Титульний аркуш
12.11.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 12-1121-01
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Подолянко Ярослав Миколаович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Перестрахувальне
товариство "Європолiс"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21510644
4. Місцезнаходження: 01135, Київська обл., мiсто Київ, вул. Г.Андрющенка 4-Д, оф.10
5. Міжміський код, телефон та факс: 044-236-95-59,
6. Адреса електронної пошти: info@europolis.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2021, Протокол №30-0421-01
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 реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://europolis.net.ua/about-us.html

12.11.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
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
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
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
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- 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)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
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
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- 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)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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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
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
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)
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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
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

X

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Перестрахувальне товариство "Європолiс"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "ПТ "Європолiс"
3. Дата проведення державної реєстрації
11.12.1998
4. Територія (область)
Київська обл.
5. Статутний капітал (грн)
14500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 - iншi види страхування, крiм страхування життя
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Ощадбанк", МФО 322669
2) IBAN
26509300176150
3) поточний рахунок
26509300176150
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
, МФО
5) IBAN
6) поточний рахунок
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
строку дії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
3
4
5
30.06.2011
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

1
2
у формi добровiльного:
АВ 584652
страхування майна
[(крiмзалiзничного, наземного,
повiтряного, водного
транспорту (морського
внутрiшнього та iншихвидiв
водного транспорту), вантажiв
та багажу (вантажобагажу)]
Опис
Видана 30.06.2011р. Держкомфiнпослуг, дiйсна з 11.10.2007р.

у формi добровiльного:
страхування вiд
вогневихризикiв та ризикiв
стихiйних явищ
Опис
в частинi добровiльного
медичного страхування
(безперервне страхування
здоров"я)
Опис
частинi добровiльного
страхування вантажiв та багажу
(вантажобагажу)
Опис
в частинi добровiльного
страхування фiнансових ризикiв
Опис
в частинi проведення
добровiльного страхування
вiдповiдальностi перед третiми
особами (крiм цивiльної
вiдповiдальностi
власникiвназемного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв
повiтряного транспорту,
вiдповiдальностiвласникiв
водного транспорту (вк

безстроково
АВ 584951

30.06.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Видана 30.06.2011р. Держкомфiнпослуг, дiйсна з 11.10.2007р.
безстроково
2985
04.07.2017 Нацкомфiнпослуг України

Розпорядження Нацкомфiнпослуг України №2985, строк дiї безстроково
2985
04.07.2017 Нацкомфiнпослуг України
Розпорядження Нацкомфiнпослуг України №2985, строк дiї безстроково
2985
04.07.2017 Нацкомфiнпослуг України
Розпорядження Нацкомфiнпослуг України №2985, строк дiї безстроково
1651
18.09.2018 Нацкомфiнпослуг України

Розпорядження Нацкомфiнпослуг України №1651, строк дiї безстроково
Страхування кредитiв (у тому
1651
18.09.2018 Нацкомфiнпослуг України
числi вiдповiдальностi
позичальника за непогашення
кредиту)
Опис
Розпорядження Нацкомфiнпослуг №1651, строк дiї - безстроково
Страхування iнвестицiй
1651
18.09.2018 Нацкомфiнпослуг України
Опис
Розпорядження Нацкомфiнпослуг №1651, строк дiї - безстроково
Страхування
1651
18.09.2018 Нацкомфiнпослуг України
сiльськогосподарської продукцiї
Опис
Розпорядження Нацкомфiнпослуг №1651, строк дiї - безстроково
Страхування наземного
1651
18.09.2018 Нацкомфiнпослуг України
транспорту (крiм залiзничного
Опис
Розпорядження Нацкомфiнпослуг №1651, строк дiї - безстроково
Добровiльне страхування
53
15.01.2019 Нацкомфiнпослуг України
залiзничного транспорту
Опис
Розпорядження Нацкомфiнпослуг №53, строк дiї - безстроково
Добровiльне страхування вiд
53
15.01.2019 Нацкомфiнпослуг України
нещасних випадкiв
Опис
Розпорядження Нацкомфiнпослуг №53, строк дiї - безстроково
Добровiльне страхування
53
15.01.2019 Нацкомфiнпослуг України
Опис

цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)
Опис
Добровiльне страхування
медичних витрат
Опис
Обов'язкове особисте
страхування працiвникiв
вiдомчої (крiм тих, якi
працюють в установах i
органiзацiях, що фiнансуються з
Державного бюджету України)
та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних
дружин (команд)
Опис
Обов'язкове страхування
спортсменiв вищих категорiй
Опис
Обов'язкове особисте
страхування вiд нещасних
випадкiв на транспортi
Опис
Обов'язкове страхування
цивiльної вiдповiдальностi
суб'єктiв господарювання за
шкоду, яку може бути заподiяно
пожежами та аварiями на
об'єктах пiдвищеної небезпеки,
включаючи
пожежовибухонебезпечнi
об'єкти та об'єкти, господарська
дiяльнiсть на яких м
Опис
Обов'язкове страхування
майнових ризикiв при
промисловiй розробцi родовищ
нафти i газу у випадках,
передбачених Законом України
"Про нафту i газ"
Опис
Обов'язкове страхування
вiдповiдальностi суб'єктiв
перевезення небезпечних
вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв при
перевезеннi небезпечних
вантажiв
Опис
Обов'язкове страхування
цивiльної вiдповiдальностi
громадян України, що мають у

Розпорядження Нацкомфiнпослуг №53, строк дiї - безстроково
53
15.01.2019 Нацкомфiнпослуг України
Розпорядження Нацкомфiнпослуг №53, строк дiї - безстроково
516
02.04.2019 Нацкомфiнпослуг України

Розпорядження Нацкомфiнпослуг №516, строк дiї - безстроково
516
02.04.2019 Нацкомфiнпослуг України
Розпорядження Нацкомфiнпослуг №516, строк дiї - безстроково
516
02.04.2019 Нацкомфiнпослуг України
Розпорядження Нацкомфiнпослуг №516, строк дiї - безстроково
516
02.04.2019 Нацкомфiнпослуг України

Розпорядження Нацкомфiнпослуг №516, строк дiї - безстроково
516
02.04.2019 Нацкомфiнпослуг України

Розпорядження Нацкомфiнпослуг №516, строк дiї - безстроково
516
02.04.2019 Нацкомфiнпослуг України

Розпорядження Нацкомфiнпослуг №516, строк дiї - безстроково
516
02.04.2019 Нацкомфiнпослуг України

власностi чи iншому законному
володiннi зброю, за шкоду, яка
може бути заподiяна третiй
особi або її майну внаслiдок
володiння,зберiгання чи
використання цiєї зброї
Опис
Розпорядження Нацкомфiнпослуг №516, строк дiї - безстроково
Обов'язкове страхування
516
02.04.2019 Нацкомфiнпослуг України
цивiльно-правової
вiдповiдальностi приватного
нотарiуса
Опис
Розпорядження Нацкомфiнпослуг №516, строк дiї - безстроково

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ТОВ "Агропром"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
25277719
4) Місцезнаходження
м. Київ, вул. Стровокзальна, 13
5) Опис
ПрАТ "Пт "Європолiс" володiє часткою у капiталi товариства - 89,10%
1) Найменування
ТОВ "Маяк-2"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
13686795
4) Місцезнаходження
м. Київ, вул. Стровокзальна, 13
5) Опис
ПрАТ "Пт "Європолiс" володiє часткою у капiталi товариства - 3,73%
1) Найменування
ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МД БУД ГРУП"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
33055863
4) Місцезнаходження
01042, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ IВАНА КУДРI, ГРУПА ПРИМIЩЕНЬ №34, ПIДВАЛУ (В
ЛIТЕРI А), БУДИНОК 36
5) Опис
ПрАТ "Пт "Європолiс" володiє часткою у капiталi товариства - 13,61
14. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства

Ознака
рейтингового

Дата визначення
або оновлення

Рівень кредитного
рейтингу емітента

агентства
(уповноважене,
міжнародне)
1
Нацональне рейтингове агентство
"Рюрiк"

2
уповноважене
рейтингове
агентство

рейтингової оцінки або цінних паперів
емітента або
емітента
цінних паперів
емітента
3
4
Оновлення
ААрейтингової оцінки
емітента 18.12.2020

Опис

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
У 2011 роцi ВАТ "Перестрахувальне товариство "Європолiс" змiнило назву на ПрАТ
"Перестрахувальне товариство "Європолiс". Важливих подiй розвитку (в тому числi злиття,
подiл, приєднання, перетворення, видiл) у звiтному перiодi не було
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 5 осiб. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 1 особа.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб):
2 особи.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Станом на 31.12.2020 року емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Протягом 2020 року емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не
надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерськiй облiк Товариством в цiлому ведеться у вiдповiдностi з вимогами Закону України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999 р.,
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв щодо питань

органiзацiї бухгалтерського облiку, якi дiяли в звiтному перiодi та у вiдповiдностi з облiковою
полiтикою, прийнятою Товариством.
Облiкова полiтика ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", встановлена Наказом про облiкову полiтику та
органiзацiю бухгалтерського облiку Товариства вiд 04.01.2020 р. та розроблена з дотриманням
вимог чинного законодавства України з питань ведення бухгалтерського облiку.
Первиннi документи з облiку фiнансово-господарської дiяльностi складаються на типових
формах, в яких операцiї вiдображаються згiдно з нормативними актами, затвердженими
Мiнiстерствами фiнансiв та статистики України.
Оцiнка статей активiв, зобов'язань та власного капiталу та їх розкриття здiйснюється
Товариством в цiлому вiдповiдно до принципiв, встановлених Мiжнародними стандартами
бухгалтерського облiку та Наказом про облiкову полiтику Товариства.
Фiнансову звiтнiсть було складено за формами, встановленими Нацiональним положенням
(стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" iз змiнами та
доповненнями, який затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. №73.
Товариство не входить в групу пiдприємств, у тому числi фiнансових, та не складає
консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Облiкова полiтика протягом року не змiнювалась
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Компанiя на сьогоднiшнiй день пропонує юридичним та фiзичним особам певний перелiк видiв
страхування в добровiльнiй формi та з обов'язкових видiв страхування. Товариство надає
послуги зi страхування та перестрахування на пiдставi лiцензiй, виданих Нацiональною комiсiєю
з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, згiдно ЗУ "Про страхування", та у
вiдповiдностi з Статутом. Ринком збуту послуг страхової дiяльностi, що надає товариство є
Україна. Основними споживачi - фiзичнi та юридичнi особи. Методом продажу послуг
товариства iз страхування є пiдписання прямих договорiв страхування iз споживачами послуг
безпосередньо та iз залученням страхових агентiв - юридичних та фiзичних осiб - пiдприємцiв.
Товариство не є монополiстом на територiї України, де здiйснює страхову дiяльнiсть. В галузi
спостерiгається висока конкуренцiя. Товариство спiвпрацює i з iншими страховими компанiями,
з якими здiйснюються операцiї по перестрахуванню. Частки страхових платежiв, належних
перестраховикам, не перевищують страховi платежi. Страхування в країнi знаходиться на
початковiй стадiї розвитку, чим обумовлена низька культура страхування потенцiйних
споживачiв та неплатоспроможнiсть населення. Для збiльшення страхових внескiв та
розширення страхового поля товариство приймає ряд заходiв, а саме: приймає участь у
державних закупiвлях через систему ProZorro, розмiщення iнформацiї на сайтi в мережi

Iнтернет, залучення до агентської мережi нових агентiв. Дiяльнiсть товариства не залежить вiд
сезонних змiн. Новi технологiї i товари товариство не впроваджує. Сировинної бази товариство
не має, оскiльки надає послуги i виробництвом не займається. Зовнiшньоекономiчної дiяльностi
товариство не здiйснює.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Iстотнiх придбань або вiдчужень активiв не було. Товариство не планує значних iнвестицiй або
придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю. Iнша iнформацiя вiдсутня
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi товариства, є його власнiстю. Основних засобiв
невиробничого призначення товариство не має. Виробництвом товариство не займається та
виробничих потужностей i обладнання не має.
ПрАТ "ПТ "Європолiс" облiковує основнi засоби на балансi.
ПрАТ "ПТ "Європолiс" не має на балансi та не використовує виробниче обладнання.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
З кiнця 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво сильно
вплинуло на економiчне становище як України, так i на ТОВ Значна кiлькiсть компанiй в країнi
вимушенi припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на невизначений на дату пiдготовки цiєї
фiнансової звiтностi час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вiрусу,
включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соцiальнi дистанцiї, призупинення дiяльностi
об'єктiв iнфраструктури, тощо уповiльнюють економiчну дiяльнiсть компанiй. Фiнансова
система в країнi на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi працює вiдносно стабiльно, але має
суттєвi ризики. визначила, що цi подiї є некоригуючими по вiдношенню до фiнансової
звiтностi за 2020 рiк. Вiдповiдно, фiнансовий стан на 31.12.2020 та результати дiяльностi за рiк,
що закiнчився 31 грудня 2020 року, не було скориговано на вплив подiй, пов'язаних з COVID-19.
Тривалiсть та вплив пандемiї COVID-19, а також ефективнiсть державної пiдтримки на дату
пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнiм
ступенем достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих наслiдкiв, а також їх вплив на
фiнансовий стан та результати дiяльностi ТОВ " в майбутнiх перiодах, але Керiвництво вживає
всiх необхiдних заходiв для стабiльного функцiонування Компанiї
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування товариства вiдбувається на госпрозрахунковiй основi за рахунок власних обiгових
коштiв, отриманих вiд страхової дiяльностi. Планується докапiталiзацiя статутного капiталу
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
ПрАТ "ПТ "Євроолiс" не має укладених, але не виконаних договорiв. Зобов'язання по всiх
договорах є поточними.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя Товариства передбачає нарощування обсягiв продажiв та освоєння нових ринкiв збуту
страхових послуг та спрямована на отримання прибутку при рацiональному використаннi всiх
належних ресурсiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки у 2020 роцi не проводилися, суми витрат на дослiдження та розробок
немає. Товариство не планує проводити дослiдження та розробки.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Страхування є виключним видом дiяльностi, тому iнших видiв дiяльностi товариство не
здiйснює. Цiннi папери Товариства (простi iменнi акцiї) лiстинг не проходили i не торгуються на
бiржовому та на органiзованому позабiржовому ринках. Iнша iнформацiя вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв

Наглядова рада

Структура

Персональний склад

Акцiонерами є фiзичнi та юридичнi
особи

Фiзичнi особи:
Сiлiн Сава Анатолiйович
Сiлiна Софiя Анатолiївна
Подолянко Тетяна Анатолiївна
Подолянко Тетяна Володимирiвна
Завгородня Марина Анатолiївна
Подолянко Олена Ярославiвна
Лiненко Яна Миколаївна
Савченко Андрiй Петрович
Подолянко Ярослав Миколайович

Голова Наглядоаої ради та Члени
нагляядової ради

Юридичнi особи:
ТОВ "Iнженерне пiдприємство "Поток"
ТОВ "Поток СС"
Голова Наглядової ради - Савченко
Андрiй Петрович
Член Наглядової ради - Лiненко Яна
Миколаївна
Член Наглядової ради - Подолянко
Тетяна Анатолiївна
Протокол Загальних зборiв акцiонерiв
№12-0820-01 вiд 12.08.2020 року

Правлiння

Голова правлiння
Член правлiння - Заступник Голови
правлiння

Ревiзор

-

Голова правлiння - Подолянко Ярослав
Миколайович Рiшення Наглядової ради
(Протокол №05-1020-01 вiд 05.10.2020
р.)
Член правлiння - Заступник Голови
правлiння - Зiньковська Анна
Анатолiївна Рiшення Наглядової ради
(Протокол №05-1020-01 вiд 05.10.2020
р.)
Член правлiння - Заступник Голови
правлiння - Сахненко Сергiй
Васильович Рiшенням Наглядової ради
(Протокол № 03-0120-01 вiд 03.01.2020
р.)
Подолянко Тетяна Володимирiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Голова правлiння

Подолянко Ярослав
Миколайович

1974

вища

25

1

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ПрАТ "ПТ "Європолiс",
ПрАТ "ПТ "Європолiс" Заступник Голови правлiння

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
05.10.2020, 3
роки

Опис:
Судимостi немає
2

Заступник Голови
правлiння

Зiньковська Анна
Анатолiївна

1983

вища

16

ПрАТ "ПТ "Європолiс",
ПрАТ "ПТ "Євроолiс" Голова правлiння

05.10.2020, 3
роки

03.01.2020, 3
роки

Опис:
Судимостi немає

3

Заступник Голови
правлiння

Сахненко Сергiй Васильович

1974

вища

24

ТОВ
"ТЕХНОЛОГIЇ-БЕЗПЕКИ",
ТОВ
"ТЕХНОЛОГIЇ-БЕЗПЕКИ" Начальник виробництва

Очеретнюк Лариса
Володимирiвна

1960

вища

32

ТОВ "IП "Поток", ТОВ "IП
"Поток" - головний бухгалтер

21.09.2005,
н/д

29

ТОВ "РОЯР ЛЮВI
ФIНАНС", ТОВ "РОЯР
ЛЮВI ФIНАНС" фiнансовий директор

12.08.2020, 3
роки

20

ТОВ "IНВЕСТМЕНТ
ФIНАНС ГРУП", ТОВ
"IНВЕСТМЕНТ ФIНАНС

12.08.2020, 3
роки

Опис:
Судимостi немає
Головний бухгалтер
4

Опис:
Судимостi немає
Голова Наглядової ради

Савченко Андрiй Петрович

1974

вища

5
Опис:
Судимостi немає
6

Член Наглядової ради

Лiненко Яна Миколаївна

1974

вища

ГРУП" - Аудитор
Опис:
Судимостi немає
Член Наглядової ради
7

Подолянко Тетяна
Анатолiївна

1988

вища

13

Фiзична особа-пiдприємець,
Фiзична особа-пiдприємець

12.08.2020, 3
роки

12.08.2020, 3
роки

08.01.2020, 3
роки

Опис:
Судимостi немає
Ревiзор

8

Подолянко Тетяна
Володимирiвна

1982

вища

14

ПрАТ "Просто-страхування",
ПрАТ "Просто-страхування"
- Заступник начальника
юридичного вiддiлу

Подолянко Олена
Ярославiвна

1997

вища

3

ТОВ "Iновацiйна медична
група", ТОВ "Iновацiйна
медична група" - директор

Опис:
Судимостi немає
9

Фахiвець внутрiшнього
аудиту
Опис:
Судимостi немає

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Голова правлiння
Заступник Голови правлiння
Заступник Голови правлiння
Головний бухгалтер
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Ревiзор
Фахiвець з внутрiшнього
аудиту

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Подолянко Ярослав Миколайович
Зiньковська Анна Анатолiївна
Сахненко Сергiй Васильович
Очеретнюк Лариса Володимирiвна
Савченко Андрiй Петрович
Лiненко Яна Миколаївна
Подолянко Тетяна Анатолiївна
Подолянко Тетяна Володимирiвна
Подолянко Олена Ярославiвна

Кількість
акцій
(шт.)
3
13 640
0
0
0
14 499
14 499
14 499
14 499
13 657

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
9,28758
0
0
0
9,99931
9,99931
9,99931
9,99931
9,41862

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
13 640
0
0
0
14 499
14 499
14 499
14 499
13 657

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Будь-якої винагороди або додаткової, окрiм передбачених при звiльненнi згiдно законодавства
про працю, компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх
звiльнення, в товариствi не передбачається

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
ТОВ "IП "ПОТОК"

24914868

ПП "Поток-СС"

37614863

Місцезнаходження

01032, Київська обл., м. Київ, вул.
Старовокзальна, 13
03142, Київська обл., м. Київ, вул.
Василя Стуса, 28-а, кв. 206

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Сiлiн Сава Анатолiйович
Сiлiна Софiя Анатолiївна
Подолянко Тетяна Анатолiївна
Подолянко Тетяна Володимирiвна
Завгородня Марина Анатолiївна
Лiненко Яна Миколаївна
Савченко Андрiй Петрович
Подолянко Ярослав Миколайович
Подолянко Олена Ярославiвна

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
9,4069
1,3793

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0,006896
0,006896
9,99931
9,99931
30,496551
9,99931
9,99931
9,2876
9,41862
100,000003
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство планує подальше вдосконалення оптимiзацiї внутрiшнiх бiзнес процесiв i
полiпшення якостi сервiсу шляхом надання доступних страхових продуктiв в умовах пандемiї,
викликаної розповсюдженням вiрусу COVID-19
2. Інформація про розвиток емітента
Величина чистих активiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" становить 26089 (51210 -(17473+7648))тис.
грн., що на 11589 тис.грн. бiльш, нiж величина статутного капiталу
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариством не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похiдних цiнних
паперiв емiтента, якi впливають на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв
або витрат
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Положення Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, протягом 2020 року
дотриманi. Текст Кодексу корпоративного управлiння доступний для загального ознайомлення
на сайтi компанiї https://europolis.net.ua/about-us.html
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
У своїй дiяльностi ПрАТ "ПТ "Європолiс" неухильно дотримується принципiв (правил) кодексу
корпоративного управлiння i не вiдхиляється вiд його вимог. Товариство приймає зобов'язання
слiдувати у своїй дiяльностi принципам корпоративного управлiння. Дотримання викладених у
Кодексi правил та стандартiв спрямовано на формування та пiдтримку позитивного iмiджу
Товариства, покращення процесу управлiння ризиками, пiдвищення ефективностi дiяльностi
Товариства та збiльшення його iнвестицiйної привабливостi.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Емiтент не вiдхилявся вiд Кодексу корпоративного управлiння. Фактiв пiдтверджуючих
недотримання Кодексу корпоративного управлiння немає.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X
20.07.2020
99,98

ПРОТОКОЛ №20-0720-01 вiд 20.07.2020 року
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ
ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС"
(код за ЄДРПОУ: 21510644)
Мiсце проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: 01135, м. Київ, вул.
Андрющенка, 4Д, кабiнет № 10.
Дата проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: 20.07.2020 року.
Час початку позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: 10-00.

