщення та транспортні
засоби.Строки оренди за даними угодами варіюються від 1 до 3 років.
Вказані угоди про оренду не накладають на Товариство ніяких обмежень
Мінімальна орендна плата майбутніх періодів по договорам оренди без права розірвання станом
на 31 грудня 2019р ( 31 грудня 2018р)
2019р.

2018р.

(UAH
000)
(UAH 000)
більше одного року, але не більше трьох років
95,0
37,0
За звітний період, що закінчився 31.12.2019р. Товариство не заключало угод в якості орендодавця
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по операційній оренді (2018р.: нуль тис.грн.)
25. Цілі, політика та процедура управління фінансовими ризиками
Основні фінансові зобов'язання Товариства, включають страхові зобов'язання, позики,
кредиторську заборгованість за страховою діяльністю та іншу поточну кредиторську
заборгованість. Основною ціллю даних фінансових зобов'язань є фінансові операції Товариства.
У Товариства є дебіторська заборгованість за страховими послугами, дебіторська заборгованість з
нарахованих доходів по депозитним рахункам, інша дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги, грошові кошти, короткострокові депозити, які виникають безпосередньо в ході
його операційної діяльності. У Товариства також є в наявності довгострокові фінансові
інвестиції.
Товариство схильне до страхового ризику, ринкового ризику, кредитного ризику та ризику
ліквідності.
Вище керівництво Товариства контролює процес управління даними ризиками. Спеціалісти з
фінансових ризиків надають консультації вищому керівництву Товариства відносно фінансових
ризиків та відповідної концепції управління фінансовими ризиками Товариства. Спеціалісти з
фінансових ризиків допомагають вищому керівництву бути впевненими в тому, що діяльність
Товариства, що пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно відповідної політики
Товариства та її готовності отримувати на себе ризики. Всі операції з фінансовими інструментами
з метою управління ризиками здійснюються належним чином командами спеціалістів з
відповідною кваліфікацією та досвідом роботи. Відповідно до обраної політики Товариство не
здійснює торгівлю фінансовими інструментами в спекулятивних цілях.
Правління здійснює аналіз та затверджує політику управління вказаними ризиками, інформація
про яку наводиться нижче.
Страховий ризик
Визначення страхового ризику посилається на ризик, який страховик приймає від власника
страхового поліса. Іншими словами, страховий ризик – це ризик, який існує від початку та
передається від власника страхового поліса страховикові. Отже, новий ризик, створений
контрактом, не є страховим ризиком.
Керівництво Товариства здійснює концентрацію страхового ризику за такими видами: тип
страхової подій; специфіка ризиків; географічна територія.
Концентрація страхового ризику враховується при визначенні частини ризику, що залишається на
утриманні страховика. Для кращого розуміння сутності ризиків Товариство досліджує їх
класифікацію на основі істотних класифікаційних ознак:
1. Випадковість - невідомість щодо часу і величини збитку, а також незалежність страхового
збитку від волі і поведінки страхувальника.
2. Можливість оцінки розподілу збитків - можливість визначити очікувану міру збитку і міру його
вірогідності (без наявності цієї інформації неможливо розрахувати величину страхової премії).
3. Однозначність розподілу збитків - точність і однозначність визначення в договорі страхування
об'єктів страхування і збитків. Ця умова є особливо важливою для визначення страхового
відшкодування, яке потрібно сплатити.
4. Незалежність застрахованих розподілів збитків один від одного – уникнення Товариством
(страховиком) при укладанні договору страхування концентрації ризику.
Аналіз ризиків дозволяє розподілити їх на дві великі групи: страхові та нестрахові (які не
включені в договір страхування). Перелік страхових ризиків складає об'єм страхової
відповідальності по договору страхування. Він відображається за допомогою страхової суми. Ціна
ризику в грошовому вираженні складає тарифну ставку.
Концептуальний підхід використаний в управлінні ризиком включає три основні позиції:
виявлення наслідків діяльності економічних суб'єктів в ситуації ризику; уміння реагувати на
можливі негативні наслідки цієї діяльності; розробку і здійснення заходів, за допомогою яких
можуть бути нейтралізовані або компенсовані імовірності негативного результату дій, що
проводяться.
Аналіз чутливості до страхового ризику
При підготовці аналізу чутливості до страхового ризику Товариством були використані
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кількісний та якісний аналіз ризиків та такі методи та припущення:
Кількісний аналіз ризику дає можливість визначити число та розміри окремих ризиків та ризику
проекту в цілому.
Якісний аналіз визначає фактори, межі та види ризиків. Для аналізу ризику використовують
метод аналогії, метод експертних оцінок, розрахунково-аналітичний метод, статистичний метод,
аналіз чутливості ризику NPV.
•Метод аналогій передбачає використання даних по інших проектах, які вже виконані. Цей метод
використовується страховими компаніями, які постійно публікують дані про найбільш важливі
зони ризику та понесені витрати.
•Експертний метод, який відомий як метод експертних оцінок, стосовно нових проектів може
бути реалізований шляхом вивчення думок досвідчених керівників та спеціалістів. При цьому
встановлюються показники найбільш допустимих, критичних та катастрофічних втрат, маючи на
увазі як їх рівень так і ймовірність.
•Розрахунково-аналітичний метод базується на теоретичних уявленнях
•Статистичний метод спочатку використовувався в системі ПЕРТ (PERT) для визначення
очікуваної тривалості кожної роботи та проекту в цілому. До переваг цього методу відносять
можливість аналізувати та оцінювати різні шляхи реалізації проекту.
•Аналіз чутливості ризику NPV- Метод ЧТВ базується на методології дисконтування грошових
потоків. Знаходиться теперішня вартість кожного грошового потоку, включаючи як прибутки,
так і витрати, дисконтовану на вартість капіталу. Сумуються ці дисконтовані грошові потоки і
отриманий результат визначається як чиста теперішня вартість проекту. Якщо ЧТВ>0, то проект
приймається. У протилежному випадку від нього відмовляються. Якщо існують два проекти, що
виключають один одного, то перевага віддається проекту з більшим значенням ЧТВ (NPV) .
Аналіз чутливості було підготовлено на основі припущення, що високе значення міри ризику
страхового портфеля (більше 10%), що встановлюється в процесі аналізу фінансової звітності
Товариства, є серйозною основою для можливості безперервності діяльності страховика. При
вирішенні питання про приймання об'єкту на страхування Товариство керується принципом
зменшення міри ризику. В цілях формування оптимального страхового портфеля важливо
визначити максимальну величину одиничного ризику, що приймається за договорами
страхування. Згідно із страховим законодавством такий максимум встановлений на рівні 10%від
суми сплаченого статутного фонду, сформованих вільних резервів та страхових резервів, якщо
прийнятий Товариством ризик перевищує максимальну величину одиничного ризику, то
механізм перестрахування частини ризику є обов'язковим.
Зниження міри ризику страхового портфеля Товариства забезпечується за рахунок збільшення
кількості договорів страхування. Максимальна величина одиничного ризику по портфелю
страхової компанії відповідає вимогам чинного законодавства по забезпеченню фінансової
стійкості страховиків.
Ознаками оптимального формування страхового портфеля є: однорідність страхового портфеля,
по якому розподіл страхових сум не відрізняється від нормальної міри ризику по портфелю, 10%,
що не перевищує, розмір одиничного ризику, 10% визначених законодавством.
Визначення основних ознак оптимального формування страхового портфеля представляє основу
для проведення аналізу чутливості ризику і оцінки впливу страхового портфеля на фінансову
стійкість компанії.

Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків від
фінансового інструменту коливатиметься внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають
в себе три типа ризику: ризик зміни відсоткової ставки, валютний ризик та інші цінові ризики.
Фінансові інструменти, схильні до ринкового ризику включають кредити та позики, депозити,
інвестиції, що є в наявності для продажу та похідні фінансові інструменти.
Аналіз чутливості було підготовлено на основі припущення, що сума чистої заборгованості,
відношення фіксованих відсоткових ставок до плаваючих відсоткових ставок по заборгованості, а
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також доля фінансових інструментів є постійними величинами.
При підготовці аналізу чутливості були прийняті наступні припущення:
Чутливість звіту про фінансовий стан пов'язана з довгостроковими фінансовими інструментами.
Чутливість відповідної статті звіту про прибутки та збитки показує вплив передбачуваних змін
відповідних ринкових ризиків. Аналіз було зроблено на основі фінансових активів та фінансових
зобов'язань, що має Товариство на 31 грудня 2019р. Та 2018р.
Однак на звітну у Товариства існують активи в нерухомості та ризик, пов'язаний зі зниженням
ринкових цін на нерухомість на 25% при якому, загальні нетто-активи зменшаться на 6526,8
тис.грн., що складає 19,3% вартості нетто- активів. Чутливість компанії до зазначеного ризику є
дуже високою.
Ризик зміни відсоткової ставки
Ризик зміни відсоткової ставки - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових
потоків від фінансового інструменту коливатиметься від зміни ринкових відсоткових ставок.
Ризик зміни ринкових відсоткових ставок відноситься, передусім, до довгострокових зобов'язань
Товариства .
Товариство здійснює управління ризиком зміни відсоткових ставок, використовуючи поєднання
кредитів та позик з фіксованою та плаваючою відсотковою ставкою. Станом на 31 грудня 2018р.
(2017р.) кредити та позики з фіксованою та плаваючою відсотковою ставкою в звіті про
фінансовий стан відсутні.
Чутливість до зміни відсоткової ставки
При здійсненні аналізу чутливості до зміни відсоткової ставки Товариство ґрунтується на
припущеннях, щодо спостережуваної ринкової ситуації, яка характеризується значно більшою
варіативністю порівняно з попередніми роками.
Валютний ризик
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Валютний ризик (або ризик обміну іноземних валют) виникає за фінансовими інструментами, які
визначені в іноземній валюті, тобто у валюті, іншій, ніж функціональна валюта, у якій вони
оцінюються. Валютний ризик не виникає від фінансових інструментів, які є немонетарними
статтями, або від фінансових інструментів, визначених у функціональній валюті.
Схильність до ризику зміни обмінних курсів іноземних валют обумовлена, передусім,
операційною діяльністю (коли доходи чи витрати деноміновані у валюті, яка відрізняється від
функціональної валюти).
За звітний період, що закінчився 31.12.19р. Та 31.12.2018р. У фінансові звітності Товариства
відсутні фінансові інструменти в іноземній валюті, які схильні до валютного ризику, однак
коливання обмінного курсу здатні впливати на зобов’язання компанії, оскільки за діючими
договорами є кореляція між курсом та страховим відшкодуванням. При оцінці впливу ризику
розглядалось збільшення загальної суми страхових виплат. На звітну дату ризик, що пов'язаний з
підвищенням обмінного курсу іноземних валют відносно гривні на 25% становить 2466,9
тис.грн., що складає 7,3% вартості нетто- активів. Чутливість компанії до зазначеного ризику є
високою.
Інші цінові ризики
Ризик зміни цін на некотируємі частки фінансових інструментів
Некотируємі цінні папери Товариства схильні до ризику, обумовленому невизначеністю по
відношенню до майбутньої вартості інвестиційних цінних паперів. Товариство здійснює
управління ризиком зміни цін на некотируємі частки інструментів, шляхом диверсифікації вкладів
та встановленням лімітів для окремих часток фінансових інструментів та фінансових
інструментів в цілому. Звіти про портфель фінансових інвестицій регулярно надаються вищому
керівництву Товариства. Правління Товариства проводить аналіз та затверджує всі рішення, що
пов'язані з фінансовими інвестиціями.
На звітну дату ризик, що пов'язаний з некотируємими інвестиціями в цінні папери, які
оцінюються за справедливою вартістю, становить 2854,4 тис.грн., що складає 8,4% вартості нетто
- активів. Чутливість компанії до зазначеного ризику є високою.
2019 р.
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Кредитнй ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що у Товариства виникне фінансовий збиток, оскільки
контрагенти не виконають свої зобов'язання по фінансовому інструменту або клієнтському
договору. Товариство схильне до кредитного ризику, що пов'язано з її операційною діяльністю
(передусім, по відношенню до кредиторської заборгованості за страховою діяльністю та
фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках та інші фінансові інструменти.
Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Управління кредитним ризиком, що пов'язане з клієнтами, здійснюється кожним операційним
підрозділом у відповідності з політикою, процедурами та системою контролю, які встановлені
Товариством по відношенню до управління кредитним ризиком. Кредитна якість клієнта
оцінюється на основі детальної форми оцінки кредитного рейтингу, виходячи з даної оцінки
визначаються індивідуальні ліміти на надання послуг. Здійснюється регулярний моніторинг
непогашеної дебіторської заборгованості клієнтів. Розрахунки ґрунтуються на інформації про
фактично понесені збитки в минулому. Максимальна схильність до кредитного ризику на звітну
дату показана балансовою вартістю кожного класу фінансових активів. На звітну дату ризик, що
пов'язаний зі збільшенням загальної суми виплат за медичним страхуванням (безперервним
страхуванням здоров’я) на 40% (для страховиків, що здійснюють таке страхування) становить
12916,2 тис.грн., що складає 38,1% вартості нетто- активів. Чутливість компанії до зазначеного
ризику є дуже високою.
Ризик ліквідності
Товариство здійснює контроль над ризиком дефіциту грошових коштів, використовуючи
інструмент планування поточної ліквідності.
Метою Товариства є підтримання балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю.
Товариство проаналізувало концентрацію ризику по відношенню рефінансування своєї
заборгованості та прийшла до висновку, що вона є низькою. Товариство має доступ до джерел
фінансування в достатньому обсязі, а строки погашення заборгованості, що належать виплатам
протягом 3 місяців, по домовленості з поточними кредиторами можуть бути перенесені на більш
пізніші дати.
В нижче наведеній таблиці надана зведена інформація про домовлені недисконтовані платежі по
фінансовим зобов'язанням Товариства в розрізі строків погашення цих зобов'язань.