Час закiнчення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: 11-30.
Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводилась на пiдставi перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових загальних зборах акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", складеного станом на 24 годину 14.07.2020 року.
Реєстрацiя акцiонерiв проводилась реєстрацiйною комiсiєю, обраною рiшенням
Наглядової ради ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" вiд 24.06.2020 року (протокол
№24-0620-01 вiд 24.06.2020 р.), у складi: Очеретнюк Лариса Володимирiвна,
Подолянко Валентина Федорiвна. На засiданнi реєстрацiйної комiсiї Головою
реєстрацiйної комiсiї обрано Подолянко Валентину Федорiвну. Повноваження
акцiонерiв (їх представникiв) були належним чином перевiренi реєстрацiйною
комiсiєю та пiдтвердженi. За результатами реєстрацiї складено протокол.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на
участь у загальних зборах акцiонерiв - 12 осiб, яким належить 145 000,00 штук
простих iменних голосуючих акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових
загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", складеного станом на 24
годину 14.07.2020 року, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" складає 145 000 (сто сорок п'ять тисяч) штук.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства,
якi зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" становить 144 980 голосiв.
Кворум наявний - для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" зареєструвались представники акцiонерiв, якi сукупно є
власниками 99,98% голосуючих акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" вiд їх загальної
кiлькостi.
Голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
ПРИСУТНI:
ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" - Савченко Андрiй
Петрович
ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" - Зiньковська Анна
Анатолiївна.
АКЦIОНЕРИ (ПРЕДСТАВНИКИ АКЦIОНЕРIВ) ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", якi
зареєструвались для участi в позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС".
Лiненко Яна Миколаївна - обрана (призначена) секретарем позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Очеретнюк Лариса Володимирiвна - обрана Головою тимчасової лiчильної комiсiї
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Подолянко Валентина Федорiвна - обрана членом тимчасової лiчильної комiсiї
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
ГОЛОВА
(ГОЛОВУЮЧИЙ)
ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРIВ
АКЦIОНЕРIВ: Савченко Андрiй Петрович.
СЕКРЕТАР ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ: Лiненко Яна
Миколаївна
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:
1.
Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" та прийняття рiшення про припинення iї повноважень.
2.
Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для
голосування на позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС".

3.
Про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
4.
Про збiльшення статутного капiталу ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" шляхом
пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного
капiталу додаткового капiталу у частинi емiсiйного доходу (його частини).
5.
Про пiдвищення номiнальної вартостi акцiй.
6.
Про внесення змiн до статуту товариства, пов'язаних зi збiльшенням
статутного капiталу шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС".
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.
Оголосив, що вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
вiд 24 червня 2020 року (Протокол №24-0620-01) та Закону України "Про
акцiонернi товариства" позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" повиннi розпочатись не ранiше 10-00.
Зазначив, що створена за рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю акцiонерiв та представникiв акцiонерiв
для участi у зборах. Для оголошення результатiв реєстрацiї слово надається
Головi Реєстрацiйної комiсiї Подолянко Валентинi Федорiвнi.
ПОДОЛЯНКО В.Ф.:
Поiнформувала, що реєстрацiя проводилась з 09-00 до 09-55 на пiдставi перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на
24 годину 14 липня 2020 року.
Статутний капiтал ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" на дату проведення зборiв
становить 14 500 000 (чотирнадцять мiльйонiв п'ятсот тисяч) гривень, що
складається з 145 000 (сто сорока п'яти тисяч) простих iменних акцiй. Вiдповiдно
до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС", складеного станом на 24 годину 14 липня 2020 року кiлькiсть
голосуючих акцiй ПАТ "НДУ" складає 145 000 (сто сорока п'яти тисяч) штук.
Всього для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" зареєструвались представники акцiонерiв, якi в сукупностi є
власниками 99,98% голосуючих акцiй.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кiлькiсть
голосуючих акцiй, яку мають акцiонери, представники яких зареєструвалися для
участi в позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", дає
пiдстави констатувати наявнiсть кворуму загальних зборiв акцiонерiв.
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.:
Оголосив позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
вiдкритими.
Зазначив, що до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв включено 6 питань,
перелiк яких мiститься в наданих матерiалах.
Повiдомив, що до обрання Загальними зборами акцiонерiв лiчильної комiсiї
пiдрахунок голосiв на Загальних зборах акцiонерiв, роз'яснення щодо порядку
голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням
проведення голосування на Загальних зборах акцiонерiв, надає тимчасова
лiчильна комiсiя, сформована згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" вiд 24.06.2020 року (протокол №24-0620-01) у складi:
Голова тимчасової лiчильної комiсiї - Очеретнюк Лариса Володимирiвна;
Член тимчасової лiчильної комiсiї - Подолянко Валентина Федорiвна.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:

1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" та прийняття рiшення про припинення iї повноважень.
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.:
Запитав у присутнiх, чи є запитання до проекту рiшення, що мiститься в
матерiалах зборiв. Запропонував проголосувати бюлетенями за наступний проект
рiшення:
"1. Обрати лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" у складi:
Голова лiчильної комiсiї - Очеретнюк Ларису Володимирiвну;
Член лiчильної комiсiї - Подолянко Валентина Федорiвна.
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" пiсля складання протоколiв про
пiдсумки голосування та опечатування бюлетенiв для голосування на
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
1. Обрати лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" у складi:
Голова лiчильної комiсiї - Очеретнюк Ларису Володимирiвну;
Член лiчильної комiсiї - Подолянко Валентина Федорiвна.
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" пiсля складання протоколiв про
пiдсумки голосування та опечатування бюлетенiв для голосування на
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
СКЛАД ЛIЧИЛЬНОЇ КОМIСIЇ:
Голова лiчильної комiсiї - Очеретнюк Лариса Володимирiвна;
Член лiчильної комiсiї - Подолянко Валентина Федорiвна.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
2. Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування
на позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.:
Поiнформував, що вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
бюлетень для голосування засвiдчується в порядку та спосiб, установленi
статутом акцiонерного товариства або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Запитав у присутнiх, чи є запитання та винiс на голосування проект рiшення:
"Встановити, що бюлетенi для голосування, виданi акцiонеру (його представнику)
пiд час його реєстрацiї для участi в позачергових Загальних зборах акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", засвiдчуються пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї
у верхнiй правiй частинi бюлетеня, iз зазначенням його прiзвища та iнiцiалiв."

Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Встановити, що бюлетенi для голосування, виданi акцiонеру (його представнику)
пiд час його реєстрацiї для участi в позачергових Загальних зборах акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", засвiдчуються пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї
у верхнiй правiй частинi бюлетеня, iз зазначенням його прiзвища та iнiцiалiв."
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
3. Про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.:
Запропонував затвердити наступний порядок проведення позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС":
- час для виступiв з питань порядку денного - до 10 хвилин, час для
обговорення - до 10 хвилин.
- Голова позачергових Загальних зборiв акцiонерiв виносить на розгляд
питання порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у тiй
послiдовностi, в якiй вони перелiченi в оприлюдненому порядку денному;
- учасники позачергових Загальних зборiв акцiонерiв мають право
виступати пiсля отримання дозволу Голови позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв;
- голосування з питань порядку денного здiйснюється бюлетенями для
голосування, форма i текст яких затвердженi Наглядовою радою;
- голосування проводиться послiдовно пiсля розгляду кожного питання,
включеного до порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
- одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного
питання з перелiку винесених на голосування;
- проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв i оформлення протоколу
здiйснюється українською мовою;
- з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, керуватися нормами Статуту,
внутрiшнiх положень ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" та законодавства України.
Запитав у присутнiх, чи є запитання. Запропонував проголосувати за оголошений
проект рiшення.
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.

ВИРIШИЛИ:
Затвердити такий порядок проведення позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС":
- час для виступiв з питань порядку денного - до 10 хвилин, час для
обговорення - до 10 хвилин.
- Голова позачергових Загальних зборiв акцiонерiв виносить на розгляд
питання порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у тiй
послiдовностi, в якiй вони перелiченi в оприлюдненому порядку денному;
- учасники позачергових Загальних зборiв акцiонерiв мають право
виступати пiсля отримання дозволу Голови позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв;
- голосування з питань порядку денного здiйснюється бюлетенями для
голосування, форма i текст яких затвердженi Наглядовою радою;
- голосування проводиться послiдовно пiсля розгляду кожного питання,
включеного до порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
- одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення
кожного питання з перелiку винесених на голосування;
- проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв i оформлення
протоколу здiйснюється українською мовою;
- з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, керуватися нормами Статуту,
внутрiшнiх положень ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" та законодавства України.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
4. Про збiльшення статутного капiталу ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" шляхом
пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного
капiталу додаткового капiталу у частинi емiсiйного доходу (його частини).
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.:
повiдомив, про необхiднiсть збiльшення статутного капiталу товариства виникла
у зв'язку зi змiнами законодавчих вимог, якi визначають обов'язковi критерiї i
нормативи
достатностi
капiталу
та
платоспроможностi,
лiквiдностi,
прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика. Зокрема,
пропонується збiльшити статутний капiтал товариства до 32 625 000,00 грн.
(тридцять два мiльйони шiстсот двадцять п'ять тисяч гривень 00 копiйок) шляхом
пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного
капiталу додаткового капiталу у частинi емiсiйного доходу (його частини) зi
100,00 грн. (сто гривень 00 копiйок) за одну акцiю до 225 грн. (двiстi двадцять
п'ять гривень 00 копiйок) за одну акцiю. Савченко Андрiй Петрович запитав у
присутнiх, чи є запитання. Запропонував проголосувати за наступний проект
рiшення:
"Збiльшити статутний капiтал ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" з 14 500 000,00 грн.
(чотирнадцять мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок) до 32 625 000,00 грн.
(тридцять два мiльйони шiстсот двадцять п'ять тисяч гривень 00 копiйок) шляхом
пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного
капiталу додаткового капiталу у частинi емiсiйного доходу (його частини) зi
100,00 грн. (сто гривень 00 копiйок) за одну акцiю до 225 грн. (двiстi двадцять
п'ять гривень 00 копiйок) за одну акцiю"
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0

голосiв

акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Збiльшити статутний капiтал ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" з 14 500 000,00 грн.
(чотирнадцять мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок) до 32 625 000,00 грн.
(тридцять два мiльйони шiстсот двадцять п'ять тисяч гривень 00 копiйок) шляхом
пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного
капiталу додаткового капiталу у частинi емiсiйного доходу (його частини) зi
100,00 грн. (сто гривень 00 копiйок) за одну акцiю до 225 грн. (двiстi двадцять
п'ять гривень 00 копiйок) за одну акцiю.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
5. Про пiдвищення номiнальної вартостi акцiй
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.: звернув увагу, що згiдно процедури збiльшення статутного капiталу
акцiонерного товариства, передбаченої законодавством, необхiдним є прийняття
рiшення про пiдвищення номiнальної вартостi акцiй. Савченко Андрiй Петрович
запитав у присутнiх, чи є запитання. Запропонував проголосувати за наступний
проект рiшення:
"Пiдвищити номiнальну вартiсть акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Пiдвищити номiнальну вартiсть акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
6. Про внесення змiн до статуту товариства, пов'язаних зi збiльшенням статутного
капiталу шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС".
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.: повiдомив, що у матерiалах зборiв мiститься проект нової редакцiї
СТАТУТУ
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС".
САВЧЕНКО А.П. повiдомив, що змiни до статуту є необхiдним у зв'язку з
прийняттям рiшення про пiдвищення номiнальної вартостi акцiй
САВЧЕНКО А.П. запитав у присутнiх, чи є запитання. Запропонував
проголосувати за наступний проект рiшення:
"1. Внести та затвердити змiни до СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС" шляхом
викладення його в новiй редакцiї, що додається.

2. Доручити Головi та Секретарю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" пiдписати нову редакцiю СТАТУТУ ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО
"ЄВРОПОЛIС", затверджену пунктом першим цього рiшення.
3. Доручити Головi Правлiння ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" забезпечити державну
реєстрацiю СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС" у новiй редакцiї."
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
1. Внести та затвердити змiни до СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС" шляхом
викладення його в новiй редакцiї, що додається.
2. Доручити Головi та Секретарю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" пiдписати нову редакцiю СТАТУТУ ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО
"ЄВРОПОЛIС", затверджену пунктом першим цього рiшення.
3. Доручити Головi Правлiння ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" забезпечити державну
реєстрацiю СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС" у новiй редакцiї."
ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ САВЧЕНКО А.П. повiдомив, що порядок денний
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" вичерпано,
подякував всiм за участь.
Оголосив позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
закритими.
Протокол про пiдсумки голосування додається.
Голова Зборiв

А.П. САВЧЕНКО

Секретар Зборiв
ЛIНЕНКО

Я.М.

Голова Правлiння
А.А.ЗIНЬКОВСЬКА

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові
12.08.2020
99,98

ПРОТОКОЛ №12-0820-01 вiд 12.08.2020 року
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС"
(код за ЄДРПОУ: 21510644)

ТОВАРИСТВА

"ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ

Мiсце проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв: 01135, м. Київ, вул.
Андрющенка, 4Д, кабiнет № 10.
Дата проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв: 12.08.2020 року.
Час початку чергових Загальних зборiв акцiонерiв: 10-00.
Час закiнчення чергових Загальних зборiв акцiонерiв: 11-30.
Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводилась на пiдставi перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", складеного станом на 24 годину 06.08.2020 року.
Реєстрацiя акцiонерiв проводилась реєстрацiйною комiсiєю, обраною рiшенням
Наглядової ради ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" вiд 23.06.2020 року (протокол
№23-0620-01 вiд 23.06.2020 р.), у складi: Очеретнюк Лариса Володимирiвна,
Подолянко Валентина Федорiвна. На засiданнi реєстрацiйної комiсiї Головою
реєстрацiйної комiсiї обрано Подолянко Валентину Федорiвну. Повноваження
акцiонерiв (їх представникiв) були належним чином перевiренi реєстрацiйною
комiсiєю та пiдтвердженi. За результатами реєстрацiї складено протокол.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на
участь у загальних зборах акцiонерiв - 12 осiб, яким належить 145 000,00 штук
простих iменних голосуючих акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових
загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", складеного станом на 24
годину 06.08.2020 року, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" складає 145 000 (сто сорок п'ять тисяч) штук.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства,
якi зареєструвалися для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" становить 144 980 голосiв.
Кворум наявний - для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" зареєструвались представники акцiонерiв, якi сукупно є
власниками 99,98% голосуючих акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" вiд їх загальної
кiлькостi.
Голосування на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
ПРИСУТНI:
ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" - Савченко Андрiй
Петрович
ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" - Зiньковська Анна
Анатолiївна.
АКЦIОНЕРИ (ПРЕДСТАВНИКИ АКЦIОНЕРIВ) ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", якi
зареєструвались для участi в чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС".
Лiненко Яна Миколаївна - обрана (призначена) секретарем чергових Загальних
зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Очеретнюк Лариса Володимирiвна - обрана Головою лiчильної комiсiї чергових
Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Подолянко Валентина Федорiвна - обрана членом лiчильної комiсiї чергових
Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
ГОЛОВА (ГОЛОВУЮЧИЙ) ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:
Савченко Андрiй Петрович.
СЕКРЕТАР ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ: Лiненко Яна

Миколаївна
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:
1.
Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" та прийняття рiшення про припинення iї повноважень.
2.
Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для
голосування на чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
3.
Про затвердження порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС".
4.
Розгляд Звiту Правлiння Товариства за 2019 рiк, затвердження заходiв та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
5.
Розгляд Звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк, затвердження
заходiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6.
Розгляд Звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2019 рiк, затвердження
заходiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора.
7.
Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2019 рiк.
8.
Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками 2019 року.
9.
Затвердження нового складу Наглядової ради.
10.
Переобрання (подовження строку) ревiзiйної комiсiї (Ревiзора)
Товариства.
ГОЛОВА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО А.П.
Оголосив, що вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
вiд 23 червня 2020 року (Протокол №23-0620-01) та Закону України "Про
акцiонернi товариства" черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" повиннi розпочатись не ранiше 10-00.
Зазначив, що створена за рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю акцiонерiв та представникiв акцiонерiв
для участi у зборах. Для оголошення результатiв реєстрацiї слово надається
Головi Реєстрацiйної комiсiї Подолянко Валентинi Федорiвнi.
ПОДОЛЯНКО В.Ф.:
Поiнформувала, що реєстрацiя проводилась з 09-00 до 09-55 на пiдставi перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на
24 годину 06 серпня 2020 року.
Статутний капiтал ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" становить 14 500 000 (чотирнадцять
мiльйонiв п'ятсот тисяч) гривень, що складається з 145 000 (сто сорока п'яти
тисяч) простих iменних акцiй. Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право
на участь у загальних зборах ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", складеного станом на 24
годину 06 серпня 2020 року кiлькiсть голосуючих акцiй ПАТ "НДУ" складає 145
000 (сто сорока п'яти тисяч) штук.
Всього для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" зареєструвались представники акцiонерiв, якi в сукупностi є
власниками 99,98% голосуючих акцiй.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кiлькiсть
голосуючих акцiй, яку мають акцiонери, представники яких зареєструвалися для
участi в чергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", дає
пiдстави констатувати наявнiсть кворуму загальних зборiв акцiонерiв.
ГОЛОВА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО А.П.:
Оголосив черговi загальнi збори акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
вiдкритими.
Зазначив, що до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв включено 10
питань, перелiк яких мiститься в наданих матерiалах.
Повiдомив, щодо обрання Загальними зборами акцiонерiв лiчильної комiсiї,

пiдрахунок голосiв на Загальних зборах акцiонерiв, роз'яснення щодо порядку
голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням
проведення голосування на Загальних зборах акцiонерiв, надає тимчасова
лiчильна комiсiя, сформована згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" вiд 23.06.2020 року (протокол №23-0620-01) у складi:
Голова лiчильної комiсiї - Очеретнюк Лариса Володимирiвна;
Член лiчильної комiсiї - Подолянко Валентина Федорiвна.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
1. Про обрання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" та прийняття рiшення про припинення iї повноважень.
ГОЛОВА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО А.П.:
Запитав у присутнiх, чи є запитання до проекту рiшення, що мiститься в
матерiалах зборiв. Запропонував проголосувати бюлетенями за наступний проект
рiшення:
"1. Обрати лiчильну комiсiю чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" у складi:
Голова лiчильної комiсiї - Очеретнюк Ларису Володимирiвну;
Член лiчильної комiсiї - Подолянко Валентина Федорiвна.
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" пiсля складання протоколiв про пiдсумки
голосування та опечатування бюлетенiв для голосування на чергових Загальних
зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
1. Обрати лiчильну комiсiю чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" у складi:
Голова лiчильної комiсiї - Очеретнюк Ларису Володимирiвну;
Член лiчильної комiсiї - Подолянко Валентина Федорiвна.
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" пiсля складання протоколiв про пiдсумки
голосування та опечатування бюлетенiв для голосування на чергових Загальних
зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
СКЛАД ЛIЧИЛЬНОЇ КОМIСIЇ:
Голова лiчильної комiсiї - Очеретнюк Лариса Володимирiвна;
Член лiчильної комiсiї - Подолянко Валентина Федорiвна.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
2. Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування
на чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
ГОЛОВА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО А.П.:
Поiнформував, що вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
бюлетень для голосування засвiдчується в порядку та спосiб, установленi

статутом акцiонерного товариства або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Запитав у присутнiх, чи є запитання та винiс на голосування проект рiшення:
"Встановити, що бюлетенi для голосування, виданi акцiонеру (його представнику)
пiд час його реєстрацiї для участi в чергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС", засвiдчуються пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї у
верхнiй правiй частинi бюлетеня, iз зазначенням його прiзвища та iнiцiалiв."
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Встановити, що бюлетенi для голосування, виданi акцiонеру (його представнику)
пiд час його реєстрацiї для участi в чергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС", засвiдчуються пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї у
верхнiй правiй частинi бюлетеня, iз зазначенням його прiзвища та iнiцiалiв."
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
3. Про затвердження порядку проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
ГОЛОВА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО А.П.:
Запропонував затвердити наступний порядок проведення чергових
Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС":
- час для виступiв з питань порядку денного - до 10 хвилин, час для
обговорення - до 10 хвилин.
- Голова чергових Загальних зборiв акцiонерiв виносить на розгляд
питання порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв у тiй
послiдовностi, в якiй вони перелiченi в оприлюдненому порядку денному;
- учасники чергових Загальних зборiв акцiонерiв мають право виступати
пiсля отримання дозволу Голови чергових Загальних зборiв акцiонерiв;
- голосування з питань порядку денного здiйснюється бюлетенями для
голосування, форма i текст яких затвердженi Наглядовою радою;
- голосування проводиться послiдовно пiсля розгляду кожного питання,
включеного до порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв;
- одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного
питання з перелiку винесених на голосування;
- проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв i оформлення протоколу
здiйснюється українською мовою;
- з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих чергових
Загальних зборiв акцiонерiв, керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх положень
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" та законодавства України.
Запитав у присутнiх, чи є запитання. Запропонував проголосувати за оголошений
проект рiшення.
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити такий порядок проведення чергових Загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС":
- час для виступiв з питань порядку денного - до 10 хвилин, час для
обговорення - до 10 хвилин.
- Голова чергових Загальних зборiв акцiонерiв виносить на розгляд
питання порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв у тiй
послiдовностi, в якiй вони перелiченi в оприлюдненому порядку денному;
- учасники чергових Загальних зборiв акцiонерiв мають право виступати
пiсля отримання дозволу Голови чергових Загальних зборiв акцiонерiв;
- голосування з питань порядку денного здiйснюється бюлетенями для
голосування, форма i текст яких затвердженi Наглядовою радою;
- голосування проводиться послiдовно пiсля розгляду кожного питання,
включеного до порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв;
- одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення
кожного питання з перелiку винесених на голосування;
- проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв i оформлення
протоколу здiйснюється українською мовою;
- з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих
чергових Загальних зборiв акцiонерiв, керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх
положень ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" та законодавства України.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
4. Розгляд Звiту Правлiння Товариства за 2019 рiк, затвердження заходiв та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
ГОЛОВА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО А.П.:
Запропонував затвердити звiт Правлiння Товариства за 2019 рiк, як необхiдний
критерiй системного та належного функцiонування Товариства в цiлому, визнати
роботу Правлiння Товариства задовiльною, прийняти до вiдома iнформацiю,
зазначену у звiтi.
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
За результатами розгляду затвердити звiт Правлiння Товариства за 2019 рiк,
визнати роботу Правлiння Товариства задовiльною. За наслiдками розгляду звiту
Правлiння Товариства прийняти до вiдома iнформацiю, зазначену у звiтi.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
5. Розгляд Звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк, затвердження заходiв та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

ГОЛОВА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО А.П.:
Запропонував затвердити звiт Наглядової ради Товариства за результатами
дiяльностi у 2019 роцi, взяти до вiдома, роботу Наглядової ради Товариства
визнати задовiльною.
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
За результатами розгляду затвердити звiт Наглядової ради Товариства за
результатами дiяльностi у 2019 роцi, взяти до вiдома, роботу Наглядової ради
Товариства визнати задовiльною.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
6. Розгляд Звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2019 рiк, затвердження
заходiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора.
ГОЛОВА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО А.П.:
Запропонував затвердити звiт ревiзора Товариства за результатами дiяльностi у
2019 роцi, взяти до вiдома, роботу ревiзора Товариства визнати задовiльною
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
За результатами розгляду затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2019 рiк, за
результатами дiяльностi у 2019 роцi, взяти до вiдома, роботу ревiзора Товариства
визнати задовiльною.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2019 рiк.
ГОЛОВА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО А.П.:
Наголосив про необхiднiсть затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2019
рiк.
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0
акцiонерiв.

голосiв

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2019 рiк.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками 2019 рiк.
ГОЛОВА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО А.П.:
Запропонував, з метою дотримання вимог чинного законодавства, в частинi, що
стосується розподiлу прибутку i збиткiв у результатi дiяльностi Товариства у 2019
роцi, прийняти рiшення:
розподiл прибутку Товариства за 2019 рiк не затверджувати;
вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi
Товариства в 2019 роцi не проводити;
дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2019
рiк не нараховувати та не сплачувати.
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Розподiл прибутку Товариства за 2019 рiк не затверджувати.
Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в
2019 роцi не проводити.
Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк не
нараховувати та не сплачувати.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
9. Затвердження нового складу Наглядової ради.
ГОЛОВА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО А.П.:
Запропонував затвердити новий склад Наглядової ради вiдповiдно до вимог
чинного законодавства у складi:
- Савченко Андрiй Петрович;
- Лiненко Яна Миколаївна;
- Подолянко Тетяна Анатолiївна
Та надати строк повноважень - 3 роки.
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв

акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити наступний склад Наглядової ради з повноваженнями строком на 3
(три роки):
- Савченко Андрiй Петрович;
- Лiненко Яна Миколаївна;
- Подолянко Тетяна Анатолiївна
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
10. Переобрання (подовження строку) ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
ГОЛОВА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО А.П.:
Запропонував переобрати Ревiзора. Припинити повноваження Ревiзора Долгого
С.С. та призначити Ревiзором Подолянко Тетяну Володимирiвну строком на 3
роки
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Переобрати Ревiзора. Припинити повноваження Ревiзора Долгого С.С. та
призначити Ревiзором Подолянко Тетяну Володимирiвну строком на 3 роки.
ГОЛОВА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ САВЧЕНКО А.П. повiдомив, що
порядок денний чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
вичерпано, подякував всiм за участь.
Оголосив черговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" закритими.
Протокол про пiдсумки голосування додається.
Голова Зборiв
САВЧЕНКО

А.П.

Секретар Зборiв
ЛIНЕНКО

Я.М.

Голова Правлiння
А.А.ЗIНЬКОВСЬКА
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X
28.11.2020
99,98

ПРОТОКОЛ №28-1120-01 вiд 28.11.2020 року
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ

ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС"
(код за ЄДРПОУ: 21510644)
Мiсце проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: 01135, м. Київ, вул.
Андрющенка, 4Д, офiс № 10.
Дата проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: 28.11.2020 року.
Час початку позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: 10-00.
Час закiнчення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: 11-30.
Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводилась на пiдставi перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових загальних зборах акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", складеного станом на 24 годину 24.11.2020 року.
Реєстрацiя акцiонерiв проводилась реєстрацiйною комiсiєю, обраною рiшенням
Наглядової ради ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" вiд 04.11.2020 року (протокол
№04-1120-01 вiд 04.11.2020 р.), у складi: Очеретнюк Лариса Володимирiвна,
Подолянко Валентина Федорiвна. На засiданнi реєстрацiйної комiсiї Головою
реєстрацiйної комiсiї обрано Подолянко Валентину Федорiвну. Повноваження
акцiонерiв (їх представникiв) були належним чином перевiренi реєстрацiйною
комiсiєю та пiдтвердженi. За результатами реєстрацiї складено протокол.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на
участь у загальних зборах акцiонерiв - 12 осiб, яким належить 145 000,00 штук
простих iменних голосуючих акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових
загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", складеного станом на 24
годину 24.11.2020 року, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" складає 145 000 (сто сорок п'ять тисяч) штук.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства,
якi зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" становить 144 980 голосiв.
Кворум наявний - для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" зареєструвались представники акцiонерiв, якi сукупно є
власниками 99,98% голосуючих акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" вiд їх загальної
кiлькостi.
Голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
ПРИСУТНI:
ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" - Савченко Андрiй
Петрович
ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" - Зiньковська Анна
Анатолiївна.
АКЦIОНЕРИ (ПРЕДСТАВНИКИ АКЦIОНЕРIВ) ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", якi
зареєструвались для участi в позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС".
Лiненко Яна Миколаївна - обрана (призначена) секретарем позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Очеретнюк Лариса Володимирiвна - обрана Головою тимчасової лiчильної комiсiї
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Подолянко Валентина Федорiвна - обрана членом тимчасової лiчильної комiсiї
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
ГОЛОВА
(ГОЛОВУЮЧИЙ)
ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРIВ
АКЦIОНЕРIВ: Савченко Андрiй Петрович.
СЕКРЕТАР ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ: Лiненко Яна

Миколаївна
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:
1.
Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" та прийняття рiшення про припинення її повноважень.
2.
Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для
голосування на позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС".
3.
Про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
4.
Про внесення змiн до статуту товариства ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.
Оголосив, що вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
вiд 04.11 2020 року (Протокол №04-1120-01) та Закону України "Про акцiонернi
товариства" позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
повиннi розпочатись не ранiше 10-00.
Зазначив, що створена за рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю акцiонерiв та представникiв акцiонерiв
для участi у зборах. Для оголошення результатiв реєстрацiї слово надається
Головi Реєстрацiйної комiсiї Подолянко Валентинi Федорiвнi.
ПОДОЛЯНКО В.Ф.:
Поiнформувала, що реєстрацiя проводилась з 09-00 до 09-55 на пiдставi перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на
24 годину 24 листопада 2020 року.
Статутний капiтал ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" на дату проведення зборiв
становить 14 500 000 (чотирнадцять мiльйонiв п'ятсот тисяч) гривень, що
складається з 145 000 (сто сорока п'яти тисяч) простих iменних акцiй. Вiдповiдно
до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС", складеного станом на 24 годину 24 листопада 2020 кiлькiсть
голосуючих акцiй ПАТ "НДУ" складає 145 000 (сто сорока п'яти тисяч) штук.
Всього для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" зареєструвались представники акцiонерiв, якi в сукупностi є
власниками 99,98% голосуючих акцiй.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кiлькiсть
голосуючих акцiй, яку мають акцiонери, представники яких зареєструвалися для
участi в позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", дає
пiдстави констатувати наявнiсть кворуму загальних зборiв акцiонерiв.
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.:
Оголосив позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
вiдкритими.
Зазначив, що до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв включено 4
питання, перелiк яких мiститься в наданих матерiалах.
Повiдомив, що до обрання Загальними зборами акцiонерiв лiчильної комiсiї
пiдрахунок голосiв на Загальних зборах акцiонерiв, роз'яснення щодо порядку
голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням
проведення голосування на Загальних зборах акцiонерiв, надає тимчасова
лiчильна комiсiя, сформована згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" вiд 04.11 2020 року (Протокол №04-1120-01) у складi:
Голова тимчасової лiчильної комiсiї - Очеретнюк Лариса Володимирiвна;
Член тимчасової лiчильної комiсiї - Подолянко Валентина Федорiвна.

СЛУХАЛИ питання порядку денного:
1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" та прийняття рiшення про припинення iї повноважень.
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.:
Запитав у присутнiх, чи є запитання до проекту рiшення, що мiститься в
матерiалах зборiв. Запропонував проголосувати бюлетенями за наступний проект
рiшення:
"1. Обрати лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" у складi:
Голова лiчильної комiсiї - Очеретнюк Ларису Володимирiвну;
Член лiчильної комiсiї - Подолянко Валентина Федорiвна.
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" пiсля складання протоколiв про
пiдсумки голосування та опечатування бюлетенiв для голосування на
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
1. Обрати лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" у складi:
Голова лiчильної комiсiї - Очеретнюк Ларису Володимирiвну;
Член лiчильної комiсiї - Подолянко Валентина Федорiвна.
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" пiсля складання протоколiв про
пiдсумки голосування та опечатування бюлетенiв для голосування на
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
СКЛАД ЛIЧИЛЬНОЇ КОМIСIЇ:
Голова лiчильної комiсiї - Очеретнюк Лариса Володимирiвна;
Член лiчильної комiсiї - Подолянко Валентина Федорiвна.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
2. Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування
на позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.:
Поiнформував, що вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
бюлетень для голосування засвiдчується в порядку та спосiб, установленi
статутом акцiонерного товариства або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Запитав у присутнiх, чи є запитання та винiс на голосування проект рiшення:
"Встановити, що бюлетенi для голосування, виданi акцiонеру (його представнику)
пiд час його реєстрацiї для участi в позачергових Загальних зборах акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", засвiдчуються пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї

у верхнiй правiй частинi бюлетеня, iз зазначенням його прiзвища та iнiцiалiв."
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Встановити, що бюлетенi для голосування, виданi акцiонеру (його представнику)
пiд час його реєстрацiї для участi в позачергових Загальних зборах акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", засвiдчуються пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї
у верхнiй правiй частинi бюлетеня, iз зазначенням його прiзвища та iнiцiалiв."
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
3. Про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.:
Запропонував затвердити наступний порядок проведення позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС":
- час для виступiв з питань порядку денного - до 10 хвилин, час для
обговорення - до 10 хвилин.
- Голова позачергових Загальних зборiв акцiонерiв виносить на розгляд
питання порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у тiй
послiдовностi, в якiй вони перелiченi в оприлюдненому порядку денному;
- учасники позачергових Загальних зборiв акцiонерiв мають право
виступати пiсля отримання дозволу Голови позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв;
- голосування з питань порядку денного здiйснюється бюлетенями для
голосування, форма i текст яких затвердженi Наглядовою радою;
- голосування проводиться послiдовно пiсля розгляду кожного питання,
включеного до порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
- одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного
питання з перелiку винесених на голосування;
- проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв i оформлення протоколу
здiйснюється українською мовою;
- з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, керуватися нормами Статуту,
внутрiшнiх положень ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" та законодавства України.
Запитав у присутнiх, чи є запитання. Запропонував проголосувати за оголошений
проект рiшення.
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв

акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити такий порядок проведення позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС":
- час для виступiв з питань порядку денного - до 10 хвилин, час для
обговорення - до 10 хвилин.
- Голова позачергових Загальних зборiв акцiонерiв виносить на розгляд
питання порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у тiй
послiдовностi, в якiй вони перелiченi в оприлюдненому порядку денному;
- учасники позачергових Загальних зборiв акцiонерiв мають право
виступати пiсля отримання дозволу Голови позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв;
- голосування з питань порядку денного здiйснюється бюлетенями для
голосування, форма i текст яких затвердженi Наглядовою радою;
- голосування проводиться послiдовно пiсля розгляду кожного питання,
включеного до порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
- одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення
кожного питання з перелiку винесених на голосування;
- проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв i оформлення
протоколу здiйснюється українською мовою;
- з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, керуватися нормами Статуту,
внутрiшнiх положень ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" та законодавства України.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
4. Про внесення змiн до статуту товариства ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.: повiдомив, що у матерiалах зборiв мiститься проект нової редакцiї
СТАТУТУ
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС".
САВЧЕНКО А.П. повiдомив про необхiднiсть внесення змiн у Статут товариства
у зв'язку з допущенням помилок щодо попереднього рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв про збiльшення статутного капiталу.
САВЧЕНКО А.П. запитав у присутнiх, чи є запитання. Запропонував
проголосувати за наступний проект рiшення:
"1. Внести та затвердити змiни до СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС" шляхом
викладення його в новiй редакцiї, що додається.
2. Доручити Головi та Секретарю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" пiдписати нову редакцiю СТАТУТУ ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО
"ЄВРОПОЛIС", затверджену пунктом першим цього рiшення.
3. Доручити Головi Правлiння ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" забезпечити державну
реєстрацiю СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС" у новiй редакцiї."
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
1. Внести та затвердити змiни до СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС" шляхом
викладення його в новiй редакцiї, що додається.
2. Доручити Головi та Секретарю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" пiдписати нову редакцiю СТАТУТУ ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО
"ЄВРОПОЛIС", затверджену пунктом першим цього рiшення.
3. Доручити Головi Правлiння ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" забезпечити державну
реєстрацiю СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС" у новiй редакцiї."
ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ САВЧЕНКО А.П. повiдомив, що порядок денний
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" вичерпано,
подякував всiм за участь.
Оголосив позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
закритими.
Протокол про пiдсумки голосування додається.
Голова Зборiв
Секретар Зборiв
ЛIНЕНКО
Голова Правлiння
Я.М.ПОДОЛЯНКО

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

А.П. САВЧЕНКО
Я.М.

річні

позачергові
X
03.12.2020
99,98

ПРОТОКОЛ №03-1220-01 вiд 03.12.2020 року
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ
ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС"
(код за ЄДРПОУ: 21510644)
Мiсце проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: 01135, м. Київ, вул.
Григорiя Андрющенка, 4Д, офiс № 10.
Дата проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: 03.12.2020 року.
Час початку позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: 10-00.
Час закiнчення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: 11-30.
Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводилась на пiдставi перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових загальних зборах акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", складеного станом на 24 годину 29.11.2020 року.
Реєстрацiя акцiонерiв проводилась реєстрацiйною комiсiєю, обраною рiшенням
Наглядової ради ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" вiд 05.11.2020 року (протокол
№05-1120-01 вiд 05.11.2020 р.), у складi: Очеретнюк Лариса Володимирiвна,
Подолянко Валентина Федорiвна. На засiданнi реєстрацiйної комiсiї Головою
реєстрацiйної комiсiї обрано Подолянко Валентину Федорiвну. Повноваження
акцiонерiв (їх представникiв) були належним чином перевiренi реєстрацiйною

комiсiєю та пiдтвердженi. За результатами реєстрацiї складено протокол.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на
участь у загальних зборах акцiонерiв - 12 осiб, яким належить 145 000,00 штук
простих iменних голосуючих акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових
загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", складеного станом на 24
годину 29.11.2020 року, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" складає 145 000 (сто сорок п'ять тисяч) штук.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства,
якi зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" становить 144 980 голосiв, що належать 10 акцiонерам.
Кворум наявний - для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" зареєструвались представники акцiонерiв, якi сукупно є
власниками 99,98% голосуючих акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" вiд їх загальної
кiлькостi.
Голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
ПРИСУТНI:
ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" - Савченко Андрiй
Петрович
ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" - Подолянко Ярослав
Миколайович.
АКЦIОНЕРИ (ПРЕДСТАВНИКИ АКЦIОНЕРIВ) ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", якi
зареєструвались для участi в позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС".
Лiненко Яна Миколаївна - обрана (призначена) секретарем позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Очеретнюк Лариса Володимирiвна - обрана Головою тимчасової лiчильної комiсiї
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Подолянко Валентина Федорiвна - обрана членом тимчасової лiчильної комiсiї
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
ГОЛОВА
(ГОЛОВУЮЧИЙ)
ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРIВ
АКЦIОНЕРIВ: Савченко Андрiй Петрович.
СЕКРЕТАР ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ: Лiненко Яна
Миколаївна
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:
1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" та прийняття рiшення про припинення iї повноважень.
2. Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування
на позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
3. Про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
4. Про збiльшення статутного капiталу ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" шляхом
додаткової емiсiї акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових
внескiв (без здiйснення публiчної пропозицiї).
5. Про невикористання переважного права акцiонера ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.
6. Про емiсiю акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" (без здiйснення публiчної
пропозицiї) iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками розмiщення.
7. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", якому
надаються повноваження щодо забезпечення емiсiї акцiй.
8. Про визначення уповноваженої особи ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", якiй
надаються повноваження щодо забезпечення емiсiї акцiй.
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО

А.П.
Привiтав присутнiх та оголосив, що вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" вiд 05 листопада 2020 року (Протокол №05-1120-01) та
Закону України "Про акцiонернi товариства" позачерговi загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" повиннi розпочатись не ранiше 10-00.
Зазначив, що створена за рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю акцiонерiв та представникiв акцiонерiв
для участi у зборах. Для оголошення результатiв реєстрацiї слово надається
Головi Реєстрацiйної комiсiї Подолянко Валентинi Федорiвнi.
ПОДОЛЯНКО В.Ф.:
Поiнформувала, що реєстрацiя проводилась з 09-00 до 09-55 на пiдставi перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на
24 годину 29 листопада 2020 року.
Статутний капiтал ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" на дату проведення зборiв
становить 14 500 000 (чотирнадцять мiльйонiв п'ятсот тисяч) гривень, що
складається з 145 000 (сто сорока п'яти тисяч) простих iменних акцiй. Вiдповiдно
до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС", складеного ПАТ "НДУ" станом на 24 годину 29 листопада 2020
року кiлькiсть голосуючих акцiй складає 145 000 (сто сорок п'ять тисяч) штук.
Всього для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" зареєструвались представники акцiонерiв, якi в сукупностi є
власниками 99,98% голосуючих акцiй.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кiлькiсть
голосуючих акцiй, яку мають акцiонери, представники яких зареєструвалися для
участi в позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", дає
пiдстави констатувати наявнiсть кворуму загальних зборiв акцiонерiв.
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.:
Оголосив позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
вiдкритими.
Зазначив, що до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв включено 8 питань,
перелiк яких мiститься в наданих матерiалах.
Повiдомив, що до обрання Загальними зборами акцiонерiв лiчильної комiсiї
пiдрахунок голосiв на Загальних зборах акцiонерiв, роз'яснення щодо порядку
голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням
проведення голосування на Загальних зборах акцiонерiв, надає тимчасова
лiчильна комiсiя, сформована згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" вiд 05.11.2020 року (протокол №05-1120-01) у складi:
Голова тимчасової лiчильної комiсiї - Очеретнюк Лариса Володимирiвна;
Член тимчасової лiчильної комiсiї - Подолянко Валентина Федорiвна.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" та прийняття рiшення про припинення iї повноважень.
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.:
Запитав у присутнiх, чи є запитання до проекту рiшення, що мiститься в
матерiалах зборiв. Запропонував проголосувати бюлетенями за наступний проект
рiшення:
"1. Обрати лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" у складi:
Голова лiчильної комiсiї - Очеретнюк Лариса Володимирiвна;
Член лiчильної комiсiї - Подолянко Валентина Федорiвна.
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" пiсля складання протоколiв про
пiдсумки голосування та опечатування бюлетенiв для голосування на

позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв, що становить 100 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових Загальних зборах
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй з питання порядку денного.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
1. Обрати лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" у складi:
Голова лiчильної комiсiї - Очеретнюк Лариса Володимирiвна;
Член лiчильної комiсiї - Подолянко Валентина Федорiвна.
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" пiсля складання протоколiв про
пiдсумки голосування та опечатування бюлетенiв для голосування на
позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
СКЛАД ЛIЧИЛЬНОЇ КОМIСIЇ:
Голова лiчильної комiсiї - Очеретнюк Лариса Володимирiвна;
Член лiчильної комiсiї - Подолянко Валентина Федорiвна.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
2. Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування
на позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.:
Поiнформував, що вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
бюлетень для голосування засвiдчується в порядку та спосiб, установленi
статутом акцiонерного товариства або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Запитав у присутнiх, чи є запитання та винiс на голосування проект рiшення:
"Встановити, що бюлетенi для голосування, виданi акцiонеру (його представнику)
пiд час його реєстрацiї для участi в позачергових Загальних зборах акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", засвiдчуються пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї
у верхнiй правiй частинi бюлетеня, iз зазначенням його прiзвища та iнiцiалiв."
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв, що становить 100 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових Загальних зборах
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй з питання порядку денного.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Встановити, що бюлетенi для голосування, виданi акцiонеру (його представнику)
пiд час його реєстрацiї для участi в позачергових Загальних зборах акцiонерiв
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", засвiдчуються пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї
у верхнiй правiй частинi бюлетеня, iз зазначенням його прiзвища та iнiцiалiв."
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
3. Про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборiв

акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС".
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П.:
Запропонував затвердити наступний порядок проведення позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС":
- час для виступiв з питань порядку денного - до 10 хвилин, час для
обговорення - до 10 хвилин.
- Голова позачергових Загальних зборiв акцiонерiв виносить на розгляд
питання порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у тiй
послiдовностi, в якiй вони перелiченi в оприлюдненому порядку денному;
- учасники позачергових Загальних зборiв акцiонерiв мають право
виступати пiсля отримання дозволу Голови позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв;
- голосування з питань порядку денного здiйснюється бюлетенями для
голосування, форма i текст яких затвердженi Наглядовою радою;
- голосування проводиться послiдовно пiсля розгляду кожного питання,
включеного до порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
- одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного
питання з перелiку винесених на голосування;
- проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв i оформлення протоколу
здiйснюється українською мовою;
- з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, керуватися нормами Статуту,
внутрiшнiх положень ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" та законодавства України.
Запитав у присутнiх, чи є запитання. Запропонував проголосувати за оголошений
проект рiшення.
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв, що становить 100 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових Загальних зборах
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй з питання порядку денного.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити такий порядок проведення позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС":
- час для виступiв з питань порядку денного - до 10 хвилин, час для
обговорення - до 10 хвилин.
- Голова позачергових Загальних зборiв акцiонерiв виносить на розгляд
питання порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у тiй
послiдовностi, в якiй вони перелiченi в оприлюдненому порядку денному;
- учасники позачергових Загальних зборiв акцiонерiв мають право
виступати пiсля отримання дозволу Голови позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв;
- голосування з питань порядку денного здiйснюється бюлетенями для
голосування, форма i текст яких затвердженi Наглядовою радою;
- голосування проводиться послiдовно пiсля розгляду кожного питання,
включеного до порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
- одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення
кожного питання з перелiку винесених на голосування;
- проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв i оформлення
протоколу здiйснюється українською мовою;