Рік, що закінчився
Всього
31 грудня 2019р.
000)
(UAH 000)
Кредиторська заборгованість
0,0
39,0
за страховою діяльністю
Інша кредиторська заборгованість
0,0
4 055,0

За вимогою
(UAH 000)

> 3 місяціввід
(UAH 000)

39,0

0,0

4 055,0

0,0

4 094,0
0,0
0,0
4 094,0
Рік, що закінчився
За вимогою
> 3 місяціввід
Всього
31 грудня 2018р.
(UAH 000)
(UAH 000)
000)
(UAH 000)
Кредиторська заборгованість
17,0
0,0
0,0
17,0
за страховою діяльністю
Інша кредиторська заборгованість 3 458,0
0,0
2019 р.
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3-12 місяців
(UAH

3-12 місяців
(UAH

0,0

3 458,0
3 475,0

0,0

0,0

3 475,0

26. Управління капіталом
Основною метою Товариства по відношенню до управління капіталом є забезпечення стабільної
кредитоспроможності та адекватного рівня капіталу для провадження діяльності Товариства та
максимізації прибутку акціонерів.
Товариство здійснює управління структурой капіталу та змінює його у відповідності до змін в
економічних умовах. З метою збереження або зміни структури капіталу Товариство може
регулювати розмір виплати дивідендів, повертати капітал акціонерам чи випускати нові акції.
За роки, що закінчились 31 грудня 2019р. Та 31 грудня 2018р., внесення змін до мети, політики та
заходів управління капіталом не відбувалось.
Товариство здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнтів фінансового важіля, який
розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості.
Політика Товариства передбачає підтримання значень даного коефіцієнта у межах 3-10%. До
чистої заборгованості включається кредиторська заборгованість за страховою діяльністю та інші
поточна кредиторська заборгованість за вирахуванням грошових коштів на поточних рахунках та
їх еквівалентів.
2019р.