- з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, керуватися нормами Статуту,
внутрiшнiх положень ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" та законодавства України.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
4. Про збiльшення статутного капiталу ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" шляхом
додаткової емiсiї акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових
внескiв (без здiйснення публiчної пропозицiї).
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П. повiдомив, що необхiднiсть збiльшення статутного капiталу товариства
виникла у зв'язку зi змiнами законодавчих вимог, якi визначають обов'язковi
критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi,
прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика. Зокрема,
пропонується збiльшити статутний капiтал товариства до 35 000 000,00 грн.
Савченко Андрiй Петрович зазначив, що збiльшення статутного капiталу
пропонується зробити шляхом додаткової емiсiї акцiй iснуючої номiнальної
вартостi. Савченко Андрiй Петрович запитав у присутнiх, чи є запитання.
Запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:
"Збiльшити статутний капiтал ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" з 14 500 000,00 грн.
(чотирнадцять мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок) до 35 000 000,00 грн.
(тридцять п'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) шляхом додаткової емiсiї простих
iменних акцiй у кiлькостi 205 000 (двiстi п'ять тисяч) штук iснуючої номiнальної
вартостi 100,00 грн. (сто гривень 00 копiйок) за одну акцiю, загальною
номiнальною вартiстю 20 500 000,00 грн. (двадцять мiльйонiв п'ятсот тисяч
гривень 00 копiйок)."
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв, що становить 100 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових Загальних зборах
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй з питання порядку денного.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Збiльшити статутний капiтал ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" з 14 500 000,00 грн.
(чотирнадцять мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок) до 35 000 000,00 грн.
(тридцять п'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) шляхом додаткової емiсiї простих
iменних акцiй у кiлькостi 205 000 (двiстi п'ять тисяч) штук iснуючої номiнальної
вартостi 100,00 грн. (сто гривень 00 копiйок) за одну акцiю, загальною
номiнальною вартiстю 20 500 000,00 грн. (двадцять мiльйонiв п'ятсот тисяч
гривень 00 копiйок).
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
5. Про невикористання переважного права акцiонера ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П. повiдомив, що Законом України "Про акцiонернi товариства" передбачено,
що збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про невикористання переважного
права акцiонерiв на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення. У
такому разi процедура збiльшення статутного капiталу буде вiдбуватись у
коротшi строки, що дозволить якнайшвидше завершити докапiталiзацiю
товариства для забезпечення подальшої дiяльностi ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" та
виконання вищезазначених вимог законодавства. Савченко Андрiй Петрович
зазначив, що в матерiалах зборiв мiститься звiт Наглядової ради ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" щодо причин невикористання акцiонерами переважного права на
придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення (затверджений

рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" вiд 15.11.2020 року
Протокол №15-1120-01).
Савченко Андрiй Петрович запитав у присутнiх, чи є запитання. Запропонував
проголосувати за наступний проект рiшення:
"Враховуючи звiт Наглядової ради ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" щодо причин
невикористання акцiонерами переважного права на придбання акцiй додаткової
емiсiї у процесi їх розмiщення (затверджений рiшенням Наглядової ради ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" вiд 15.11.2020 року Протокол №15-1120-01 та вiдповiдно до
потреб ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" у термiновiй докапiталiзацiї, прийняти рiшення
про невикористання акцiонерами ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" переважного права
на придбання акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" додаткової емiсiї у процесi їх
розмiщення."
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв, що становить 100 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових Загальних зборах
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй з питання порядку денного.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Враховуючи звiт Наглядової ради ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" щодо причин
невикористання акцiонерами переважного права на придбання акцiй додаткової
емiсiї у процесi їх розмiщення (затверджений рiшенням Наглядової ради ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" вiд 15.11.2020 року Протокол №15-1120-01) та вiдповiдно до
потреб ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" у термiновiй докапiталiзацiї, прийняти рiшення
про невикористання акцiонерами ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" переважного права
на придбання акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" додаткової емiсiї у процесi їх
розмiщення.
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
6. Про емiсiю акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" (без здiйснення публiчної
пропозицiї) iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками розмiщення".
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П. повiдомив, що згiдно процедури збiльшення статутного капiталу
акцiонерного товариства, передбаченої законодавством, необхiдним є
затвердження рiшення про емiсiю акцiй, а також визначення перелiку осiб, серед
яких здiйснюватиметься розмiщення акцiй. Проект рiшення про емiсiю акцiй
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" (без здiйснення публiчної пропозицiї) мiститься в
матерiалах зборiв.
Савченко Андрiй Петрович запитав у присутнiх, чи є запитання. Запропонував
проголосувати за наступний проект рiшення:
"1. Здiйснити емiсiю простих iменних акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" (без
здiйснення публiчної пропозицiї).
2. Затвердити рiшення про емiсiю акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" (без
здiйснення публiчної пропозицiї), яке викласти в окремому додатку, що є
невiд'ємною частиною протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС".
3.Встановити, що розмiщення акцiй здiйснюватиметься серед наступних осiб:
1. Савченко Андрiй Петрович (реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв 2719008336).
2. Лiненко Яна Миколаївна (реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв 2720821188).

3. Подолянко Олена Ярославiвна (реєстрацiйний номер облiкової картки
платника податкiв 3553208966).
4. Наумець Олег Володимирович (реєстрацiйний номер облiкової картки
платника податкiв 2356519354).
5. Подолянко Ярослав Миколайович (реєстрацiйний номер облiкової картки
платника податкiв 2722410097).
6. Пастух Алла Василiвна (реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв 2451105064).
7. Великоклад Катерина Володимирiвна (реєстрацiйний номер облiкової картки
платника податкiв 2521716464).
8. Лапiн Iгор Євгенович (реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв 2528511159).
9. Лапiн Андрiй Євгенович (реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв 2729813939).
10. Подолянко Тетяна Володимирiвна (реєстрацiйний номер облiкової картки
платника податкiв 3010116487).
11. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аграрно-промислова група
"Пiвдень" (ЄДРПОУ 32498479).
12. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"КАРРОН" (ЄДРПОУ 42015166).
13. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬКАД" (ЄДРПОУ 42894483).
14. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАНСОВИЙ АЛЬЯНС"
(ЄДРПОУ 32498458).
15. Єрмак Сергiй Миколайович (реєстрацiйний номер облiкової картки
платника податкiв 2700013476).
16. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНВЕСТМЕНТ ФIНАНС ГРУП"
(ЄДРПОУ 36413053).
17. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "ПРАЙМ
ФIНАНС" (ЄДРПОУ 39508336).
18. Гапоненко Юрiй Андрiйович (реєстрацiйний номер облiкової картки
платника податкiв 2459710535).
19. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФАКТОР СТАНДАРТ"
(ЄДРПОУ 38806726).
20. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРIПОЛI IНВЕСТ +" (ЄДРПОУ
41807253).
21. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРОСТ" (ЄДРПОУ 32594790).
22. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "ГРУП
ФАКТОР" (ЄДРПОУ 39866943).
23.
Товариство
з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"УКРАЇНЬСКИЙ
АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40557025).
24. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСТЕРРА" (ЄДРПОУ
42007401).
25. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Родючисть плюс" (ЄДРПОУ
42852904).
26. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЛЕВЕР" (ЄДРПОУ 32602193).
27. Приватне акцiонерне товариство "СУМСЬКА АВТОБАЗА №1" (ЄДРПОУ
05290570)"
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв, що становить 100 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових Загальних зборах
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй з питання порядку денного.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
1. Здiйснити емiсiю простих iменних акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" (без
здiйснення публiчної пропозицiї).
2. Затвердити рiшення про емiсiю акцiй ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" (без
здiйснення публiчної пропозицiї), яке викласти в окремому додатку, що є
невiд'ємною частиною протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС".
3. Встановити, що розмiщення акцiй здiйснюватиметься серед наступних осiб:
1. Савченко Андрiй Петрович (реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв 2719008336).
2. Лiненко Яна Миколаївна (реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв 2720821188).
3. Подолянко Олена Ярославiвна (реєстрацiйний номер облiкової картки
платника податкiв 3553208966).
4. Наумець Олег Володимирович (реєстрацiйний номер облiкової картки
платника податкiв 2356519354).
5. Подолянко Ярослав Миколайович (реєстрацiйний номер облiкової картки
платника податкiв 2722410097).
6. Пастух Алла Василiвна (реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв 2451105064).
7. Великоклад Катерина Володимирiвна (реєстрацiйний номер облiкової картки
платника податкiв 2521716464).
8. Лапiн Iгор Євгенович (реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв 2528511159).
9. Лапiн Андрiй Євгенович (реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв 2729813939).
10. Подолянко Тетяна Володимирiвна (реєстрацiйний номер облiкової картки
платника податкiв 3010116487).
11. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аграрно-промислова група
"Пiвдень" (ЄДРПОУ 32498479).
12. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"КАРРОН" (ЄДРПОУ 42015166).
13. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬКАД" (ЄДРПОУ 42894483).
14. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАНСОВИЙ АЛЬЯНС"
(ЄДРПОУ 32498458).
15. Єрмак Сергiй Миколайович (реєстрацiйний номер облiкової картки
платника податкiв 2700013476).
16. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНВЕСТМЕНТ ФIНАНС ГРУП"
(ЄДРПОУ 36413053).
17. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "ПРАЙМ
ФIНАНС" (ЄДРПОУ 39508336).
18. Гапоненко Юрiй Андрiйович (реєстрацiйний номер облiкової картки
платника податкiв 2459710535).
19. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФАКТОР СТАНДАРТ"
(ЄДРПОУ 38806726).
20. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРIПОЛI IНВЕСТ +" (ЄДРПОУ
41807253).
21. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРОСТ" (ЄДРПОУ 32594790).
22. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "ГРУП
ФАКТОР" (ЄДРПОУ 39866943).
23.
Товариство
з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"УКРАЇНЬСКИЙ
АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40557025).

24. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСТЕРРА" (ЄДРПОУ
42007401).
25. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Родючисть плюс" (ЄДРПОУ
42852904).
26. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЛЕВЕР" (ЄДРПОУ 32602193).
27. Приватне акцiонерне товариство "СУМСЬКА АВТОБАЗА №1" (ЄДРПОУ
05290570).
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
7. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", якому
надаються повноваження щодо забезпечення емiсiї акцiй.
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П. повiдомив, що проект рiшення мiститься в матерiалах зборiв, запитав чи є у
присутнiх питання. Савченко Андрiй Петрович запропонував проголосувати за
наступний проект рiшення:
"Визначити Наглядову раду ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
уповноваженим органом ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", якому надаються наступнi
повноваження:
визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час реалiзацiї
переважного права та розмiщення акцiй у процесi емiсiї;
залучення до розмiщення андеррайтера;
прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у процесi емiсiї
акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими
власниками та акцiї повнiстю оплачено);
затвердження результатiв емiсiї акцiй;
затвердження звiту про результати емiсiї акцiй;
прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;
повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї
недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв
емiсiї акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або
невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту, або у разi
прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;
повiдомлення кожного акцiонера (у разi неприйняття Загальними зборами
рiшення про невикористання переважного права), який має переважне право на
придбання розмiщуваних ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" акцiй, про можливiсть
реалiзацiї такого права в порядку, встановленому Законом України "Про
акцiонернi товариства"."
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв, що становить 100 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових Загальних зборах
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй з питання порядку денного.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
акцiонерiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Визначити Наглядову раду ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" уповноваженим органом
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", якому надаються наступнi повноваження:
- визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час
реалiзацiї переважного права та розмiщення акцiй у процесi емiсiї;
- залучення до розмiщення андеррайтера;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у
процесi емiсiї акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з

першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв емiсiї акцiй;
- затвердження звiту про результати емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї
недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв
емiсiї акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або
невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту, або у разi
прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;
- повiдомлення кожного акцiонера (у разi неприйняття Загальними зборами
рiшення про невикористання переважного права), який має переважне право на
придбання розмiщуваних ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" акцiй, про можливiсть
реалiзацiї такого права в порядку, встановленому Законом України "Про
акцiонернi товариства".
СЛУХАЛИ питання порядку денного:
8. Проект рiшення з питання "Про визначення уповноваженої особи ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС", якiй надаються повноваження щодо забезпечення емiсiї акцiй".
ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ САВЧЕНКО
А.П. повiдомив, що проект рiшення мiститься в матерiалах зборiв, запитав чи є у
присутнiх питання. Савченко Андрiй Петрович запропонував проголосувати за
наступний проект рiшення:
"Визначити Голову Правлiння ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" Подолянко Ярослава
Миколайовича уповноваженою особою ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", якiй
надаються повноваження:
проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого
переважного права на придбання акцiй, щодо яких прийнято рiшення про емiсiю;
проводити дiї щодо забезпечення розмiщення акцiй;
проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв,
якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством
належних їм акцiй."
Результати голосування:
"ЗА" - 144 980 голосiв акцiонерiв, що становить 100 % вiд кiлькостi
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових Загальних
акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй з питання порядку денного.
"ПРОТИ" - 0 голосiв акцiонерiв.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0
акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0
акцiонерiв.

голосiв
зборах

голосiв
голосiв

Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
Визначити Голову Правлiння ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" Подолянко Ярослава
Миколайовича уповноваженою особою ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", якiй
надаються повноваження:
проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого
переважного права на придбання акцiй, щодо яких прийнято рiшення про емiсiю;
проводити дiї щодо забезпечення розмiщення акцiй;
проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв,
якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством
належних їм акцiй.
ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ САВЧЕНКО А.П. повiдомив, що порядок денний

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" вичерпано,
подякував всiм за участь.
Оголосив позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
закритими.
Протоколи про пiдсумки голосування додаються.
Голова Зборiв
А.П. САВЧЕНКО
Секретар Зборiв
Я.М.
ЛIНЕНКО
Голова Правлiння
Я.М.ПОДОЛЯНКО

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
голосуючих акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів

Ні
X
X

X
X

наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X

У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради
Савченко Андрiй
Петрович

Незалежний
член
наглядової
ради
X

Залежний
член
наглядової
ради

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради
Голова Наглядової ради:
1) органiзує роботу Наглядової ради;
2) скликає засiдання Наглядової ради та
головує на них, визначає порядок денний
засiдань, органiзовує ведення протоколiв
засiдань Наглядової ради;
3) органiзує роботу зi створення комiтетiв
Наглядової ради, висування членiв
Наглядової ради до складу комiтетiв, а також
координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж

собою та з iншими органами та посадовими
особами Товариства;
4) готує доповiдь та звiтує перед Загальними
зборами акцiонерiв про дiяльнiсть
Наглядової ради, загальний стан Товариства
та вжитi нею заходи, спрямованi на
досягнення мети дiяльностi Товариства;
5) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими
органами та посадовими особами
Товариства;
6) органiзовує обрання секретаря Загальних
зборiв;
7) виконує iншi функцiї, якi передбаченi
Статутом Товариства, законодавством
України та внутрiшнiми положеннями
Товариства.
Подолянко
Тетяна
Анатолiївна

X

Член Наглядової ради.
До компетенцiї Наглядової ради належить
вирiшення питань, передбачених чинним
законодавством України, статутом
Товариства, а також переданих на вирiшення
Наглядової ради загальними зборами
акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить
вирiшення питань, передбачених Законом
України "Про акцiонернi товариства",
Статутом Товариства та Положенням про
Наглядову раду

Лiненко Яна
Миколаївна

X

Член Наглядової ради
До компетенцiї Наглядової ради належить
вирiшення питань, передбачених чинним
законодавством України, статутом
Товариства, а також переданих на вирiшення
Наглядової ради загальними зборами
акцiонерiв.
До компетенцiї Наглядової ради належить
вирiшення питань, передбачених Законом
України "Про акцiонернi товариства",
Статутом Товариства та Положенням про
Наглядову раду

Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою

Засiдяння наглядової ради проводяться регулярно. Розгляд
питання про скликання рiчних та позачергових загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, про визначення порядку денного Зборiв,
про здiйснення процедур, передбачених законодавством,
необхiдних для проведення Зборiв, про обрання реєстрацiйної
комiсiї для реєстрацiї акцiонерiв для участi у Зборах
У звiтному перiодi проводилось засiдання Наглядової ради

радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Товариства, на яких були прийнятi рiшення про:
-Про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства. Про затвердженя проекту порядку денного та
проекту рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного Позачергових Загальних Зборiв Товариства. Про
визначення дати складання Перелiку акцiоерiв, якi мають бути
повiдомленi про проведення Загальних зборiв Товариства (для
надсилання повiдомлень про проведення Загальних Зборiв
Товариства), а також дати складання Перелiку акцiонерiв, якi
мають право на участь у Загальних зборах Товариства. Про
обрання реєстрацiйної комiсiї Загальнипх зборiв Товариства. Про
обрання тимчасової лiчильної комiсiї на Загальних зборах
акцiонерiв. Про затвердження форми та тексту бюлетенiв для
голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства.;
-Про затвердження повiдомлення про проведення загальних
зборiв акцiонерiв. Про затвердження способу повiдомлення
акцiонерiв про проведення загальних зборiв.
- Про скликання рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Про затвердженя проекту порядку денного та проекту рiшень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
Загальних Зборiв Товариства. Про визначення дати складання
Перелiку акцiоерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв Товариства (для надсилання повiдомлень про
проведення Загальних Зборiв Товариства), а також дати
складання Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
Загальних зборах Товариства. Про обрання реєстрацiйної комiсiї
Загальнипх зборiв Товариства. Про обрання тимчасової лiчильної
комiсiї на рiчних Загальних зборах акцiонерiв;
-Про затвердження повiдомлення про проведення загальних
зборiв акцiонерiв. Про затвердження способу повiдомлення
акцiонерiв про проведення загальних зборiв.
-Про затвердження порядку денного Рiчних загальних зборiв
акцiонерiв. Про затвердження форми i тексту бюлетнiв для
голосування з питань порядку денного на рiчних Загальних
зборах акцiонерiв.
- -Про припинення повноважень Члена правлiння та обрання
Члена Правлiння
-Про затвердження тексту iнформацiйного оголошення про
проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi
Товариства.
Процедура, що застосовується при прийняттi наглядовою радою
рiшень:Рiшення Наглядової ради приймаються простою
бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у
засiданнi та мають право голосу. Голова Наглядової ради має
право вирiшального голосу уразi рiвного розподiлу голосiв
членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень (при рiвнiй
кiлькостi голосiв "за" i "проти" приймається рiшення, за яке
проголосував Голова Наглядової ради). Дiяльнiсть Наглядової
Ради позитивно зумовила змiни у фiнансово -господарськiй
дiяльностi Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X
У складi Наглядової ради iнших
комiтетiв не створено

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
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Протягом звiтного року робота Наглядової Ради Товариства була
Оцінка роботи
задовiльною та такою, що вiдповiдає поставленним цiлям, метi та
наглядової ради
напрямкам дiяльностi Товариства i положенням установчих
документiв.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Повна цивiльна дiєздатнiсть
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)

X

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X

X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Голова правлiння
Подолянко Ярослав
Миколайович
Заступник Голови
правлiння Зiньковська
Анна Анатолiївна

Заступник Голови
правлiння Сахненко
Сергiй Васильович

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

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правлiння
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, що
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До
компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв
та Наглядової ради.
Правлiння здiйснює свої функцiональнi обов'язки выдповiдно до
Статуту Товариства
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, що
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До
компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв
та Наглядової ради.
Правлiння здiйснює свої функцiональнi обов'язки выдповiдно до
Статуту Товариства
Протягом року засiдання Правлiння проводилися, на них
приймалася рiшення стосовно фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, результати роботи Правлiння протягом
року вiдповiдають потребам Товариства, а також вимогам
чинного законодавства та Статуту Товариства, дiяльнiсть
Правлiння зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi
Товариства позитивно

Оцінка роботи
виконавчого органу

Протягом звiтного року робота Правлiння Товариства була
задовiльною та такою, що вiдповiдає поставленним цiлям, метi та
напрямкам дiяльностi Товариства i положенням установчих
документiв.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Протягом 2020 року в ПрАТ "ПТ "Європолiс"" функцiонувала система внутрiшнього аудиту
(контролю). Здiйснювався постiйний монiторинг дотримання з боку ПрАТ "ПТ "Європолiс""
вимог чинного законодавства України, зокрема нормативно-правових актiв державних органiв,
якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, а також рiшень Загальних
зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння ПрАТ "ПТ "Європолiс"".В ходi здiйснення
нагляду за поточною дiяльнiстю ПрАТ "ПТ "Європолiс"" встановлювались реальнiсть та
достовiрнiсть господарських операцiй; повнота вiдображення у бухгалтерських документах
господарських операцiй, що мали мiсце на момент перевiрки. Проводилась перевiрка
результатiв поточної фiнансової дiяльностi ПрАТ "ПТ "Європолiс"", та аналiз iнформацiї про
дiяльнiсть ПрАТ "ПТ "Європолiс"", професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, i випадки можливого
перевищення повноважень посадовими особами ПрАТ "ПТ "Європолiс"".Також здiйснювалось
виконання iнших передбачених чинним законодавством України функцiй, пов'язаних з наглядом
за дiяльнiстю ПрАТ "ПТ "Європолiс"".
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено
посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
так
так
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
так
так
так
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
так
так
так
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні

та членів ревізійної комісії
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

так

так

так

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
X
X
X

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Кодекс корпоративного управлiння, Положення про службу
Інше (запишіть)
внутрiшнього аудиту (контролю)
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється Документи
в
надаються
Копії
Інформація
загальнодоступні
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
й інформаційній ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
базі даних
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
Національної
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
комісії з цінних
ьо в
запит акціонерног
зборах
паперів та
акціонерно акціоне
о
фондового ринку
му
ра
товариства
про ринок
товаристві
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

ні

так

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)

X
X

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

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1
2
3
4
5
6
7
8

Подолянко Ярослав Миколайович
Подолянко Тетяна Володимирiвна
Савченко Андрiй Петрович
Лiненко Яна Миколаївна
Подолянко Тетяна Анатолiївна
Подолянко Олена Ярославiвна
Завгородня Марина Анатолiївна
ТОВ "IП "Поток"

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)

24914868

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

9,287586
9,99931
9,99931
9,99931
9,99931
9,41862
30,496551
9406896

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

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовi особи Товариства - голова та члени Наглядової ради, Голова правлiння та члени
правлiння. Iншого органу управлiння Товариство не утворювало i утворення iншого органу
Статутом Товариства не передбачено. Голова та члени правлiння призначаються рiшенням
Наглядової Ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Звiльнення Голови та
членiв правлiння вiдбувається за рiшенням Наглядової ради. За Статутом Товариства Голова
правлiння призначається на термiн, визначений рiшенням Наглядової ради. Члени Наглядової
Ради Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки. До складу

Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси
9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює
дiяльнiсть Правлiння та Голови правлiння. До повноважень Наглядової ради Товариства за
Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду"
належить: прийняття рiшення про проведення та пiдготовка Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних
та позачергових), затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства,
крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв, прийняття рiшення про
продаж ранiше викуплених товариством акцiй, обрання та припинення повноважень правлiння
та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартостi майна, обрання
аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв,
вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та
вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом
Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з
кожним членом Наглядової ради, який затверджується рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
До компетенцiї Голови правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї
Загальних зборiв та Наглядової Ради. Голова правлiння пiдзвiтний Загальним зборам i
Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi
акцiонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. Генеральний
директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний
надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах,
встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Права та обов'язки
Ревiзiйної комiсiї визначались чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревiзора.
Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;факти
порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
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
ЗВIТ
iз завдання надання впевненостi щодо
Звiтних даних страховика станом на 31.12.2020 р.
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС"

Адресат
- Нацiональний банк України
- Акцiонери та керiвник
Керiвництво ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"

м. Київ - 2021 рiк
Цей Звiт складено нами за результатами виконання завдання у вiдповiдностi до Мiжнародного
стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом
чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi - МСЗНВ 3000) та Закону
України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 р. №
2258-VIII.

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо
звiтних даних страховика Приватного акцiонерного товариства "Перестрахувальне товариство
"ЄВРОПОЛIС", що зареєстроване за адресою 01135, м. Київ, вул. Григорiя Андрющенко, буд. 4,
- Д, оф.10 (код ЄДРПОУ - 21510644) (надалi - "Товариство"), складених вiдповiдно до "Порядку
складання звiтних даних страховикiв", затвердженого Розпорядження Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України №39 вiд 03.02.2004 (iз змiнами та
доповненнями), що включає:
Загальнi вiдомостi;
Реквiзити;
Пояснювальна записка;
Роздiл 1. Звiт про доходи та витрати страховика;
Роздiл 2. Показники дiяльностi iз страхування життя;
Роздiл 3. Показники дiяльностi з видiв добровiльного страхування, iнших, нiж страхування
життя;
Роздiл 4. Показники дiяльностi з видiв обов'язкового страхування;
Роздiл 4а. Показники дiяльностi з видiв обов'язкового страхування;
Роздiл 5т1. Пояснення щодо операцiй перестрахування;
Роздiл 5т2. Пояснення щодо операцiй перестрахування;
Роздiл 5т3. Пояснення щодо операцiй перестрахування;
Роздiл 5т4. Пояснення щодо операцiй перестрахування;

Роздiл 6. Умови забезпечення платоспроможностi страховика;
Роздiл 6 резерви. Розрахунок резервiв незароблених премiй та частки перестраховикiв у
резервах незароблених премiй на кiнець звiтного перiоду;
Роздiл 7. Пояснення щодо припинення договорiв страхування;
Звiт про страховi платежi та виплати по структурних пiдроздiлах страховика;
Декларацiя 1;
Декларацiя 2;
Фiлiї.

Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для складання звiтних даних страховика для
цiлей подання Нацiональному банку України, який здiйснює державне регулювання дiяльностi
зi страхування.

Основнi вiдомостi про замовника
Повна назва ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС"
Скорочена назва

"ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ

ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"

Органiзацiйно-правова форма
Iдентифiкацiйний код
Юридична адреса

ТОВАРИСТВО

230 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

21510644

01135, м.Київ, вул. Григорiя Андрющенко, буд. 4, - Д, оф.10

Фактичне мiсцезнаходження

01135, м.Київ, вул. Григорiя Андрющенко, буд. 4, - Д, оф.10

Дата держреєстрацiї 11.12.1998
Мiсце проведення держреєстрацiї Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного державного
реєстру вiдомостей про юридичну особу - у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи
була проведена до набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних
осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв"
Номер запису: 1 074 120 0000 007288 вiд 18.05.2005
№ свiдоцтва про держреєстрацiю Серiя А01 № 299875
Данi останньої реєстрацiї дiй щодо установчих документiв
Нова
редакцiя
Статуту
зареєстрована 30.11.2020 р. вiдповiдно до протоколу Загальних зборiв Товариства № 28-1120-01

вiд 28.11.2020 року
Номер свiдоцтва про реєстрацiю фiнансової установи

Серiя СТ № 365

реєстрацiйний номер 11101238 вiд 21.08.2004 р.
КВЕД 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя

Чисельнiсть робiтникiв

Штатних робiтникiв - 5

Банкiвськi реквiзити IBAN UA 88 321842 0000026500053000337
в АТ КБ "Приватбанк", МФО 321842
Структурнi пiдроздiли

вiдсутнi

Для ведення фiнансово - господарської дiяльностi Товариство отримало наступнi лiцензiї:
1. Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного: страхування майна [(крiм
залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших
видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] серiї АВ № 584652, видана
Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, номер i дата прийняття
3 рiшення про видачу лiцензiї 30.06.2011 р. № 1976-пл, дата початку дiї - 11.10.2007 р., строк дiї
- необмежений, статус лiцензiї - чинна.
2. Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного: страхування вiд вогневих ризикiв та
ризикiв стихiйних явищ серiї АВ № 584651, видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України, номер i дата прийняття рiшення про видачу лiцензiї - 30.06.2011 р.
№ 1976-пл, дата початку дiї - 11.10.2007 р., строк дiї - необмежений, статус лiцензiї - чинна.
3. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного медичного
страхування (безперервне страхування здоров'я); розпорядження Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 2985 вiд 04.07.2017 р.
4. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування вантажiв
та багажу (вантажобагажу); розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 2985 вiд 04.07.2017 р.
5. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування
фiнансових ризикiв. розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг № 2985 вiд 04.07.2017 р.
6. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення добровiльного

страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)). Розпорядження
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг №
1651 вiд 18.09.2018 року.
7. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення добровiльного
страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту).
Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг № 1651 вiд 18.09.2018 р.
8. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення добровiльного
страхування страхування iнвестицiй. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1651 вiд 18.09.2018 р.
9. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення добровiльного
страхування страхування сiльськогосподарської продукцiї. Розпорядження Нацiональної комiсiї,
що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1651 вiд 18.09.2018 р.
10. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення добровiльного
страхування наземного транспорту (крiм залiзничного). Розпорядження Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1651 вiд 18.09.2018 р.
11. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування вiд
нещасних випадкiв Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг № 53 вiд 15.01.2019 р.
12. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування
залiзничного транспорту Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 53 вiд 15.01.2019 р.
13. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг № 53 вiд 15.01.2019 р.
14. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування медичних
витрат Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг № 53 вiд 15.01.2019 р.
15. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування з
особистого страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i

органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних дружин (команд). Розпорядження Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 вiд 02.04.2019 р.
16. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування
спортсменiв вищих категорiй. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 вiд 02.04.2019 р.
17. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування з
особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi. Розпорядження Нацiональної
комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 вiд
02.04.2019 р.
18. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування цивiльної
вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та
аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та
об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та
санiтарноепiдемiологiчного характеру. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 вiд 02.04.2019 р.
19. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування майнових
ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, передбачених Законом
України "Про нафту i газ". Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 вiд 02.04.2019 р.
20. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування
вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 вiд 02.04.2019 р.
21. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування цивiльної
вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi
зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння,
зберiгання чи використання цiєї зброї. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 вiд 02.04.2019 р.
22. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування
цивiльноправової вiдповiдальностi приватного нотарiуса. Розпорядження Нацiональної комiсiї,
що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 вiд 02.04.2019 р.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями

Управлiнський персонал Страхової компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне
подання iнформацiї звiтних даних страховика вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку
систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання звiтних даних страховика, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
формування звiтних даних Страхової компанiї.
Вiдповiдно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Страхової компанiї несуть вiдповiдальнiсть за повноту i
достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi нам для виконання цього
завдання.

Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що iнформацiя звiтних даних
страховика в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та
складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем
впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до
МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що
приймаються на основi цiєї iнформацiї звiтних даних страховика. Виконуючи завдання з
надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне
судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання. Крiм того, ми:
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї звiтних даних
страховика внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури
у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або
нехтування заходами внутрiшнього контролю;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання
впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї,
зроблених управлiнським персоналом;
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї звiтних даних страховика
включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя звiтних даних страховика
операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та

суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи
будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi. Ми також надаємо
тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б
обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не
виключно, був направлений на:
отримання розумiння Страхової компанiї як середовища функцiонування страхової
дiяльностi, особливостi складання звiтних даних страховика;
дослiдження доходiв та витрат страховика за звiтний перiод;
дослiдження показникiв дiяльностi зi страхування життя станом на кiнець звiтного
перiоду;
дослiдження показникiв дiяльностi з видiв добровiльного страхування, iнших нiж
страхування життя станом на кiнець звiтного перiоду;
дослiдження показникiв дiяльностi з видiв обов'язкового страхування станом на кiнець
звiтного перiоду;
дослiдження показникiв дiяльностi з державного обов'язкового страхування станом на
кiнець звiтного перiоду;
дослiдження операцiй перестрахування станом на кiнець звiтного перiоду;
дослiдження умов забезпечення платоспроможностi Страхової компанiї;
дослiдження припинених договорiв страхування станом на кiнець звiтного перiоду;
дослiдження страхових платежiв та виплат за структурними пiдроздiлами страховика;
дослiдження загальних показникiв дiяльностi Страхової компанiї iз страхування та
перестрахування;
дослiдження структури Страхової компанiї, наявностi та функцiонування фiлiй.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який грунтується на аудиторських
доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких
джерел як: данi бухгалтерського облiку Страхової компанiї, звiтнi данi Страхової компанiї
станом на 31.12.2020 р., внутрiшнi документи Страхової компанiї, що регламентують полiтику
перестрахування.

Основа для думки
Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та
процедур системи контролю якостi, якi розроблено нами вiдповiдно до вимог Мiжнародного
стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди
фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою
створення та пiдтримання системи контролю якостi, є отримання достатньої впевненостi утому,
що: сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i
регуляторних вимог; та звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають
обставинам.
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000
(переглянутий). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi
"Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi" нашого
звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Страхової компанiї згiдно з Кодексом етики
професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс
РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання
впевненостi щодо звiтних даних страховика, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно
до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.

Думка
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї звiтних даних
страховика станом на 31.12.2020 р., складених вiдповiдно до "Порядку складання звiтних даних
страховикiв", затвердженого Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України № 39 вiд 03.02.2004 р. (iз змiнами та доповненнями).

На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б
змусило нас вважати, що Товариство не дотрималось в усiх суттєвих аспектах вимог "Порядку
складання звiтних даних страховикiв", затвердженого Розпорядження Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 39 вiд 03.02.2004 р. (iз змiнами та
доповненнями) щодо складання звiтних даних страховика станом на 31.12.2020 р.

Iнша iнформацiя
Полiтики перестрахування, застосовнi Товариством вiдповiдають вимогам Закону України "Про
страхування" та Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi, Товариство приймає
страховi ризики з перестрахування лише з тих видiв добровiльного страхування на здiйснення
яких отриманi лiцензiї.
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" здiйснює обов'язкове страхування виключно за умови дотримання

вимог чинних законодавчих актiв України щодо вiдповiдного виду дiяльностi.
Протягом 2020 року не вiдбувалось перевищення частки страхових платежiв, належних
перестраховикам, над загальним обсягом страхових платежiв, отриманих за звiтний перiод,
також не було перевищення частки страхових виплат (вiдшкодувань), компенсованих
перестраховиками, над загальним обсягом сплачених виплат (вiдшкодувань).
В ходi виконання аудиту, нами було перевiрено дотримання Товариством таких лiцензiйних
вимог: кадровi вимоги; органiзацiйнi вимоги; технологiчнi вимоги; спецiальнi вимоги; додатковi
вимоги. Випадки недотримання або пiдозри недотримання лiцензiйних вимог нами не виявленi.

Формування технiчних резервiв у Товариствi здiйснюється на пiдставi облiку договорiв i вимог
страхувальникiв щодо виплати страхової суми або страхового вiдшкодування за видами
страхування. У разi передання страхового ризику в перестрахування страхова компанiя визначає
частки перестраховикiв у вiдповiдних видах технiчних резервiв за видами страхування
одночасно з розрахунком технiчних резервiв. Обчислення розмiру частки перестраховикiв у
технiчних резервах здiйснюється вiдповiдно до методики формування технiчних резервiв.
Товариством формуються та ведуться такi технiчнi резерви: резерв незароблених премiй, резерв
заявлених, але не виплачених збиткiв та резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi.
Резерв незароблених премiй - це частина премiй за договорами страхування, якi вiдповiдають
страховим ризикам, що не минули на звiтну дату. Розрахунок резерву незароблених премiй
здiйснюється за кожним видом страхування окремо, i загальна величина резерву незароблених
премiй дорiвнює сумi резервiв незароблених премiй, розрахованих окремо за кожним видом
страхування за методом "1/365" ("pro rata temporis"). Визначається як сумарне значення
незароблених страхових премiй за кожним договором. Розрахунок резервiв незароблених премiй
та частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй на кiнець звiтного перiоду ведеться
та формується методом "1/365" "pro rata temporis". Резерв незароблених премiй розрахований
методом 1/365, визначався за кожним договором страхування виходячи iз 100 вiдсоткiв суми
надходжень страхового платежу (страхової премiї, страхового внеску) в залежностi вiд строку
дiї договору.
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (RBNS), - це оцiнка обсягу зобов'язань страхової
компанiї для здiйснення виплат страхових сум за вiдомими вимогами страхувальникiв,
включаючи витрати на врегулювання збиткiв, якi не оплаченi або оплаченi не в повному обсязi
на звiтну дату та якi виникли у зв'язку iз страховими випадками, що вiдбулися у звiтному або
попереднiх перiодах, та про факт настання яких страхову компанiю повiдомлено. Величина
цього резерву визначається страховою компанiєю за кожною неврегульованою претензiєю.
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (IBNR), - це оцiнка зобов'язань страхової компанiї iз
здiйснення страхових виплат включаючи витрати на врегулювання збиткiв, якi виникли у зв'язку
iз страховими випадками у звiтному та попереднiх перiодах, про факти настання яких страховiй
компанiї не було заявлено на звiтну дату.
Розрахунок величини цього резерву здiйснюється методом "Борнхуеттера-Фергюсона" за
кожним видом страхування окремо. Розрахунки резерву посвiдчує актуарiй, який вiдповiдає
вимогам законодавства. Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi розраховується Страховою
компанiєю, якi обрали метод розрахунку резервiв незароблених премiй "1/365" ("pro rata

temporis"). Частка перестраховикiв у резервi збиткiв, якi виникли, але не заявленi страховик
обчислює по кожному виду страхування пропорцiйно долi перестраховикiв в резервi заявлених,
але не виплачених збиткiв.
Резерви формуються лише в нацiональнiй валютi
Страхова компанiя не є членом Моторно-транспортного страхового бюро України.
Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 "Страховi контракти" ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" на кожну
звiтну дату оцiнює адекватнiсть своїх зобов'язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки
майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими контрактами. За поточний перiод ця оцiнка
показує, що балансова вартiсть страхових зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних
нематерiальних активiв є адекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв
грошових коштiв. Страховi зобов'язання приймаються рiвними в обсягах страхових резервiв, а
саме резерву незароблених премiй та резерву збиткiв.

Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань проводилась вiдповiдно до вимог Методики
формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя,
затвердженої розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України вiд 17 грудня 2004 року №3104, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 10 сiчня
2005 року за №19/10299 (у редакцiї розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 18 вересня 2018 року №1638 та
зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 17 жовтня 2018 р. за №1169/3262) зi змiнами, що
внесенi розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг вiд 05 вересня 2019 року №1708, зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї
України 17 грудня 2019 р. за №1252/34223 (далi - Методика).
Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань здiи?снюється шляхом моделювання маи?бутнiх
грошових потокiв за страховими контрактами. Моделювання проводиться на пiдставi аналiзу
дiяльностi компанiї за попереднi 5 рокiв з використанням загальноприи?нятих актуарних
методiв. Оцiнки адекватностi страхових зобов'язань проводяться iз залученнням фахiвця з
актуарноi? та фiнансовоi? математики. Згiдно звiтiв про оцiнку адекватностi страхових
зобов'язань на 31.12.2020 р., сформованi розмiри страхових резервiв є достатнiми i адекватними.
За 2020 рiк Товариство користувалася послугами актуарiя для проведення тесту адекватностi
страхових зобов'язань та розрахунку резерву, якi виникли, але не заявленi, та звiту актуарiя.
Розрахунки проводено актуарiєм Борцем Владиславом Анатолiйовичем (свiдоцтво № 01-032 вiд
15.05.2018).
Згiдно проведених розрахункiв актуарна оцiнка резерву незароблених премiй станом на
31.12.2020 р. становить 288,55 тис. грн. Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв станом на
31.12.2020 р. - 6824,00 тис. грн. Резерв незароблених премiй, сформований вiдповiдно до
законодавства, становить 824,00 тис. грн. Актуарна оцiнка суми резервiв не перевищує розмiрiв
суми резервiв, сформованих вiдповiдно до законодавства.
Оцiнка технiчних резервiв за договорами страхування залежить вiд точностi даних щодо
обсягу, суми та структури поточних та iсторичних збиткiв, так як вони часто використовуються
для формування очiкувань щодо майбутнiх збиткiв. Тобто, якщо данi , що використовуються
для розрахунку страхових зобов'язань або для формування
суджень щодо ключових

припущень не є повними або точними, то це може мати суттєвий вплив на оцiнку резервiв за
договорами страхування.
В результатi усiх вищевказаних факторiв технiчнi резерви за договорами страхування
ключовим питанням для аудиту Товариства.

є

Вiдповiдно до проведеного Страховиком аналiзу можемо зробити висновок, що страховi
резерви, сформованi Компанiєю на звiтну дату та можуть бути перевiренi актуарними методами,
сформовано у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. Систематичних недолiкiв та/або невiдповiдностi
МСФЗ прийнятої Компанiєю методологiї формування резервiв збиткiв, що заявленi та не
врегульованi та збиткiв, що виникли та не заявленi, не виявлено.
Результати перевiрки тесту адекватностi зобов'язань для резерву незароблених премiй
пiдтверджують, що останнi є адекватними до страхових зобов'язань Компанiї на звiтну дату.

Станом на 31.12.2020 р. зобов'язання, що пов'язанi з розглядом судових справ, в тому рахунку,
що стосуються часткового виконання або невиконання страховою компанiєю зобов'язань за
договорами страхування (перестрахування), вiдсутнi.

Складання фiнансової звiтностi вiдбувається iз застосуванням Керiвництвом Страхової компанiї
професiйних суджень, оцiнок та припущень, якi мають вплив на застосування принципiв
облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, що вiдображенi у
фiнансової звiтностi, а також мають вплив на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та
зобов'язань. Оцiнки та судження регулярно переглядаються й базуються на досвiдi Керiвництва
та iнших зовнiшнiх i внутрiшнiх факторах, уключаючи майбутнi подiї, очiкування яких за
наявних умов є обгрунтованим.
В ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" проведення внутрiшнього аудиту, здiйснювалось внутрiшнiм
аудитором згiдно Методичних рекомендацiй щодо проведення внутрiшнього аудиту фiнансових
установ, затверджених розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 27 вересня 2005 р. № 4660, Порядком
проведення внутрiшнього аудиту (контролю) у фiнансових установах, затвердженого
розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг, вiд 5 червня 2014 р. № 1772, Кодексу етики працiвникiв пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту, затверджено Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 вересня 2011
р. № 1217.
З метою забезпечення контролю за здiйсненням фiнансово-господарської дiяльностi,
Протоколом наглядової ради Товариства №№23-0616-01 вiд 23.06.2016 року було затверджено
Положення про органiзацiю роботи Служби внутрiшнього аудиту. Службою внутрiшнього
аудиту (контролю) Установи є посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) (далi
- внутрiшнiй аудитор).
Внутрiшнiй аудитор призначається, пiдпорядковується та звiтує Наглядовiй радi Товариства.
Реалiзацiя функцiй внутрiшнього аудитора Товариства протягом 2020 року пов'язана з
забезпеченням в установленому порядку реалiзацiї полiтики у сферi фiнансового контролю за

використанням коштiв та матерiальних цiнностей, їх збереження, ведення i достовiрностi
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi; розробка пропозицiй вiдносно усунення
встановлених недолiкiв, порушень, попередження їх в подальшому.
Протоколом № 03-0120-01 вiд 03.01.2020 р. засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного
товариства "Перестрахувальне товариство "Європолiс" внутрiшнiм аудитором призначена
Подолянко Олена Ярославiвна.
Протоколом Наглядової ради № 16-0120-01 вiд 16.01.2020 р. затвердженi План перевiрок ПрАТ
"Перестрахувальне товариство "Європолiс" внутрiшнiм аудитором та Програма внутрiшнього
аудиту ПрАТ "ПТ "Європолiс" на 2020 рiк.
Внутрiшним аудитором Подолянко О.Я. оформлений звiт для Голови Наглядової ради та
затверджено Звiт внутрiшнього аудитора щодо результатiв перевiрки за програмою "Перевiрка
страхової дiяльностi" за перiод з 01.01.2020 р. - 31.12.2020 р., який було затверджено
Протоколом засiдання Наглядової ради № 11-0121-01 вiд 11.01.2021 р. В результатi внутрiшньої
аудиторської перевiрки поточної дiяльностi порушень протягом звiтного року не виявлено.
Таким чином, ми вважаємо, що органiзацiя та проведення внутрiшнього аудиту є адекватною та
вiдповiдає вимогам дiючого законодавства та нормативним вимогам Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
Згiдно Вимог, затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 4 лютого 2014р. № 295, в ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" створена система управлiння ризиками. Вiдповiдно до Вимог щодо регулярного
проведення стрес-тестування та розкриття iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв
проведених стрес-тестiв, затверджених розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 13 лютого 2014р. №484,
керiвництво протягом звiтного перiоду регулярно проводило стрес-тестування. На основi
проведених стрес-тестiв здiйснювалося розкриття iнформацiї щодо отриманих результатiв та
ключових ризикiв, згiдно вимог встановлених комiсiєю.
Станом на 31.12.2020 року та протягом звiтного року ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" не входило до
жодної фiнансової групи.
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" не провадить дiяльнiсть з залучення фiнансових активiв вiд фiзичних
осiб iз зобов'язанням щодо наступного їх повернення в звiтному перiодi.
Товариство дотримується обмежень щодо сумiщення провадження видiв господарської
дiяльностi, установлених пунктом 37 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi
з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) № 913,
затверджених Постановою КМУ вiд 07 грудня 2016 р.
Протягом 2020 року ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" надання фiнансових послуг проводило у
вiдповiдностi до чинного Законодавства та Внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг
Товариства.

На веб-сайтi ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" https://europolis.net.ua/, розмiщена актуальна iнформацiя,
як вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Вiдповiдно до усного тестування головного бухгалтера Компанiї встановлено, що у разi
виявлення конфлiкту iнтересiв в Товариствi встановленi наступнi правила та алгоритм дiй:
1) повiдомити безпосереднього керiвника про виникнення конфлiкту iнтересiв;
2) не вчиняти дiй та не приймати рiшень в умовах конфлiкту iнтересiв, вжити заходiв щодо
врегулювання конфлiкту iнтересiв
а) самостiйно за допомогою:
- перегляду обсягу повноважень;
- усунення вiд вчинення дiй (обов'язкiв);
- обмеження доступу до iнформацiї;
- переведення на iншу посаду;
- звiльнення;
б) за допомогою зовнiшнього контролю через:
- керiвника;
- Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї.
Фактiв та подiй, якi свiдчили би про недотримання вище викладених правил та алгоритму дiй,
протягом 2020 року не виявлено.
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" готiвковi розрахунки не здiйснює. Товариство забезпечує зберiгання
грошових коштiв i документiв та наявнiсть необхiдних засобiв безпеки (зокрема сейфи для
зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю), та дотримання вимог законодавства щодо
готiвкових розрахункiв, встановлених Постановою НБУ № 148 вiд 29.12.2017 р. "Про
затвердження Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi".

ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" не має лiцензiй на страхування життя, на обов'язкове страхування
цивiльної вiдповiдалцьностi власникiв наземного транспорту та на обов'язкове страхування
цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бутi
заподiяна в наслiдок ядерного iнциденту.

Iнформацiя щодо страхової дiяльностi ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"

Протягом звiтного перiоду страхова та перестрахова дiяльнiсть ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"
представлена в таблицi за видами страхування:

Вид страхування

Тис.грн.

Добровiльне страхування: 19526,3
Страхування вiд нещасних випадкiв

6,0

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

1,1

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 3421,7
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

8571,4

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

3342,1

Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)
3338,5
Страхування цивiльної вiдповiдальностi
вiдповiдальнiсть перевiзника)
4,6

власникiв

наземного

транспорту

(включаючи

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)] 57,2
Страхування фiнансових ризикiв 780,0
Страхування медичних витрат

3,7

Обов'язкове страхування: 382,2
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях,
що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв
добровiльних пожежних дружин (команд)
73,5
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi

188,3

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 66,4
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 32,2
Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому
законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
4,7
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса

17,1

Разом: 19908,5

Премiї, сплаченi (нарахованi) перестраховикам :
Вид страхування

Тис.грн.

Добровiльне страхування: 366,4
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 105,6
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

1,7

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 45,3
Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7 - 12) 45,3
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14
цiєї статтi) 16,0
Страхування фiнансових ризикiв 152,5
Обов'язкове страхування: 6,0
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях,
що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв
добровiльних пожежних дружин (команд)
1,5
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 2,9
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса
Разом: 372,4

Страховi виплати
Вид страхування

Тис. грн.

Добровiльне страхування: 1026,0
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 1018,9

1,6

Страхування медичних витрат

7,1

Обов'язкове страхування: 9,6
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi

9,6

Разом: 1035,6

Страховi виплати проводилися згiдно зi страховими актами обгрунтовано.
Всi види страхування прибутковi.
За наслiдками проведення аудиту рiчних звiтiв страховика встановлено, що звiтнi данi складенi
страховою компанiєю з дотриманням вимог Порядку складання звiтних даних страховикiв,
затвердженого розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України вiд 03.02.2004 р. № 39.

Страховi резерви ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" станом на 31 грудня 2020 р. склали 7647,7 тис грн.,
в тому числi резерв незароблених премiй - 824,0 тис. грн., резерв заявлених, але не виплачених
збиткiв - 6823,7 тис. грн., резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi -0тис.грн. Частка
перестраховикiв в страхових резервах станом на 31 грудня 2020 р. становить 71,0 тис. грн., в
тому числi в резервах незароблених премiй 62,0тис.грн., в резервах збиткiв або резервах
належних виплат - 9 тис. грн.
Станом на 31.12.2020р. страховi резерви представленi в сумi 3742,1 тис. грн. наступним чином:
- грошовi кошти на поточних рахунках в сумi 731,0 тис. грн.;
- банкiвськi вклади (депозити) 645,0 тис. грн.;
- нерухоме майно - 1529,5 тис. грн.;
- права вимоги до перестраховикiв - 71,8 тис. грн.;
- iнвестицiї в економiку України - 764,8 тис. грн.

Оцiнка прийнятних активiв за справедливою вартiстю здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО
та МСФЗ та вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства.

Власний капiтал
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" створено 11.12.1998 р. Формування статутного капiталу вiдбулося з
дотриманням вимог Законiв України "Про господарськi товариства" вiд 19.09.1991 р. №

1576-ХII, "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV та Закону України
"Про страхування" вiд 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. На дату заснування статутний капiтал становив
290500,0 грн.
Згiдно протоколу № 62 вiд 18.12.2007 р. Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного
товариства
""Перестрахувальне
товариство
"Європолiс"
ухвалено
рiшення
про
правонаступництво в результатi реорганiзацiї шляхом приєднання Закритого акцiонерного
товариства "Акцiонерна страхова компанiя "Європолiс" (код ЄДРПОУ - 16293990) до
Вiдкритого акцiонерного товариства "Перестрахувальне товариство "Європолiс" (код ЄДРПОУ
21510644). Крiм того, цими загальними зборами ухвалено рiшення про емiсiю акцiй Вiдкритого
акцiонерного товариства "Перестрахувальне товариство "Європолiс" на суму статутного фонду
ЗАТ "АСК "Європолiс", також погоджено проект договору про приєднання.
Рiшення про здiйснення реорганiзацiї шляхом приєднання ЗАТ "АСК "Європолiс" до ВАТ "ПТ
"Європолiс" та припинення дiяльностi ЗАТ "АСК "Європолiс" як юридичної особи прийняте
загальними зборами акцiонерiв ЗАТ "АСК "Європолiс" 17.12.2007 р. (Протокол загальних зборiв
акцiонерiв № 49 вiд 17.12.2007 р.).
Договiр про приєднання мiж Вiдкритим акцiонерним товариством "Перестрахувальне
товариство "Європолiс" та Закритим акцiонерним товариством "Акцiонерна страхова компанiя
"Європолiс пiдписано 20.12.2007 р.

Вiдповiдно до зазначеного договору встановлено, що статутний фонд страховика, що
приєднується, має бути повнiстю сплачений до початку обмiну акцiй страховика, що
приєднується, на письмовi зобов'язання про видачу вiдповiдної кiлькостi акцiй (сертифiкатiв
акцiй) страховика - правонаступника. Обмiн акцiй страховика, що приєднується, на акцiї
страховика - правонаступника вiдбувається у наступних спiввiдношеннях:
Долгий Сергiй Степанович - 1600 шт. акцiй ЗАТ "АСК "Європолiс" на 1600 шт. акцiй
ВАТ "ПТ "Європолiс";
Завгородня Марина Анатолiївна - 7000 шт. акцiй ЗАТ "АСК "Європолiс" на 7000 шт.
акцiй ВАТ "ПТ "Європолiс";
ТОВ "Фiнансова компанiя "Макалу" - 27400 шт. акцiй ЗАТ "АСК "Європолiс" на 27400
шт. акцiй ВАТ "ПТ "Європолiс";
ТОВ "Агропром" - 3000шт. акцiй ЗАТ "АСК "Європолiс" на 3000шт. акцiй ВАТ "ПТ
"Європолiс";
ТОВ "Енергогазбуд" - 24000шт. акцiй ЗАТ "АСК "Європолiс" на 24000шт. акцiй ВАТ "ПТ
"Європолiс";
ТОВ "Маяк-2"- 6000шт. акцiй ЗАТ "АСК "Європолiс" на 6000шт. акцiй ВАТ "ПТ
"Європолiс";
ЗАТ "Київський Страховий Альянс" - 1000 шт. акцiй ЗАТ "АСК "Європолiс" на 1000шт.
акцiй ВАТ "ПТ "Європолiс".

Договором було встановлено, що при емiсiї акцiй пiд час реорганiзацiї здiйснюється обмiн акцiй
страховика, що приєднується, на акцiї страховика - правонаступника двома етапами:
1 етап: обмiн акцiй ЗАТ "АСК "Європолiс" на письмовi зобов'язання про видачу вiдповiдної
кiлькостi акцiй (сертифiкатiв акцiй) ВАТ "ПТ "Європолiс";
2 етап: обмiн письмових зобов'язань на акцiї ВАТ "ПТ "Європолiс".

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ПТ "Європолiс" (Протокол №64 вiд
02.04.2008 р.) було пiдписано передавальний акт внаслiдок приєднання ЗАТ "АСК "Європолiс"
до ВАТ "ПТ "Європолiс", затверджено приєднання ЗАТ "АСК "Європолiс", затверджено нову
редакцiю Статуту Товариства у зв'язку iз правонаступництвом та збiльшення статутного
капiталу до 14500000,0 грн. (145000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,0 грн.
кожна).
У зв'язку з реорганiзацiєю Товариства та збiльшення статутного капiталу Державною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку було видано нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй
№ 468/1/08 вiд 01.12.2008 р.
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №75 вiд 30.05.2011 р.) змiнено тип
Вiдкритого акцiонерного товариства "Перестрахувальне товариство "Європолiс" на Приватне
акцiонерне товариство "Перестрахувальне товариство "Європолiс". Також змiнено форму
iснування iменних акцiй Товариства з документарної форми на без документарну, прийнято
рiшення про де матерiалiзацiї випуску акцiй Товариства.
Пiсля проведення дематерiалiзацiї акцiй Товариству Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку було видане нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 364/1/1 вiд
11.07.2011 р.

Загальними зборами акцiонерiв 20.07.2020 р. (Протокол № 20-0720-01 вiд 20.07.2020 р.)) було
прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства з 14500 тис. грн. до
32625тис.грн. шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй з 100,0 грн. до 225 грн. за одну
акцiю. Вiдповiднi змiни були зареєстрованi 27.07.2020 р. в Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Свої внески до
статутного капiталу учасниками не були сплаченi.
На загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 28.11.2020 р. (Протокол №28-1120-01 вiд
28.1.2020р.) було прийнято рiшення щодо затвердження нової редакцiї Статуту у зв'язку з
допущенням помилок щодо попереднього рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про
збiльшення статутного капiталу. На пiдставi нового рiшення 30.11.2020 р. в данi Єдиного
державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань
були внесенi змiни щодо повернення статутного капiталу Товариства до розмiру 14500,0 тис.
грн.
Загальними зборами акцiонерiв 03.12.2020 р. (Протокол № 03-1220-01 вiд 03.12.2020 р.)

прийнято рiшення збiльшити статутний капiтал Товариства з 14500000,0 грн. до 35000000,0грн.
шляхом додаткової емiсiї простих iменних акцiй у кiлькостi 205000 штук iснуючої номiнальної
вартостi 100,0 грн. за одну акцiю, загальною номiнальною вартiстю 20500000,0 грн.
Станом на 31.12.2020 р. Статутний капiтал, подiлений на 145 000 (сто сорок п'ять тисяч) штук
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100 (сто) гривень кожна, що пiдтверджено
Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку реєстрацiйний №3 64/1/1 вiд 11.07.2011 р. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi виключно
грошовими коштами у сумi 14 500 000 грн. Всi кошти зарахованi на рахунок Товариства.
Таким чином, на основi вищевикладеного ми можемо стверджувати, що заявлений статутний
капiтал ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" сформовано та сплачено вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України виключно грошовими коштами у розмiрi 14 500 000 (чотирнадцять
мiльйонiв п'ятсот тисяч) гривень 00 копiйок, що складає 100 (сто) вiдсоткiв зафiксованої в
Статутi суми статутного капiталу.

Протягом звiтного перiоду величина статутного капiталу не змiнювалася.

Протягом 2020 року вiдбулися змiни у складi власникiв iстотної участi: зi складу засновникiв
Товариства вибула фiзична особа - Долгий Сергiй Степанович, якому належало 22,11 %. В
результатi виходу Долгого С.С. додатково стали двi фiзичнi особи, яким належать частки до 10
% та одна фiзична особа збiльшила свою частку, що сумарно складає до 10%.

Отже, станом на 31.12.2020 р. склад учасникiв наданий у Iнформацiї про учасникiв фiнансової
установи.

IНФОРМАЦIЯ
про учасникiв фiнансової установи
станом на 31.12.2020 р.

Найменування юридичної особи чи П.I.Б. фiзичної особи, яка є засновником чи учасником
страховика Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або Код ЄДРПОУ/
реєстрацiйний номер
Частка в статутному капiталi, % Частка в статутному капiталi, грн.
Заборгованiсть засновника чи учасника страховика за внесками до статутного фонду
страховика, %
Фiзичнi особи
Сiлiн Сава Анатолiйович

3471107678

0,00689

999,0 0

Сiлiна Софiя Анатолiївна

3774502927

Подолянко Тетяна Анатолiївна

0,00689

999,0 0

3222803107

9,999310

1449900,0

0

Подолянко Тетяна Володимирiвна 1985306259

9,999310

1449900,0

0

Завгородня Марина Анатолiївна

2068003701

30,496551

4422000,0

0

Подолянко Олена Ярославiвна

3553208966

9,418620

1365700,0

0

Лiненко Яна Миколаївна

2720821188

9,999310

1449900,0

0

Савченко Андрiй Петрович 2719008336

9,999310

1449900,0

0

Подолянко Ярослав Миколайович 2722410097

9,287580

1346700,0

0

Юридичнi особи
ТОВ "Iнженерне пiдприємство "Поток"
ТОВ "Поток СС"

37614863

Усього

100

24914868

1,379310

9,406896

200000,0

1364000,0

0

0

14 500 000,00

Iнформацiя про власникiв iстотної участi у Товариствi станом на 31.12.2020 р.

П.I.Б. фiзичної особи - власника iстотної участi Частка
у
статутному
капiталi,
Вiдповiднiсть власника iстотної участi встановленим законодавством вимогам
Завгородня Марина Анатолiївна

%

30,496551% Вiдповiдає

Вiдповiдно до п.16 ст.1 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг" контроль за Товариством здiйснює: Завгородня Марина Анатолiївна, що
володiє 30,496551% статутного капiталу Товариства та має можливiсть здiйснювати
вирiшальний вплив на управлiння та дiяльнiсть Товариства.

Додатковий вкладений капiтал в балансi Товариства вiдсутнi.

Протягом перiоду, що перевiрявся розмiр резервного капiталу не змiнився та станом на
31.12.2020 р. становить 1,0 тис. грн.

Протягом року капiтал у дооцiнках зменшився на 10,0 тис. грн. (переоцiнка необоротних
активiв) та складає 12125 тис. грн., що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку Товариства.
Облiк нерозподiленого прибутку та його використання ведеться у порядку визначеному
вiдповiдними нормативними документами з бухгалтерського облiку та Статутом. Протягом 2020
року Компанiєю отриманий збиток в розмiрi 539 тис. грн. Отже, станом на 31.12.2020 р.
величина непокритого збитку становить 537 тис. грн.

Таким чином, власний капiтал товариства станом на 31.12.2020р. складає 26089 тис. грн.

Величина чистих активiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" становить 25967 (51210 - 122
-(17473+7648)) тис. грн., що на 11467 тис. грн. бiльш, нiж величина статутного капiталу. Розмiр
чистих активiв вiдповiдає вимогам ст.155 ЦКУ та ст.31 Закону України "Про страхування".

За даними аудиторської перевiрки перевищення фактичного запасу платоспроможностi ПрАТ
"ПТ "ЄВРОПОЛIС" над розрахунковим нормативним запасом платоспроможностi становить
22417 тис. грн., тобто перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним
становить 7,31 рази, а саме:
- фактичний запас платоспроможностi (нетто-активи) = загальна сума активiв (ф.1р.1300) сума нематерiальних активiв (ф.1р.1000) - загальна сума зобов'язань(сума ф.1р.1595, 1695, 1700,
1800) = 25967 тис. грн., що станом на 31.12.2020 р. становить 745,5 тис.Євро;
нормативний запас платоспроможностi = сума надходжень страхових премiй за попереднi
12 мiсяцiв - (сума страхових премiй, належних перестраховикам * вiдповiдний показник)*0,18 =
3550,0 тис. грн.

Ми розглянули чи iснує суттєвi невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю (у тому числi Рiчними
звiтними даними страховика) i фiнансовою звiтнiстю, та не виявили суттєвого викривлення цiєї
iнформацiї, крiм того ми не виявили факти, якi б необхiдно було повiдомити (включити до
звiту).

Дотримання Страховою компанiєю вимог законодавства щодо обов'язкових критерiїв
нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi
активiв та ризикованостi операцiй, додержання iнших показникiв i вимог, що обмежують ризики
за операцiями з фiнансовими активами

Страхова компанiя не дотримується вимог Положення про обов'язковi критерiї та нормативи
достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та
ризиковостi операцiй страховика, затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 850 вiд 07.06.2018 р., зi
змiнами №1 вiд 03.01.2019 р., № 1511 вiд 08.08.2019 р.) (далi - Положення).

Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу визначається як сума прийнятих активiв,
яка на будь-яку дату має бути не меншою нормативного обсягу активiв, що визначається як
бiльша з таких величин:

З+К
Де З- величина довгострокових та поточних зобов'язань i забезпечень, розраховується
вiдповiдно до законодавства та визначається як сумарна величина роздiлiв II-IV пасиву балансу
(Звiту про фiнансовий стан).
К- величина , що дорiвнює 30 млн. грн. для страховикiв, якi здiйснюють страхування за видами
iншими, нiж страхування життя.
З + К = 17473 + 7648 + 30 000 = 55121 тис. грн.
З + НЗП
Де З- величина довгострокових та поточних зобов'язань i забезпечень, розраховується
вiдповiдно до законодавства та визначається як сумарна величина роздiлiв II-IV пасиву балансу
(Звiту про фiнансовий стан).
НЗП - 3550 тис. грн. нормативний запас платоспроможностi, що розраховується вiдповiдно до
законодавства.

З + НЗП = 17473 + 7648 + 3550= 28671 тис. грн.

Отже, норматив запас, що розраховується вiдповiдно до законодавства, складає 55121 тис. грн.

Критерiї лiквiдностi, прибутковостi та якостi активiв страховика
Сума прийнятих активiв визначається за балансовою вартiстю таких активiв, якi вiдповiдають
критерiям лiквiдностi, прибутковостi та якостi активiв страховика вiдповiдно до вимог
Положення.

До суми прийнятих активiв включено:
- нерухоме майно в сумi 19349,3 тис. грн.
- грошовi кошти на поточних рахунках в сумi 731,0 тис. грн.
- банкiвськi вклади (депозити) 645,0 тис. грн.;
- права вимоги до перестраховикiв - 71,8 тис. грн.;
- iнвестицiї в економiку України - 764,8тис.грн.

Всього сума прийнятих активiв складає 21561,9 тис. грн. станом на 31.12.2020 р.

Таким чином, норматив платоспроможностi
Недовиконання складає 33559,1 тис. грн.

та

достатностi
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виконано.

Норматив ризиковостi операцiй
Норматив ризиковостi операцiй - сума прийнятих активiв, якi вiдповiдають вимогам
диверсифiкацiї, встановленим Положенням, яка на будь-яку дату має бути не меншою
нормативного обсягу активiв, що визначається, як розмiр страхових резервiв, якi
розраховуються вiдповiдно до законодавства.

Станом на 31.12.2020 р. Страховою компанiєю сформовано страховi резерви в сумi 7647,7 тис.
грн.
- резерв незароблених премiй - 824,0 тис. грн.
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - 6823,7 тис. грн.
- резерв збиткiв , якi виникли, але не заявленi - 0 тис. грн.

Активи, якi враховано до нормативу ризикованостi операцiй (представлення коштiв
сформованих страхових резервiв):
- грошовi кошти на поточних рахунках в сумi 731,0 тис. грн.;
- банкiвськi вклади (депозити) 645,0 тис. грн.;

- нерухоме майно - 1529,5 тис. грн.;
- права вимоги до перестраховикiв - 71,8 тис. грн.
- iнвестицiї в економiку України - 764,8 тис. грн.

Загальна сума прийнятних активiв складає 3742,1тис.грн.
Норматив ризикованостi операцiй не виконано. Недовиконання становить 3905,6тис.грн.

Норматив якостi активiв
Норматив якостi активiв - сума активiв, що визначенi як низькоризиковi активи, яка на будь-яку
дату має бути не менше нормативного обсягу активiв, який визначається для страховика, який
отримав лiцензiю на провадження дiяльностi за видами страхування iншими, нiж страхування
життя вiдповiдно до вимог Положення.
Низькоризиковими активами визнаються (з урахуванням вимог та обмежень, встановлених
Положенням) такi активи:
- кошти, розмiщенi в банках, крiм коштiв, розмiщених на поточних рахунках, та депозитiв до
запитання, якi мають кредитний рейтинг не нижче нiж AA за нацiональною рейтинговою
шкалою;
- залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах, що сплаченi страховиком до
централiзованих страхових резервних фондiв Моторного (транспортного) страхового бюро
України вiдповiдно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" та розмiщенi в банках, якi мають
кредитний рейтинг не нижче нiж АА за нацiональною рейтинговою шкалою, та в державнi цiннi
папери, у тому числi державнi облiгацiї України;

Станом на 31.12.2020 р. Страховою компанiєю сформовано страховi резерви:
- резерв незароблених премiй - 824,0 тис. грн.
- резерв збиткiв , якi виникли, але не заявленi - 0 тис. грн.

Станом на 31.12.2020 р. величина 40% вiдсоткiв страхових резервiв складає 329,6 тис. грн. (824
тис. грн.*40%).

Активи Страхової компанiї, якi враховано до нормативу якостi активiв:
- банкiвськi вклади (депозити) 329,6 тис. грн.;
- залишок коштiв в МТСБУ 0 тис. грн.

Норматив якостi активiв виконано
Станом на 31 грудня 2020 року ПрАТ "ПТ "Європолiс" не дотримується нормативiв
платоспроможностi та достатностi капiталу та нормативу ризиковостi операцiй. Проте, наразi
триває процес збiльшення статутного капiталу до 35 000,0тис.грн., шляхом розмiщення 205 000
простих бездокументарних iменних акцiй номiнальною вартiсть 0,1тис.грн. за одну акцiю, що
дозволить виправити ситуацiю та у подальшому виконувати вимоги Розпорядження вiд
07.06.2018 р. за № 850 "Про затвердження Положення про обов'язковi критерiї i нормативи
достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та
ризиковостi операцiй страховика".
Невиконання страховиком обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй на
кiнець 2020 року, на думку аудитора, може буди приводом щодо ризику безперервної дiльяностi
Товариства завдяки прийняттю рiшення регулятором про призупинення дiї отриманних
страховиком лiцензiй на здiйснення страхових послуг до виконання вимог чинного
законодавства.

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення акцiй планується використати на покриття страхових
резервiв та змiну структури прийнятих активiв Товариства у виглядi грошових коштiв на
поточних рахунках та банкiвських вкладах, ОВДП, нерухомостi.
Оцiнка активiв здiйснюється за їх справедливою вартiстю вiдповiдно до вимог мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi.
Активи визначенi в нацiональнiй валютi.
Активи розмiщуються з урахуванням принципiв безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi та
диверсифiкованостi.
Активи, якi включаються до суми прийнятних активiв, що розраховується з метою дотримання
нормативу достатностi активiв, вiдповiдають вимогам "Положення про обов'язковi критерiї та
нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi
активiв та ризиковостi операцiй страховика", затвердженого Розпорядженням Нацiональної
комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, № 850 вiд
07.06.2018 р.