2018р.
(UAH

000)
(UAH 000)
Кредиторська заборгованість за
Страховою діяльністю
39,0
17,0
Інша поточна кредиторська
заборгованість (Примітки 16)
055,0
3458,0
Всього кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
та інша поточна кредиторська заборгованість (короткострокова)
3 475,0
За вирахуванням грошових коштів на поточних рахунках
(Примітки 15)
(1974,0)
(1779,0)
Чиста заборгованість
120,01
696,0
Капітал (Примітки 17)
257,0
24 557,0
Всього капітал та чиста заборгованість
377,0
26 253,0
Коефіцієнт фінансового важіля
%
6,46%

4
4 094,0

2
35
37
5,67

Цілі, політика та процедури управління капіталом за звітні періоди, що закінчились 31 грудня
2019 та
31.12. 2018р.р. , не змінювались.
27. Події після звітного періоду.
Інформація щодо подій, що відбулися після звітної дати та могли суттєво вплинути на проведені
оцінки при складанні фінансової звітності відсутня.
Голова Правління
2019 р.
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ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

Кушнір В.М.

Головний бухгалтер
ПрАТ СК «ІнтеЕкспрес»

2019 р.
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС
ПАРТНЕРИ»

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів
суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити
аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 –
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що
суб’єкти аудиторської діяльності, 3 – суб’єкти становлять суспільний інтерес
аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов’язковий аудит фінансової
звітності, 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)
4 Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

37741155

5 Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності
6 Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
7 Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності

4463

79058, Львівська обл., м. Львів, вул. Масарика, буд. 18, кв. 130.

28.09.2017, АПУ №349/4

01.01.2019-31.12.2019

8 Думка аудитора
із застереженням
9 Пояснювальний параграф (за наявності)
Ми звертаємо увагу на Примітку 12 б) щодо відображення у фінансовій звітності вартості довгострокових інвестицій
в дочірні підприємства, які обліковуються за справедливою вартістю з проведенням переоцінки. Визначення
справедливої вартості здійснюється на підставі дисконтування майбутніх грошових потоків з використанням
середньозважених процентних ставок за депозитами з аналогічними умовами, ризиком та строками, що залишились
до погашення з певною долею судження. У 2019 році Товариство визначило збиток від переоцінки в сумі 1319 тис.
грн. по категорій «Довгострокові фінансові інвестиції в інструменти капіталу». Знецінення фінансових інструментів
відображено в складі статей іншого сукупного доходу в Звіті про фінансові результати.
Нашу думку не було модифіковано щодо цих питань.
10 Номер та дата договору на проведення аудиту 266, 12.03.2019
11 Дата початку та дата закінчення аудиту
24.02.2020-10.04.2020
12 Дата аудиторського звіту
10.04.2020
13 Розмір винагороди за проведення річного
89169,00
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
Джерело розміщення тексту: https://www.interexpress.com.ua/uk/fin-zvit/
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»
за рік, що закінчився 31.12.2019 року
Адресат
Акціонерам та керівництву Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»; Національній
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку.
Розділ 1 «Звіт щодо аудиту фінансової звітності»
Думка із застереженням
2019 р.
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Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»
(далі - ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», Товариство), ЄДРПОУ 33097568, (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул.
Володимирська, 69), що складається із Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року, Звіту про сукупний дохід за
2019 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2019 рік та Звіту про зміни у власному капіталі за 2019 рік, Приміток до
фінансової звітності за рік, що минув (далі - фінансова звітність), включаючи стислий виклад значущих облікових
політик та іншої пояснювальної інформації.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту,
фінансова звітність ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 31 грудня 2019 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що
закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
В зв'язку з обмеженням обсягу аудиту ми не мали змоги зробити рецензію на висновки щодо переоціненої вартості
нерухомого майна та земельних ділянок, відображених на звітну дату у складі основних засобів в сумі 26107 тис. грн.,
в тому числі за рахунок зростання їх переоціненої вартості на 31.12.2019 р. в порівнянні з 31.12.2018 р. на 5914
тис.грн.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та у відповідності до Методичних
Рекомендацій, затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, №362 від 25.02.2020 р. (далі - Рекомендації №362). Нашу відповідальність згідно з цими
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.
Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів,
виданого Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ»), та етичними вимогами, що
застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші етичні обов’язки відповідно
до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ключовий партнер з аудиту є незалежним по відношенні до ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес».
Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки
із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого
аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової
звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому, ми не висловлюємо окремої думки
щодо цих питань.
Оцінка активів за справедливою вартістю
Нами було класифіковано дане питання як важливе з точки зору причини збільшення вартості необоротних активів та
власного капіталу Товариства в зв'язку з проведеною у звітному періоді дооцінкою необоротних активів.
Ми провели аудиторські заходи, що включали огляд:
- звітів суб'єктів оціночної діяльності при визначенні ринкової вартості нерухомого майна та транспорту Товариства;
- бухгалтерської довідки-розрахунки коефіцієнту індексації.
Також нами перевірено відображення в обліку майна за методом переоціненої вартості, розрахунок амортизації
об'єкту та розмір капіталу в дооцінках на кінець звітного року.
Грошові кошти та їх еквіваленти
До складу оборотних активів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» входять грошові кошти, які складають 9,91% активів. Нами
було класифіковано дане питання як питання з достатньо високим ризиком з точки зору значної кількості операцій з
грошовими коштами, відповідності їх відображення в обліку та контролю над збереженням коштів, диверсифікацією
по рахунках в різних банківських установах, відсутність серед них коштів, операції за якими обмежені (банками, що
підлягають ліквідації).
Наші аудиторські заходи включали тестування заходів внутрішнього контролю, проведення аналітичних заходів,
спрямованих на аналіз підстави перерахування коштів з рахунків Товариства. Ми провели аудиторські заходи, що
включали зовнішні підтвердження банків щодо залишків коштів на рахунках Товариства, оборотів по рахунках.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примітку 12 б) щодо відображення у фінансовій звітності вартості довгострокових інвестицій
в дочірні підприємства, які обліковуються за справедливою вартістю з проведенням переоцінки. Визначення
справедливої вартості здійснюється на підставі дисконтування майбутніх грошових потоків з використанням
середньозважених процентних ставок за депозитами з аналогічними умовами, ризиком та строками, що залишились
до погашення з певною долею судження. У 2019 році Товариство визначило збиток від переоцінки в сумі 1319 тис.
грн. по категорій «Довгострокові фінансові інвестиції в інструменти капіталу». Знецінення фінансових інструментів
відображено в складі статей іншого сукупного доходу в Звіті про фінансові результати.
2019 р.
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Нашу думку не було модифіковано щодо цих питань.
Інші питання аудиту
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання звітних даних страхової компанії, відповідно
до «Порядку складання звітних даних страховиків» №39 від 03.02.2004 року. Нами складено окремий незалежний звіт
з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р.
У зв’язку з аудитом фінансової звітності Товариства, нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією
та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або
нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве
викривлення. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію. У зв’язку з нашим аудитом
фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи
існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під
час аудиту, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми
зобов’язані повідомити про цей факт.
Ми не виявили фактів, які необхідно викласти в даному листі.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності у
відповідності до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства
або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за визначення здатності Товариства
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариства чи
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування
Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм
протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:
- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки,
розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може
включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку,
чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або,
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть
примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те,
чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного
відображення;
- отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової інформації суб’єктів
господарювання або господарської діяльності Товариства для висловлення думки щодо фінансової звітності.
Ми інформуємо Наглядову Раду Товариства, про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські
результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо твердження вищому органу Товариства, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо
незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
2019 р.
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Розділ 2 «Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів»
Дотримання вимог щодо обов'язкового аудиту підприємств, що складають суспільний інтерес.
Наше призначення аудиторами здійснено у відповідності до умов Договору на проведення обов'язкового аудиту №266
від 12 березня 2019 року. Згідно з Додатком №2 від 10 лютого 2020 року до Договору на проведення обов'язкового
аудиту №266 від 12 березня 2019 року тривалість виконання аудиторського завдання подовжено на 1 рік (2019 рік). В
нас відсутні обмеження пов'язані з терміном перевірки суб'єкта господарювання.
Суб'єкт аудиторської діяльності прямо чи опосередковано не надавав Товариству інших послуг, крім обов'язкового
аудиту, в тому числі тих щодо яких наявні обмеження згідно статті 6 Закону України “Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність”.
Партнер завдання з аудиту та суб'єкт аудиторської діяльності є незалежні по відношенні до Товариства, не брали
участь в підготовці та прийнятті управлінських рішень.
Аудит проведено в обсязі, що передбачає отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем
впевненості, проте не гарантує, що аудит, який проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно існує.
Аудитор не може отримати абсолютну впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства або помилки. Причина полягає в тому, що існуючі властиві обмеження аудиту призводять до