Страховики зобов'язанi дотримуватися також таких умов забезпечення платоспроможностi:

наявностi сплаченого статутного фонду для страховикiв-резидентiв та наявностi
гарантiйного фонду страховика;
створення страхових резервiв, достатнiх для майбутнiх виплат страхових сум i страхових
вiдшкодувань;
перевищення фактичного запасу платоспроможностi страховика над розрахунковим
нормативним запасом платоспроможностi.
Мiнiмальний розмiр статутного фонду (гарантiйного депозиту) страховика, який
займається видами страхування iншими, нiж страхування життя, встановлюється у сумi,
еквiвалентнiй
1 млн євро.

До гарантiйного фонду Страхової компанiї належить резервний капiтал, а також сума
нерозподiленого прибутку.
Гарантiйний фонд на кiнець звiтного перiоду складає 0,8тис.грн., до якого вiдноситься
резервний капiтал в сумi 0,8 тис. грн., в тому рахунку вiльнi резерви страховика - 0тис.грн., та
нерозподiлений прибуток в сумi 0 тис.

Страхова компанiя виконує вимоги законодавства стосовно розмiру та сплати статутного
капiталу на дату створення страхової компанiї та забезпечує перевищення фактичного запасу
платоспроможностi страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможностi.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування аудиторської фiрми ТОВАРИСТВО
З
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи
Юридична адреса

ОБМЕЖЕНОЮ

35449775

Україна, м. Запорiжжя, вул. Нагнибiди, буд. 15, кв. 2

Мiсцезнаходження
(адреса аудитора) Україна,
Хмельницького, буд. 24

м.

Запорiжжя,

пр.

Металургiв,

буд.

21/

вул.

Богдана

Iнформацiя про включення до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiли II,
III, IV) номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - № 4126
Аудит проводився в перiод з 18 лютого 2021 р. по 22 березня 2021 р. на пiдставi договору № 66
вiд 18.02.2021 р.

Ключовий партнер з аудиту, вiдповiдальний за завдання з аудиту, за результатами якого
випущено цей звiт Чорна Наталiя Григорiвна.

Ключовий партнер з аудиту Чорна Наталiя Григорiвна
номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 101090

Вiд iменi ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД"

Директор

Кролик Олена Анатолiївна

номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 102081

Адреса складання звiту
69032, м. Запорiжжя, пр. Металургiв, буд. 21/ вул. Богдана Хмельницького, буд. 24.

Дата звiту
22 березня 2021 року.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
ЗВIТ
про корпоративне управлiння
Приватного акцiонерного товариства "Перестрахувальне товариство "Європолiс" (страховик) за

2020 р.
Вкажiть мету провадження дiяльностi страховика.
Метою провадження дiяльностi ПрАТ "ПТ "Європолiс" є надання страхових послуг,
фiнансова дiяльнiсть пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх
управлiнням, а також отриманням прибутку. Систему корпоративного управлiння Компанiєю
спрямовано на забезпечення реалiзацiї економiчних та соцiальних iнтересiв акцiонерiв
Товариства за результатами її господарської дiяльностi на пiдставi чинного законодавства
України, продуктивну взаємодiю iнтересiв акцiонерiв, ефективну роботу органiв управлiння та
контролю, своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту розкриття iнформацiї про дiяльнiсть Компанiї.
Вкажiть факти дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з
посиланням на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення
протягом року.
Принципи корпоративного управлiння - викладенi на пiдставi загальноприйнятих
мiжнародних стандартiв корпоративного управлiння та з урахуванням нацiональних
особливостей i досвiду принципiв та рекомендацiй, необхiдних для удосконалення практики
корпоративного управлiння в Українi. Принципи корпоративного управлiння затвердженi на
Загальних зборах акцiонерiв. Положення про корпоративне управлiння розмiщено на
корпоративному сайтi.
Товариство та його посадовi особи дотримуються принципiв Кодексу Корпоративного
управлiння та будь яких вiдхилень протягом 2020 року не було.
Вкажiть iнформацiю про власникiв iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль
за страховиком) (для юридичних осiб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
мiсцезнаходження;
для фiзичних осiб - прiзвища, iмена та по батьковi), їх вiдповiднiсть встановленим
законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк.
1) Завгородня Марина Анатолiївна
Власники iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством вимогам.
Протягом звiтного 2020року вiдбулися змiни у складi власникiв iстотної участi.
Вкажiть iнформацiю про склад наглядової ради страховика та його змiну за рiк, у тому числi
утворенi нею комiтети.
Протягом звiтного 2020 року вiдбулися змiни у складi Наглядової Ради. Протоколом Загальних
зборiв акцiонерiв №12-0820-01 вiд 12.08.2020 року затверджено склад Наглядової ради строком
на 3 роки:
1.
Савченко Андрiй Петрович
2.
Лiненко Яна Миколаївна
3.
Подолянко Тетяна Анатолiївна
Утворення комiтетiв Наглядовою Радою страховика не здiйснювалось.
Вкажiть iнформацiю про склад виконавчого органу страховика та його змiну за рiк.
Виконавчим органом страховика є Правлiння. До складу Правлiння входять:
Голова правлiння та члени правлiння - заступники Голови правлiння.
Протягом звiтного 2020 року вiдбулися змiни у складi Правлiння Товариства:
Голова Правлiння - Подолянко Ярослав Миколайович.
Призначений Рiшенням Наглядової ради - Протокол №05-1020-01 вiд 05.10.2020 р.
Заступник Голови правлiння - Сахненко Сергiй Васильович (призначений Рiшенням Наглядової
ради - Протокол № 03-0120-01 вiд 03.01.2020 р.)
Заступник Голови правлiння- Зiньковська Анна Анатолiївна (призначена Рiшенням Наглядової
ради - Протокол №05-1020-01 вiд 05.10.2020 р)

Вкажiть факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика
внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових
послуг, або iнформацiю про вiдсутнiсть таких фактiв.
Всi факти, якi могли призвести до порушення внутрiшнiх правил з боку наглядової ради
чи виконавчого органу, що могли призвести до заподiяння шкоди страховику чи споживачам
фiнансових послуг - вiдсутнi
Вкажiть iнформацiю про заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади
до страховика, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу, або про
вiдсутнiсть таких заходiв впливу.
Протягом звiтного 2020 року заходи впливу органами державної влади до Страховика не
застосовувались.
Заходiв впливу, протягом 2020 року органами державної влади до членiв наглядової ради та
виконавчого органу не застовувались.
Вкажiть розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу страховика.
Вiдповiдно до частини 2 статтi 14 Закону України "Про захист персональних даних" вiд 1
червня 2010 року № 2297-VI та посилаючись на Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20
сiчня 2012 року № 2-рп/2012, члени Виконавчого органу не надали згоди на поширення
(обробку) своїх персональних (конфiденцiйних) даних.
Наглядова Рада у страховика дiє безоплатно на громадських засадах. Винагорода Членам
Наглядової ради за 2020 рiк не сплачувалась.
Вкажiть iнформацiю про значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика протягом
року.
Значними факторами ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика протягом року є негативнi
тенденцiї, якi продовжують спостерiгатися в економiцi України протягом 2020 року та
вiдсутнiсть стабiльного вiдродження реального сектору економiки та подальше економiчне
падiння через розповсюдження вiрусу COVID-19
Вкажiть iнформацiю про наявнiсть у страховика системи управлiння ризиками та її ключовi
характеристики.
Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль в дiяльностi компанiї, тому спецiально було
розроблено загальну схему та полiтику управлiння ризиками з вiдповiдними процедурами.
Ключовi характеристики:
" Адекватнiсть розрахунку страхових резервiв
" Затвердження страхових продуктiв, змiни в iснуючих
" Оптимiзацiя перестрахування
" Оцiнка ринкових та операцiйних ризикiв
Крiм того, система управлiння ризиками також створена в контекстi Закону України "Про
запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом,
фiнансуванню тероризму, та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та
використовується в процесi операцiйної та фiнансової дiяльностi. Значних факторiв ризику, якi б
вплинули на дiяльнiсть фiнансової установи протягом 2020 року не було.
Вкажiть iнформацiю про результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього
аудиту (контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої
фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського блiку.
Внутрiшнiй контроль Товариства - це сукупнiсть процедур, що спрямованi на попередження,
виявлення i виправлення суттєвих помилок, а також забезпечення захисту i збереження активiв,
повноти i точностi облiкової iнформацiї.
Внутрiшнiй аудит (контроль) у ПрАТ "ПТ "Європолiс" проводиться посадовою особою служби

внутрiшнього аудиту (контролю). Внутрiшнiй аудитор - посада пiдпорядкована Наглядовiй радi
i є органом оперативного контролю Наглядової ради.
Система внутрiшнього контролю функцiонувала протягом звiтного перiоду, згiдно з вимогами
чинного законодавства та корпоративними положеннями. Фiнансова звiтнiсть складена за
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi. Звiтнiсть страховика за 2020 р. складено у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ,
а саме: №1 Баланс, №2 "Звiт про фiнансовi результати", №3 "Звiт про рух грошових коштiв", №4
"Звiт про власний капiтал" складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 5.
Бухгалтерський облiк ведеться Товариством вiдповiдно до вимог Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Положення про облiкову
полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку Товариства вiд 03.01.2012 р. та iнших
нормативних документiв.
У Товариствi дiє автоматизована система ведення бухгалтерського облiку та складання
звiтностi.
Вкажiть факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
страховика розмiр, або про їх вiдсутнiсть.
Фактiв вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi Товариства
розмiр, протягом року не було.
Вкажiть iнформацiю про результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в
обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр.
Операцiй з купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi
Товариства розмiр, протягом року не було.
Вкажiть iнформацiю про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї
промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року (така iнформацiя
не є комерцiйною таємницею), або iнформацiю про їх вiдсутнiсть.
Товариство не є членом або одиницею промислово-фiнансових груп чи iнших об`єднань.
Фiнансовi операцiї з власником iстотної участi чи iншими пов'язаними особами протягом
звiтного року не проводились.
Вкажiть iнформацiю про використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг, щодо аудиторського висновку до Товариства не надходило. При складаннi
Аудиторського висновку врахованi Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженi Рiшенням
ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року №1360 та "Методичнi рекомендацiї щодо формату
аудиторського висновку за наслiдками проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних
звiтних даних страховика", затвердженi розпорядженням Держфiнпослуг 27.12.2005 року №5204
в редакцiї розпорядження Держфiнпослуг вiд 12 жовтня 2006 року №6313.
Вкажiть iнформацiю про зовнiшнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
мiсцезнаходження; для
фiзичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi).
У 2021 роцi укладено договiр про проведення аудиту (аудиторської перевiрки) та складання
аудиторського звiту за 2020 рiк з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД" (Код за ЄДРПОУ: 35449775, Мiсцезнаходження:
69032, м. Запорiжжя, пр. Металургiв, буд. 21/24, Юридична адреса: 69118, м. Запорiжжя, вул.
Нагнибiди, буд. 15, к. 2), що включено до II, III, IV Роздiлiв Реєстру аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi Аудиторської палати України (надалi - "АПУ") за номером 4126.
Протягом 2020 року зовнiшнiй аудитор не змiнювався та послуги надавалися ПрАТ
"Аудиторська фiрма "Аналiтик"" (код за ЄДРПОУ 14274505, мiсцезнаходження: м. Київ, вул.
Чигорiна, 57А) дiє на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв № 0030 вiд 26 сiчня 2001 р., видане за рiшенням Аудиторської палати України №98.
Вкажiть iнформацiю про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: загальний стаж
аудиторської дiяльностi; кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такому
страховику; перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом
року; випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй
внутрiшнього аудитора; ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв;
стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти
подання недостовiрної звiтностi страховика, що пiдтверджена аудиторським висновком,
виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг.
Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, загальний стаж аудиторської дiяльностi.
ПрАТ "Аудиторська фiрма "Аналiтик" (код за ЄДРПОУ 14274505, мiсцезнаходження: м. Київ,
вул. Чигорiна,57А) дiє на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв № 0030 вiд 26 сiчня 2001р., видане за рiшенням Аудиторської палати України №98.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi -17 рокiв.
Надає аудиторськi послуги Товариству - з 2017 року.
Iншi послуги Товариству, якi надавались - ВИСНОВОК (ЗВIТ) щодо огляду промiжної
фiнансової
звiтностi
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС", що подається до Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку при реєстрацiї випуску, або випуску та проспекту емiсiї
окремих видiв цiнних паперiв, або звiту про результати розмiщення акцiй, станом на 1 квартал, 1
пiврiччя та 9 мiсяцiв 2020 року.
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД" (Код за ЄДРПОУ: 35449775,
Мiсцезнаходження: 69032, м. Запорiжжя, пр. Металургiв, буд. 21/24, Юридична адреса: 69118,
м. Запорiжжя, вул. Нагнибiди, буд. 15, к. 2), що включено до II, III, IV Роздiлiв Реєстру
аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Аудиторської палати України (надалi - "АПУ") за
номером 4126.
Загальний стаж дiяльностi - 13 рокiв.
Надаватиме аудиторськi послуги з поточного 2021 року.
Стягнення до аудиторiв Аудиторською палатою України не застосовувались. Фактiв подання
недостовiрної звiтностi Товариством, що пiдтверджена аудиторським висновком, не виявленi.
Ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв:
За 2020: ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД" (Код за ЄДРПОУ: 35449775)
Протягом 2020 р.: ПрАТ "Аудиторська фiрма "Аналiтик"" " (Код за ЄДРПОУ - 14274505);
За 2019 р.: ПрАТ "Аудиторська фiрма "Аналiтик"" " (Код за ЄДРПОУ - 14274505);
За 2018 р.: ПрАТ "Аудиторська фiрма "Аналiтик"" " (Код за ЄДРПОУ - 14274505);
За 2017 р.: .: ПрАТ "Аудиторська фiрма "Аналiтик"" " (Код за ЄДРПОУ - 14274505);
За 2016 р.: ТОВ "Мiжнародний фiнансовий аудит", (Код ЄДРПОУ - 37024556);
За 2015 р.: ТОВ "Фiнком -Аудит", Аудиторська фiрма. (Код ЄДРПОУ - 23164098);
За 2014 р.: ТОВ "Аудиторська фiрма "Унiверсал-аудит" Код ЄДОПОУ - 14274505;
За 2013 р.: ТОВ "Аудиторська фiрма "Унiверсал-аудит" Код ЄДОПОУ - 14274505.

Вкажiть iнформацiю про захист страховиком прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема:
наявнiсть механiзму розгляду скарг;
Механiзм розгляду скарг передбачений вiдповiдним наказом Товариства.
прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника страховика, уповноваженого розглядати скарги;
Обов'язки щодо розгляду скарг покладенi на Голову правлiння Товариства Подолянка
Ярослава Миколайовича.
стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг (характер,
кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг);
Скарги стосовно надання фiнансових послуг на адресу Товариства протягом звiтного
року не надходили.
Протягом 2020 року до Нацiональної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України та Нацiонального банку України третiми особами не було подано жодної скарги
стосовно надання фiнансових послуг Товариством.
наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг страховиком та результати їх
розгляду.
Вкажiть iнформацiю про корпоративне управлiння у страховика, подання якої передбачено
законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з
такими
законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг.
У 2020 р. до суду не було подано жодного позову стосовно надання фiнансових послуг
Товариством.
Голова правлiння
Головний бухгалтер

Я.М.Подолянко
Л.В.Очеретнюк

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
ТОВ "IП "Поток"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
37614863

Місцезнаходження
01032, Київська обл.,
м. Київ, вул.
Старовокзальна, 13

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Подолянко Олена Ярославiвна
Завгородня Марина Анатолiївна
Подолянко Тетяна Анатолiївна
Подолянко Тетяна Володимирiвна
Савченко Андрiй Петрович
Лiненко Яна Миколаївна
Подолянко Ярослав Миколайович
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

13 640

9,406896

Кількість акцій
(шт.)
13 657
44 220
14 499
14 499
14 499
14 499
13 467
142 980

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
9,41862
30,496551
9,99931
9,99931
9,99931
9,99931
9,287586
98,606893

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

13 640

0

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
13 657
0
44 220
0
14 499
0
14 499
0
14 499
0
14 499
0
13 467
0
142 980
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Акцiї iменнi простi

145 000

100,00

Права та обов'язки
1. Права акцiонерiв - власникiв простих акцiй.
1.1.1. Кожною простою акцiєю Товариства її
власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть
прав, включаючи права на:
1.1.1.1. участь в управлiннi Товариством;
1.1.1.2. отримання дивiдендiв;
1.1.1.3. отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини
його майна або вартостi частини майна;
1.1.1.4. отримання iнформацiї про господарську
дiяльнiсть Товариства;
1.1.1.5. вихiд iз Товариства шляхом вiдчуження
належних йому акцiй. У випадку вiдчуження акцiй
акцiонер зобов'язаний, у встановлених законом
випадках дотримуватись вимог щодо переважного
права iнших акцiонерiв Товариства згiдно з
положеннями чинного законодавства України;
1.1.1.6. переважне придбання акцiй Товариства в
кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному
капiталi Товариства в порядку, встановленому пунктом
4.2 роздiлу 4 цього Статуту;
1.1.1.7. вимогу обов'язкового викупу Товариством всiх
або частини належних йому акцiй у випадках та
порядку, передбачених чинним законодавством
України, цим Статутом та внутрiшнiми документами
Товариства.
1.1.2. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру
один голос для вирiшення кожного питання на
загальних зборах.
1.1.3. Акцiонери-власники простих акцiй Товариства
можуть мати й iншi права, передбаченi актами
законодавства та цим Статутом.
1.2. Переважне право акцiонера
1.2.1. Акцiонери Товариства мають переважне право на
придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами
за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером
третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать
кожному з них. Переважне право акцiонерiв

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
вiдсутня

Товариства на придбання акцiй, що продаються
iншими акцiонерами, дiє протягом 2 (двох) мiсяцiв з
дня отримання Товариством повiдомлення акцiонера
про намiр продати акцiї. Строк переважного права
припиняється у разi, якщо до його спливу вiд усiх
акцiонерiв Товариства та самого Товариства отриманi
письмовi заяви про використання або про вiдмову вiд
використання переважного права на купiвлю акцiй.
1.2.2. Якщо акцiонери не використали своє переважне
право на придбання акцiй, Товариство має переважне
право на придбання акцiй, що продаються акцiонерами.
Переважне право Товариства на придбання акцiй, що
продаються акцiонерами, може бути реалiзоване за
рiшенням скликаних у скороченому порядку Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства протягом 10 (десяти) днiв
пiсля закiнчення строку дiї переважного права на
придбання цих акцiй акцiонерами Товариства.
1.2.3. Акцiонер, який має намiр продати свої акцiї
третiй особi, зобов'язаний письмово повiдомити про це
решту акцiонерiв Товариства та саме Товариство iз
зазначенням цiни та iнших умов продажу акцiй.
Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється
через Товариство. Пiсля отримання письмового
повiдомлення вiд акцiонера, який має намiр продати
свої акцiї третiй особi, Товариство зобов'язане
протягом 2 (двох) робочих днiв направити копiї
повiдомлення всiм iншим акцiонерам Товариства та
надiслати акцiонеровi, який має намiр продати свої
акцiї третiй особi, копiю
повiдомлення про вручення (на його вимогу).
Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється за
рахунок Товариства. Акцiонер, який має намiр
реалiзувати своє переважне право згiдно з цим п.1.2
роздiлу цього Статуту, повинен письмово повiдомити
Товариство та акцiонера, який заявив про свiй намiр
продати свої акцiї третiй особi, в межах визначеного
строку реалiзацiї переважного права акцiонерiв
Товариства на придбання акцiй, що продаються
iншими акцiонерами. Протягом 2 (двох) робочих днiв з
дати отримання такого повiдомлення Товариство
забезпечує надання вiдповiдної iнформацiї всiм iншим
акцiонерам Товариства.
1.2.4. Якщо акцiонери Товариства та/або Товариство не
скористаються переважним правом на придбання всiх

акцiй, що пропонуються для продажу, протягом
строку, встановленого пунктами 1.2.1-1.2.3 роздiлу
цього Статуту, акцiї можуть бути проданi третiй особi
за цiною та на умовах, що повiдомленi Товариству та
його акцiонерам.
1.2.5. Уступка зазначеного переважного права iншим
особам не допускається.
1.3. Переважне право акцiонерiв при додатковiй емiсiї
акцiй.
1.3.1. Акцiонер - власник простих акцiй Товариства має
переважне право придбавати розмiщуванi Товариством
простi акцiї у процесi приватного розмiщення акцiй
пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у
загальнiй кiлькостi простих акцiй.
1.3.2. Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку приватного
розмiщення акцiй Товариство письмово повiдомляє
кожного акцiонера, який має переважне право
придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї, про
можливiсть його реалiзацiї та публiкує повiдомлення
про це в офiцiйному друкованому органi.
Повiдомлення має мiстити данi про загальну кiлькiсть
розмiщуваних Товариством акцiй, цiну розмiщення,
правила визначення кiлькостi цiнних паперiв, на
придбання яких акцiонер має переважне право, строк i
порядок реалiзацiї зазначеного права.
1.3.3. Порядок реалiзацiї акцiонером свого
переважного права придбавати розмiщуванi
Товариством простi акцiй визначається чинним
законодавством України.
1.4. Обов'язки акцiонерiв.
1.4.1. Акцiонери зобов'язанi:
1.4.1.1. дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
1.4.1.2. виконувати рiшення загальних зборiв, iнших
органiв Товариства;
1.4.1.3. виконувати свої зобов'язання перед
Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою
участю;
1.4.1.4. оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та
засобами, що передбаченi Статутом Товариства;
1.4.1.5. не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
1.4.2. Акцiонери Товариства мають право укласти мiж
собою договiр, за яким на акцiонерiв, якi уклали такий

договiр, покладаються додатковi обов'язки, у т.ч.
обов'язок щодо участi у загальних зборах, i
передбачається вiдповiдальнiсть їх недотримання.
Такий договiр укладається в простiй письмовiй формi.
1.4.3. Акцiонери можуть мати iншi обов'язки,
встановленi законами України.
Примітки:
Структура капiталу Товариства утворюється з суми номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй Товариства. Товариством розмiщено 145 000 штук простих iменних акцiї на
загальну номiнальну вартiсть 14 500 000,00 грн. Емiтент випустив простi iменнi акцiї, iнших цiнних паперiв не випускав.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
04.08.1998
Опис
15.03.1999
Опис
26.06.2000
Опис
17.10.2001
Опис
22.04.2003
Опис
29.03.2004
Опис
27.06.2007

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
160/1/04

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ДКЦПФР

4
UA400001432

Тип цінного
папера

5
Акція проста
бездокумента
рна іменна
Акцiї не котируються, до лiстингу фондової бiржi не включено
83/1/99
ДКЦПФР
UA400001432
Акція проста
бездокумента
рна іменна
Акцiї не котируються, до лiстингу фондової бiржi не включено
315/1/00
ДКЦПФР
UA400001432
Акція проста
бездокумента
рна іменна
Акцiї не котируються, до лiстингу фондової бiржi не включено
511/1/01
ДКЦПФР
UA400001432
Акція проста
бездокумента
рна іменна
Акцiї не котируються, до лiстингу фондової бiржi не включено
179/1/03
ДКЦПФР
UA400001432
Акція проста
бездокумента
рна іменна
Акцiї не котируються, до лiстингу фондової бiржi не включено
160/1/04
ДКЦПФР
UA400001432
Акція проста
бездокумента
рна іменна
Акцiї не котируються, до лiстингу фондової бiржi не включено
442/1/06
ДКЦПФР
UA400001432
Акція
привілейован
а
бездокумента
рна іменна
Акцiї не котируються, до лiстингу фондової бiржi не включено

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6
Бездокумент
арні іменні

7
100

8
2 905

9
290 500

10
100

Бездокумент
арні іменні

100

2 905

290 500

100

Бездокумент
арні іменні

100

10 000

1 000 000

100

Бездокумент
арні іменні

100

30 000

3 000 000

100

Бездокумент
арні іменні

100

60 000

6 000 000

100

Бездокумент
арні іменні

100

70 000

7 000 000

100

Бездокумент
арні іменні

100

75 000

7 500 000

100

01.12.2008

Опис
11.07.2011
Опис

468/1/08

ДКЦПФР

UA400001432

Акція
привілейован
а
бездокумента
рна іменна
Акцiї не котируються, до лiстингу фондової бiржi не включено
364/1/11
ДКЦПФР
UA400001432
Акція проста
бездокумента
рна іменна
Акцiї не котируються, до лiстингу фондової бiржi не включено

Бездокумент
арні іменні

100

145 000

1 450 000

100

Бездокумент
арні іменні

100

145 000

1 450 000

100

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру
статутного капіталу емітента
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних
паперів (шт.)