того, що аудиторські докази на основі яких ґрунтується думка аудитора є швидше за все переконливими ніж
остаточними.
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта
господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, Аудитор виконав процедури необхідні
для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок
помилки або шахрайства.
Ми ознайомились з протоколами засідань Наглядової Ради та Правління та надали запити тим, кого наділено
найвищими повноваженнями для розуміння того як вони здійснюють ідентифікацію ризиків шахрайства та вживають
дії у відповідь на них. Аудитором також проведено аналітичні процедури щодо фінансової та нефінансової
інформації, виконані спостереження та перевірка операцій Товариства, записів внутрішнього контролю. Аудитор
отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та
корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними
бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
За результатами вчинених дій встановлено, що ризик не виявлення складає середній рівень, щодо розкриття
інформації — середній рівень, в цілому для фінансової звітності - середній рівень.
Основні аудиторські ризики щодо можливого суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності на етапі
планування аудиту ідентифіковано в області формування та обліку страхових резервів та визнання очікуваних
кредитних збитків, що пов'язано із застосуванням ІТ-системи для страхових резервів та необхідністю
багатофакторного комплексного аналізу управлінським персоналом Товариства.
У відповідь на дані ризики для зниження їх до прийнятного рівня Аудитор здійснив додаткові заходи контролю, в
тому числі ознайомився із Звітом актуарія, який використаний в якості експертного висновку.
Ми підтверджуємо, що Звіт аудитора узгоджений з додатковим звітом для аудиторського комітету та розкриває
результати виконаного завдання з обов'язкового аудиту підприємства, що складає суспільний інтерес.
Відповідність вартості чистих активів та власного капіталу вимогам законодавства
Відповідно до вимог Цивільного кодексу України та положень пункту 56 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від
07.12.2016 р. №913 (надалі – Ліцензійні умови) вартість чистих активів страховика, утвореного у формі акціонерного
товариства, після закінчення другого та кожного наступного фінансового року з дати внесення інформації про
страховика до Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою зареєстрованого розміру статутного
капіталу страховика.
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2019 р., складає 35257 тис. грн., статутний капітал 7300 тис. грн.,
різниця між розрахунковою вартістю чистих активів Товариства і статутним капіталом позитивна і складає 27957 тис.
грн.
Порядок формування статутного капіталу Товариства.
Розмір статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» станом на 31.12.2019р. заявлений і сплачений 7300000,00грн.
(Сім мільйонів триста тисяч грн. 00 коп.):
Розподіл часток у статутному капіталі ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» станом на 31.12.2019р. наступний:
2019 р.
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Акціонери Кількість акцій, шт. Загальна номінальна вартість, грн. Відсоток, %
ФІЗИЧНІ ОСОБИ
Кісельова Аполлінарія Петрівна: 383 шт., 3 830 000,00 грн., 52,465753 %.
Кушнір Віктор Михайлович: 163 шт., 1 630 000,00 грн., 22,328767 %.
Рудь Людмила Василівна: 72 шт., 720 000,00 грн., 9,863013 %.
Андрейцев Валерій Миколайович: 56 шт., 560 000,00 грн., 7,671232 %.
Слепцова Олена Сергіївна: 56 шт., 560 000,00 грн., 7,671232 %.
ВСЬОГО:730 шт., 7 300 000,00 грн., 100,00 %.
Сплата статутного капіталу Товариства
•02.09.2004 р. з метою формування статутного капіталу засновниками було внесено на тимчасовий поточний рахунок
для формування статутного фонду наступні суми:
-6300 000 Товариством з обмеженою відповідальністю «ТрансфармПлюс»;
-2100 000 Закритим акціонерним товариством «Акціонерна страхова компанія «ІнтерТрансПоліс»;
-2100 000 Акціонерним банком «Експрес-Банк»
Всього сплачено: 10 500 000,00 грн.
•В 2005 р. Товариство здійснило викуп власних акцій на загальну суму 4 200 000,00 грн. та в 2006 р. анулювало 400
власних акцій на загальну суму 4 000 000,00 грн., а саме:
-12.10.2005 р. Товариство здійснило оплату Закритому акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія
«ІнтерТрансПоліс» 2 100 000,00 грн. за викуплені акції;
-21.11.2005 р. Товариство здійснило оплату Акціонерному банку «Експрес-Банк» 2 000 000,00 грн. за викуплені акції;
-07.12.2005 р. Товариство здійснило оплату Акціонерному банку «Експрес-Банк» 100 000,00 грн. за викуплені акції.
Статутний капітал після внесення змін: 6 500 000,00 грн.
•08.04.2011 р.сплата Кісельовим Євгеном Михайловичем 800 000,00 грн.
Сформований статутний капітал ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в розмірі 7300,0 тис. грн. сплачено повністю грошовими
коштами шляхом перерахування засновниками внесків до статутного фонду на поточний рахунок страховика, що
відповідає вимогам статті 2 Закону України «Про страхування».
При формуванні статутного фонду векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під
заставу, не використовувалися; матеріальні та нематеріальні активи до статутного фонду не вносилися.
Сплачений статутний капітал ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на дату його внесення перевищував 1 млн. ЄВРО мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений ст.30 Закону України «Про страхування», що цілком відповідає
вимогам Постанови КМУ № 913 від 07.12.2016 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» (надалі
– Постанова КМУ № 913).
Таким чином, розмір заявленого та сплаченого статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», форма та спосіб його
сплати, відповідають вимогам чинного законодавства та встановленим нормативним вимогам. Збільшення розміру
статутного капіталу в 2019 році не відбувалося.
Інформація щодо розкриття змісту інших складових частин власного капіталу:
- в рядку 1400 відображено зареєстрований та сформований статутний капітал в сумі 7300 тис. грн.
- в рядку 1405 відображено капітал в дооцінках в сумі 15133 тис. грн. (у 2019 році було проведено дооцінку основних
засобів на суму 5294 тис. грн.);
- в рядку 1410 відображено додатковий капітал в сумі 8469 тис. грн. (протягом 2019 року зменшено на 1027 тис. грн. –
амортизація на безоплатно отриманий необоротний актив та збільшено на 5792 тис. грн. – безоплатно отримані
об’єкти нерухомості);
- в рядку 1415 відображено резервний капітал в сумі 3445 тис. грн.;
- в рядку 1420 відображено нерозподілений прибуток в сумі 910 тис. грн. За результатом діяльності Товариство в
2019 році отримало чистий прибуток в сумі 1960 тис. грн. та відобразило уцінку фінансових інвестицій в розмірі 1319
тис. грн.
Пов’язані особи Товариства
Аудиторами проведено необхідні процедури, що ефективні для досягнення мети аудиту операцій з пов’язаними
сторонами згідно МСА 550 «Зв’язані сторони». Результати виконаних процедур відповідно задокументовані і
свідчать, що, на нашу думку: мав місце належний облік і розкриття ідентифікованих відносин та операцій з
пов’язаними сторонами відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності; вплив відносин і
операцій між пов’язаними сторонами не є таким, що не забезпечує достовірне подання та не потребує коригувань
фінансової звітності.
Висловлення думки щодо подій, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансовогосподарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною
першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
Розкриваючи інформацію про події, які відбулися протягом звітного року що можуть вплинути на фінансовий та
господарський стан емітента та можуть призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ч.1 ст.
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41 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-ІV аудитори протестували на відповідність
особливу інформацію емітента. До якої належать відомості про: прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу; прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення
про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; прийняття рішення про викуп
власних акцій; факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; зміну складу посадових осіб емітента;
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій; рішення емітента про утворення,
припинення його філій, представництв; рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;
порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію; рішення вищого органу емітента
або суду про припинення або банкрутство емітента.
Подій, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його
цінних паперів, зазначених в ст. 41 «Особлива інформація про емітента» Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок», аудиторами не встановлено.
Проте зазначаємо, що у 2019 році відбулася:
зміна складу посадових осіб емітента, а саме:
1. Наглядова Рада:
1.1. Склад до 23.04.2019р.(Протокол Річних Загальних зборів № 1 від 24.04.2018 р.):
- Виконуюча обов’язки Голови Наглядової Ради – Президента – Рудь Л.В..;
- Заступник Голови – Віце-Президент – Кісельова А. П;
- Член Наглядової Ради (Секретар) – Андрейцев Валерій Миколайович.
1.2. Склад з 24.04.2019р. (Протокол Річних Загальних зборів № 1 від 23.04.2019р):
- Президент – Рудь Л.В.;
- Заступник Голови – Віце-Президент – Кісельова А.П.;
- Член (Секретар) – Андрейцев В.М.
2. Правління:
(Протокол Засідання Наглядової Ради Товариства № 27/ 17 від 15.06.2017 р. з урахуванням Протоколу Засідання
Наглядової Ради Товариства № 27/18 від 12.10.2018 р.):
- Голова Правління – Кушнір Віктор Михайлович;
- Перший заступник Голови Правління – головний бухгалтер – Троян Олена Олександрівна;
- Член Правління – Беседіна Тетяна Ігорівна;
- Член Правління – Кудрявцева Ганна Борисівна.
зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:
1. Власники істотної участі Товариства до 22.01.2019 р.:
- фізична особа громадянин України Кісельов Євген Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника
податків 1963410137) – володів 55,068493 % статутного капіталу Товариства.
2. Власники істотної участі Товариства з 22.01.2019 р. до 31.07.2019 р.:
- фізична особа громадянка України Кісельова Аполлінарія Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника
податків 1943723180) – володіла 64,931506 % статутного капіталу Товариства.
3. Власники істотної участі Товариства з 01.08.2019 р.:
- фізична особа громадянка України Кісельова Аполлінарія Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника
податків 1943723180) – володіє 52,465753 % статутного капіталу Товариства;
- фізична особа громадянин України Кушнір Віктор Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника
податків 2382513251) – володіє 22,328767 % статутного капіталу Товариства.
У 2019 р. відбулася зміна відомостей про власників істотної участі у Товаристві:
1. 20.05.2018 р. фізична особа громадянин України Кісельов Євген Михайлович (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 1963410137), який володів 402 простими іменними акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»
(номінальною вартістю 4 020 000,00 грн.), що становить 55,068493 % статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»,
помер та залишив свою частку у статутному капіталі Товариства своїй дружині гр. Кісельовій Аполлінарії Петрівні
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 1943723180).
Спадщину було отримано 21.11.2018 р. та переоформлено 22.01.2019 р. Після переоформлення спадщини, гр.
Кісельова Аполлінарія Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1943723180) володіє 474
простими іменними акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (номінальною вартістю 4 740 000,00 грн.), що становить
64,931506 % статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
2. 03.07.2019 р. Фізична особа громадянка України Кісельова Аполлінарія Петрівна (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 1943723180), яка володіла 474 простими іменними акціями ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»
(номінальною вартістю 4 740 000,00 грн.), що становить 64,931506 % статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»,
передала частину належних їй акцій у кількості 91 проста іменна акція ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (номінальною
вартістю 910 000,00 грн.), фізичній особі громадянину України Кушніру Віктору Михайлович у(реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2382513251), який володів 72 простими іменними акціями ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» (номінальною вартістю 720 000,00 грн.), що становить 9,863013 % статутного капіталу ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес». Після отримання акцій, Кушнір Віктор Михайлович став володіти 163 простими іменними акціями
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (номінальною вартістю 1 630 000,00 грн.), що становить 22,328767 % статутного капіталу
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних емітента відповідно до вимог МСА 720 Відповідальність
2019 р.
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аудитора щодо іншої інформації “
Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену
аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор
ознайомлюється з нею, оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою
інформацією можуть ставити під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність емітента
є складовою частиною річного звіту керівництва емітента.
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та оприлюднення Звіту керівництва
відповідно до статті 401 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, який включає Звіт про корпоративне
управління.
Обов'язком аудитора є висловити думку щодо п. 5-9 Звіту про корпоративне управління та перевірити інформацію,
наведену в пунктах 1-4.
ПрАТ СК “ІнтерЕкспрес” у Звіті про корпоративне управління розкрило таку інформацію:
1 і 2 ) про практику корпоративного управління Товариства,
3) про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
4) про персональний склад Наглядової ради та Правління, інформація про проведені засідання та загальний опис
прийнятих на них рішень;
5) основні характеристики системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
7) про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
9) повноваження посадових осіб емітента.
Результат перевірки інформації, згідно вимог статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
№3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6
Положення №2826 щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління: інформація, в пунктах 1-4 Звіту про
корпоративне управління ПрАТ СК “ІнтерЕкспрес” розкрита вірно та відповідає дійсному стану корпоративного
управління в товаристві.
Думка щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2019 рік:
На нашу думку, ПрАТ СК “ІнтерЕкспрес” дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 Закону України
«Про цінні папери та фондовий ринок», статуту товариства та внутрішніх положень, розкрита інформація відповідає
дійсному стану корпоративного управління в товаристві.
Розкриття інших питань, згідно методичних рекомендацій Нацкомфінпослуг №257:
1. ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» відповідно до Ліцензійних умов приймає ризики у перестрахуванні лише тих видів
добровільного і обов’язкового страхування, на здійснення яких має ліцензії; дотримується умов забезпечення
платоспроможності страховика.
2. ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» дотримується визначених Кабінетом Міністрів України Порядків і правил проведення
страхування.
3. Товариством здійснюється ведення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно
до законодавства за допомогою програми 1С Бухгалтерія 7.7 та Excel, ведуться журнал обліку укладених та виконаних
договорів та картки обліку виконаних договорів. Облікова та реєструюча система (програмне забезпечення та
спеціальне технічне обладнання) забезпечують ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та
подання звітності до Нацкомфінпослуг.
4. ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» надає та розкриває клієнту усю необхідну інформацію на власному веб сайті
(http://www.interexpress.com.ua), відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», дотримуючись «Положення про розкриття фінансовими установами
інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках)
фінансових установ» (згідно розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг №825 від 19.04.2016р.) та дотримується вимог щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.
Усю інформацію про Товариство в повному обсязі внесено суб’єктом господарювання до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань й до Державного реєстру фінансових
установ. Відокремлені підрозділи в Товариства відсутні.
Товариство не входить у жодну фінансову групу.
5. Товариство не здійснює готівкових розрахунків, всі розрахунки здійснються виключно в безготівковій формі.
6. У Товаристві запроваджена та ефективно діє система внутрішнього контролю та аудиту (призначено внутрішнього
аудитора – згідно Наказу № 58-К від 20.01.2016р. Та Протоколу Засідання Наглядової Ради № 2/16-1 від 20.01.2016
р.).
7. Приміщення ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» доступне для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з
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питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Інформація про умови
доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщена у місці,
доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).
8. В ході перевірки Аудитор не отримав ознаків щодо загрози безперервності діяльності Товариства протягом
наступних 12 місяців.
9. Фінансова звітність в повній мірі розкриває інформацію щодо методів оцінки справедливої вартості активів
фінансової компанії згідно з МСФЗ.
Події після дати балансу
Аудиторами проведено процедури вивчення та ідентифікації подій, що сталися в період між 31.12.2019 року та датою
звіту аудитора.
Відповідно до МСА 560 «Подальші події» нами не виявлено підстав, що мали б привести до коригування фінансової
звітності Товариства внаслідок подій після дати балансу.
Розділ 3 «Інші елементи»
Основні відомості про Товариство:
Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»;
код за ЄДРПОУ 33097568;
місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69
дата та номер державної реєстрації: 09.08.2004 року, №1 068 102 0000 000397;
види діяльності: 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний); 65.20 Перестрахування;
дата внесення останніх змін до установчих документів: «23» квітня 2019 року;
Голова правління: Кушнір Віктор Михайлович;
Середня чисельність працівників: 24.
Основні відомості про аудиторську фірму
•Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська консалтингова фірма «Бізнес Партнери»;
•Код за ЄДРПОУ 37741155;
•Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4463 згідно рішення АПУ від 29.09.2011
року № 239/3;
•Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг №0712 згідно рішення АПУ від
28.09.2017 року №349/4, термін дії до 31.12.2022 року;
•Партнер завдання з аудиту: Мельник Андрій Романович, сертифікат №006044 від 26.12.2005 року;
•Місцезнаходження: 79058 Україна, м. Львів, вул. Масарика, 18/130, тел. 249-36-61, 0673705846; фактичне місце
розташування аудитора: м. Львів, проспект Чорновола 67, офіс 208.
Дата та номер договору: Додаток № 2 від 10 лютого 2020 року до Договору на проведення обов'язкового аудиту
№266 від 12 березня 2019 року
Дата початку та дата закінчення аудиту: 24.02.2020 року по 10.04.2020 року
Дата звіту аудитора:
Партнер завдання з аудиту
Сертифікат аудитора №006044
Директор
ТОВ АКФ “Бізнес Партнери”
Сертифікат аудитора № 005601
Відсутнє.
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10 квітня 2020 року
_____________________ Мельник А.Р.

_____________________
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Цуприк Н.А.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», - Голови Правління Кушніра В.М. та Першого заступника Голови
Правління – головного бухгалтера Троян О.О.: наскільки це нам відомо, річна фінансова
звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно
із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить
достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан,
прибутки та збитки ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», а також про те, що звіт керівництва включає
достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і
стан ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Опис основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»: Товариство схильне до страхового ризику, ризику ліквідності та
ринкового ризику, який включає відсотковий, валютний та інші цінові ризики. Протягом року на
діяльність Товариства значно впливав ризик зміни цін на частки фінансових інструментів, що не
котируються. Цінні папери Товариства схильні до ризику, обумовленому невизначеністю по
відношенню до майбутньої вартості інвестиційних цінних паперів. Вище керівництво Товариства
контролює процес управління даними ризиками, проводячи певну політику концентрації ризиків
та аналізу чутливості до ризиків, що є серйозною основою для можливості безперервності
діяльності страховика.

0 кв. 2019 р.

© SMA

33097568

XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
Дата
Дата оприлюднення
виникнення Повідомлення (Повідомлення
події
про інформацію) у
загальнодоступній
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

Вид інформації

1

2

23.01.2019

24.01.2019

23.01.2019

24.01.2019

23.04.2019

24.04.2019

23.04.2019

24.04.2019

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів

23.04.2019

24.04.2019

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

05.08.2019

06.08.2019

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій
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3
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що
діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її
афілійованим особам, контрольного пакета акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