1
Подолянко Ярослав Миколайович

2
13 467

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
9,287586

Подолянко Олена Ярославiвна

13 657

Усього

27 124

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
13 467

5
0

9,41862

13 657

0

18,706206

27 124

0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
19 374
19 360
0
0
7
7
0
0
19 359
19 349
8
4

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
19 374
19 360
0
0
7
7
0
0
19 359
19 349
8
4

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
19 374

0
0
0
0
0
0
19 360

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
19 374

0
0
0
0
0
0
19 360

-

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

Опис

-

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Перестрахувальне товариство "Європолiс"
м.Київ, Шевченкiвський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

21510644

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Інші види страхування, крім страхування
Вид економічної
за КВЕД
життя
діяльності
Середня кількість працівників: 4
Адреса, телефон: 01135 мiсто Київ, вул. Г.Андрющенка 4-Д, оф.10, 044-236-95-59
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

8039100000
230
65.12

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
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

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

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

62
64
(2)
0
19 374
19 378
(4)
0
0
(0)
0
0
(0)

122
124
(2)
0
19 360
19 386
( 26 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

833
0
0
0
0

17 845
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

25
20 294

19
37 346

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
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
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

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

11
11
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

31

728

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

0
2
0
0
0
759
7 267
1 959
0
1 959
0
187

28
2
0
3
0
11 656
0
1 376
0
1 376
0
71

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
37
150
0
0
10 216

0
9
62
0
0
13 864

1200

0

0

1300

30 510

51 210
На кінець
звітного
періоду
4
14 500
0
12 125
0
0
0
1
-537
(0)
(0)
0
26 089

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

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

14 500
0
12 135
0
0
0
1
2
(0)
(0)
0
26 638

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
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: -

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
6
6
0
0
2 261

0
0
0
0
0
0
0
0
7 648

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
125
2 136
0
0
0
0
2 267

0
6 824
824
0
0
0
0
7 648

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
345
150
150
0
0
0
0
0
528
0
0
0
582
1 605

0
0
564
564
0
0
37
0
0
2 585
28
0
0
14 259
17 473

1700

0

0

1800
1900

0
30 510

0
51 210

Керівник

Подолянко Ярослав Миколайович

Головний бухгалтер

Очеретнюк Лариса Володимирiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Перестрахувальне товариство "Європолiс"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

21510644

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
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

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

20 760
19 908
( 372 )
-1 312

2 370
4 954
( 718 )
1 990

2014

-88

124

2050
2070

( 42 )
( 1 035 )

(0)
( 337 )

2090

19 683

2 033

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

-6 727
-6 699
-28
86

-88
-88
0
83

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 3 160 )
( 4 534 )
( 5 478 )

( 739 )
( 131 )
( 1 090 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

68

2195
2200
2220

( 130 )
0
764

(0)
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

1 537
0
( 627 )
(0)
( 1 519 )
0

5 172
0
(0)
(0)
( 5 081 )
0

2290

25

159

2295
2300

(0)
-564

(0)
-150

2305

0

0

2350

0

9

2355

( 539 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
-10
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
12 110
0
0

0

0

0
-10

0
12 110

(0)

(0)

-10
-549

12 110
12 119

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
17
Витрати на оплату праці
2505
261
Відрахування на соціальні заходи
2510
58
Амортизація
2515
22
Інші операційні витрати
2520
12 814
Разом
2550
13 172
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
133
30
0
1 797
1 960
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: -

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Подолянко Ярослав Миколайович

Головний бухгалтер

Очеретнюк Лариса Володимирiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Перестрахувальне товариство "Європолiс"
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

Стаття
1
I. 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

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
18 637
0
1 490

0
0
0
5 406
0
2 144

3100
3105
3110
3115
3116

( 1 843 )
( 210 )
( 58 )
( 205 )
( 150 )

( 1 475 )
( 31 )
( 31 )
( 41 )
( 11 )

3117

(0)

(0)

3118

( 55 )

( 30 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

( 1 086 )

( 65 )

3155
3190
3195

(0)
( 2 942 )
13 783

(0)
( 3 870 )
2 037

3200

319

808

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
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 коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: -

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 14 685 )
(0)
(0)
(0)

( 1 098 )
( 23 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-14 366

(0)
-313

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
-583
1 959
0
1 376

(0)
0
1 724
235
0
1 959

Керівник

Подолянко Ярослав Миколайович

Головний бухгалтер

Очеретнюк Лариса Володимирiвна

КОДИ
Дата
Приватне акцiонерне товариство "Перестрахувальне
товариство "Європолiс"

Підприємство

21510644

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
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
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
14 500
0

4
12 135
0

5
0
0

6
1
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
2
0

4010
4090
4095

0
0
14 500

0
0
12 135

0
0
0

0
0
1

4100

0

0

0

4110

0

-10

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
26 638
0

0
0
2

0
0
0

0
0
0

0
0
26 638

0

-539

0

0

-539

0

0

0

0

0

-10

-10

0

0

0

0

0

-10

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
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
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
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
Примітки: -
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Керівник

Подолянко Ярослав Миколайович

Головний бухгалтер

Очеретнюк Лариса Володимирiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ
до рiчної фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС"
за 2020 рiк

РОЗДIЛ 1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

1.1. Повна назва пiдприємства:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС". Скорочена назва пiдприємства: ПРАТ
"ПТ"ЄВРОПОЛIС".
1.2. Форма власностi - приватна. Частка держави у капiталi Товариства вiдсутня.
1.3. Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: Дата державної
реєстрацiї: 11.12.1998 Дата запису: 18.05.2005 Номер запису: 10741200000007288. Код ЄДРПОУ
21510644.
1.4. Нова редакцiя Статуту ПРАТ "ПТ"ЄВРОПОЛIС" затверджена Загальними зборами
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРАТ "ПТ"ЄВРОПОЛIС" (Протокол №
28-1120-01 вiд "28" листопада 2020 року). Державна реєстрацiя нової редакцiї Статуту була
здiйснена 30 листопада 2020 року. Реєстрацiйний номер справи: 107400728855 . Код:
145056340026.
.

1.5. Товариство зареєстроване за мiсцезнаходженням:
01135, м. Київ, вул. Г.Андрющенка 4-Д, офiс10.
Офiцiйна Веб-сторiнка: www.europolis.net.ua.
Адреса електронної пошти: info@europolis.net.ua.
Телефон: (044) 236 95 59.
Чисельнiсть штатних працiвникiв станом на 31.12.2020 року - 5 осiб.

1.6. Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i
фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх
управлiнням.

1.7. Страхова дiяльнiсть здiйснюється на пiдставi 22 безстрокових лiцензiй
Нацкомфiнпослуг, вiдповiдно до вимог чинного законодавства та Статуту. Перелiк лiцензiї на
здiйснення страхової дiяльностi за видами страхування iншими, нiж страхування життя, у
обов'язковiй та добровiльнiй формах наведено нижче:
№ з/п Реквiзити лiцензiй
1
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного: страхування майна [(крiм
залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших
видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] серiї АВ №584652, видана
Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, номер i дата прийняття
рiшення про видачу лiцензiї 30.06.2011 №1976-пл, строк дiї лiцензiї: з 11.10.2007, безстроковий.
2
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного: страхування вiд вогневих ризикiв
та ризикiв стихiйних явищ серiї АВ №584651, видана Державною комiсiєю з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України, номер i дата прийняття рiшення про видачу лiцензiї 30.06.2011 №1976-пл, строк дiї лiцензiї: з 11.10.2007, безстроковий.
3
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного медичного
страхування (безперервне страхування здоров"я); розпорядження Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 2985, строк дiї лiцензiї: з
04.07.2017, безстроковий.
4
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування вантажiв
та багажу (вантажобагажу); розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 2985,
строк дiї лiцензiї: з
04.07.2017,безстроковий.
5
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування
фiнансових ризикiв. розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг № 2985, строк дiї лiцензiї: з 04.07.2017, безстроковий.
6
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення добровiльного
страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)). Розпорядження
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг №
1651, строк дiї лiцензiї: з 18.09.2018 року, безстроковий.
7
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення добровiльного
страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту).
Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг № 1651, строк дiї лiцензiї: з 18.09.2018 року, безстроковий.
8

Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм

професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення добровiльного
страхування iнвестицiй. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1651, строк дiї лiцензiї: з 18.09.2018 року,
безстроковий.
9
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення добровiльного
страхування сiльськогосподарської продукцiї. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1651, строк дiї лiцензiї: з
18.09.2018 року безстроковий.
10
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення добровiльного
страхування наземного транспорту (крiм залiзничного). Розпорядження Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1651 вiд 18.09.2018 року
безстроковий
11
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування вiд
нещасних випадкiв Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг № 53, строк дiї лiцензiї: з 15.01.2019 р., безстроковий.
12
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування
залiзничного транспорту Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 53, строк дiї лiцензiї: з 15.01.2019 р.,
безстроковий.
13
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг № 53, строк дiї лiцензiї: з 15.01.2019 р., безстроковий.
14
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування медичних
витрат Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг № 53, строк дiї лiцензiї: з 15.01.2019 р., безстроковий.
15
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування з
особистого страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i
органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних дружин (команд). Розпорядження Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516, строк дiї лiцензiї: з
02.04.2019 р., безстроковий.
16
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування
спортсменiв вищих категорiй. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516, строк дiї лiцензiї: з 02.04.2019 р.,

безстроковий.
17
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування з
особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi. Розпорядження Нацiональної
комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 строк дiї
лiцензiї: з 02.04.2019 р., безстроковий.
18
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування цивiльної
вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та
аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та
об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та
санiтарно-епiдемiологiчного характеру. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг №516 строк дiї лiцензiї: з 02.04.2019 р.,
безстроковий.
19
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування майнових
ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, передбачених Законом
України "Про нафту i газ". Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 строк дiї лiцензiї: з 02.04.2019 р.,
безстроковий.
20
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування
вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 строк дiї лiцензiї: з
02.04.2019 р., безстроковий.
21
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування цивiльної
вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi
зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння,
зберiгання чи використання цiєї зброї. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових № 516 строк дiї лiцензiї: з 02.04.2019 р.,
безстроковий.
22
Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування
цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса. Розпорядження Нацiональної комiсiї,
що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 строк дiї лiцензiї: з
02.04.2019 р., безстроковий.
1.8. Статутом Товариства передбачено наступнi органи: Загальнi збори Товариства (Загальнi
збори), Наглядова рада Товариства (Наглядова рада), Правлiння Товариства (Правлiння), Ревiзор
Товариства (Ревiзор).
1.9. Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту
Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства".

1.10. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом,
Положеннями про органи управлiння, а саме: "Положення про Загальнi збори", "Положення про
Наглядову раду", "Положення про Правлiння", "Положення про Ревiзора", та Кодексом
корпоративного управлiння.
1.11. Система корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Закону України "Про
акцiонернi товариства". Кодекс корпоративного управлiння розмiщено на власнiй веб-сторiнцi
Товариства за посиланням: www.europolis.net.ua.
1.12. Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення
суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової
документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.

РОЗДIЛ 2. ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В ЯКОМУ ТОВАРИСТВО ПРОВОДИТЬ СВОЮ
ДIЯЛЬНIСТЬ
2.1. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Вiдновлення економiки
в цiлому вiдбувається досить повiльно i не у всiх секторах економiки. Зберiгаються дефiцит
бюджету, значний державний борг. Уряд спрямовує свою полiтику на реалiзацiю комплексу
реформ, нацiлених на усунення iснуючого дисбалансу в економiцi, державних фiнансах та
державному управлiннi, а також полiпшення iнвестицiйного клiмату. Однак економiчне
зростання залишається повiльним через несприятливе зовнiшнє середовище, невизначенiсть
пов'язану iз конфлiктом на сходi та щодо швидкостi запровадження реформ в умовах складної
полiтичної ситуацiї.
2.2. Прискорення темпiв росту економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд
успiшностi реформ та продовження фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних донорiв
та
мiжнародних фiнансових установ.
2.3. Правлiння Товариства вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної
дiяльностi та розвитку Товариства, але не може передбачити усi тенденцiї, якi можуть впливати
на подальшу дiяльнiсть у зв'язку з соцiальнополiтичними та економiчними подiями в країнi, а
також те, який вплив вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства.
2.4. Подальше iснування полiтичної та економiчної нестабiльностi може призвести до
непередбачених змiн економiчної ситуацiї, якi вплинуть на дiяльнiсть Товариства.
Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових та нормативно-законодавчих умов
функцiонування, включаючи можливiсть змiн негативного характеру, може значною мiрою
вплинути на можливiсть Товариства успiшно здiйснювати свою дiяльнiсть.
2.5. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана фiнансова звiтнiсть не
включає нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такої невизначеностi. Про такi
коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомими та зможуть бути оцiненi.

2.6. З кiнця 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво сильно
вплинуло на економiчне становище як України, так i на ТОВ Значна кiлькiсть компанiй в країнi
вимушенi припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на невизначений на дату пiдготовки цiєї
фiнансової звiтностi час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вiрусу,
включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соцiальнi дистанцiї, призупинення дiяльностi
об'єктiв iнфраструктури, тощо уповiльнюють економiчну дiяльнiсть компанiй. Фiнансова
система в країнi на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi працює вiдносно стабiльно, але має
суттєвi валютнi ризики. ТОВ " визначила, що цi подiї є некоригуючими по вiдношенню до
фiнансової звiтностi за 2020 рiк. Вiдповiдно, фiнансовий стан на 31.12.2020 та результати
дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, не було скориговано на вплив подiй,
пов'язаних з COVID-19. Тривалiсть та вплив пандемiї COVID-19, а також ефективнiсть
державної пiдтримки на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi залишаються невизначеними,
що не дозволяє з достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих
наслiдкiв, а також їх вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi ТОВ " в майбутнiх
перiодах, але Керiвництво вживає всiх необхiдних заходiв для стабiльного функцiонування
Компанiї.

РОЗДIЛ 3. ОCНОВИ ПIДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ I ПОДАННЯ ФIНАНСОВОЇ
ЗВIТНОСТI
3.1. Концептуально основою цiєї фiнансової звiтностi є Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi в редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
3.2. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (надалi - МСФЗ), якi є обов'язковими для виконання на дату складання фiнансової
звiтностi.
3.3. Товариство переходило на складання звiтностi за МСФЗ вiдповiдно до Постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України № 419 вiд 28.02.2000 р. зi змiнами та доповненнями та iз
врахуванням рекомендацiй, визначених спiльним листом Нацiонального банку України вiд
07.12.2011 № 12-208/1757-14830, Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.12.2011 №
31-08410-06-5/30523 та Державної служби статистики України вiд 07.12.2011 № 04/4-07/702.
3.4. Датою переходу на складання звiтностi за МСФЗ було визначено 1 сiчня 2012 року. За
попереднi перiоди Товариство подавало фiнансову звiтнiсть за нацiональними стандартами
НСБО (ПсБО).
3.5. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство здатне
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Керiвництво та акцiонери мають намiр i в
подальшому розвивати дiяльнiсть Товариства.
3.6. Фiнансова звiтнiсть складена на основi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiтал,
господарськi операцiї i результати дiяльностi Товариства за даними бухгалтерського облiку з
урахуванням вимог МСФЗ.
3.7. Фiнансова звiтнiсть Товариства представлена в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є
функцiональною валютою.

3.8.Активи i зобов'язання в iноземнiй валютi первiсно оцiнюються i вiдображаються в
бухгалтерському облiку у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi за
офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до iноземних валют.
3.9. Активи i зобов'язання в iноземнiй валютi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у
гривневому еквiвалентi за офiцiйним (облiковим) курсом на дату складання звiтностi або на дату
їх визнання.
3.10. На кожну наступну пiсля визнання дату балансу: усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi
вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до iноземних
валют на дату балансу; немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за
собiвартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi
до iноземних валют на дату визнання (дату здiйснення операцiї).
3.11. Усi данi фiнансової звiтностi округленi з точнiстю до цiлих тисяч гривень (межа
суттєвостi в розмiрi 1,0 тис. грн.), якщо iнше не зазначено в окремих звiтах та примiтках.
3.12. Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена i пiдписана керiвником Товариства 25
лютого 2021 року. Нi акцiонери Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї
фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
3.13. Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства складається станом на 31 грудня 2020 року.
Звiтний перiод включає рiк: з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
3.14. Дана фiнансова звiтнiсть складається iз наступних фiнансових форм:
Форма № 1 - "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)";
Форма № 2 - "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)";
Форма № 3 - "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)";
Форма № 4 - "Звiт про власний капiтал";
3.15. Метою фiнансової звiтностi Товариства є надання фiнансової iнформацiї, яка є
корисною для для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень.

РОЗДIЛ 4. ОСНОВИ ОБЛIКОВОЇ ОЦIНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ
4.1. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування
певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової
полiтики, а також суми активiв i зобов'язань, доходiв i витрат, якi вiдображенi в звiтностi.
4.2. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення грунтуються на iсторичному досвiдi та iнших
факторах, якi вважаються обгрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу

для суджень щодо балансової вартостi активiв i зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел.
4.3. Незважаючи на те, що цi оцiнки грунтуються на розумiннi керiвництва поточних подiй,
фактичнi результати, в кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Зокрема,
iнформацiя щодо iстотних сфер невизначеностi оцiнок i ключовi судження при використаннi
облiкової полiтики представленi далi:
4.3.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ.
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови,
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
"
подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;
"
вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну
форму;
"

є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;

"

є повною в усiх суттєвих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених
далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а)

вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;

б)
визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат
у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
4.3.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства.
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В
iнших випадках оцiнка справедливої вартостi грунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним
фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка
справедливої вартостi".
4.3.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв.
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до
оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:

а)
вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв,
коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй;
б)
вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо, кредитного рейтингу
контрагента, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi
фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на
вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
4.3.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв.
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових
iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
грунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу
цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво
вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.
4.3.5. Використання ставок дисконтування.
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутнiх
потокiв доходiв в єдине значення теперiшньої (поточної) вартостi, яка є базою для визначення
ринкової вартостi бiзнесу. З економiчної точки зору, в ролi ставки дисконту є бажана iнвестору
ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з рiвнем ризику подiбнi об'єкти iнвестування,
або - ставка доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на
дату оцiнки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторiв:
а) вартостi грошей у часi;
б) вартостi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають
рiзнi рiвнi компенсацiї;
в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.
Станом на 31.12.2020 року середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у
нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лiквiдацiйну комiсiю, становила 10 % рiчних. Iнформацiя, що використана для визначення
середньозваженої ставки одержана з офiцiйного сайту НБУ за посиланням
https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo роздiл "Вартiсть строкових депозитiв ".
4.3.6. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв.
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство на дату
виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначає рiвень кредитного ризику.

Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими
активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за
весь строк дiї фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для
кредитно-знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками
(у разi незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очiкується, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї мають бути визнанi до того,
як фiнансовий iнструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще
до того, як фiнансовий iнструмент стане простроченим або буде помiчено iншi чинники
затримки платежiв, що є специфiчними для позичальника, (наприклад, здiйснення модифiкацiї
або реструктуризацiї).
Кредитний ризик за фiнансовим iнструментом вважається низьким, якщо фiнансовий iнструмент
має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужнiй потенцiал виконувати свої
договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi
змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизити, але не
обов'язково здатнiсть позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договiрних грошових
потокiв.
Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на
пiдставi того, що ризик дефолту за ними є нижчим, нiж ризик дефолту за iншими фiнансовими
iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiї, в якiй Товариство здiйснює
дiяльнiсть.
Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї не визнаються за фiнансовим iнструментом просто
на пiдставi того, що вiн вважався iнструментом iз низьким кредитним ризиком у попередньому
звiтному перiодi, але не вважається таким станом на звiтну дату. У такому випадку Товариство
з'ясовує, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а
отже чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї.
Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних збиткiв.

РОЗДIЛ 5. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА ТА ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
5.1. Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСФО 38
"Нематерiальнi активи". На балансi облiковуються iдентифiкованi нематерiальнi активи.
Нематерiальними активами визнаються контрольованi активи, вiд використання яких мають
надходити економiчнi вигоди та якi можливо достовiрно оцiнити. По нематерiальних активах,
якi не вiдповiдають критерiям визнання, витрати визнаються у витратах поточного перiоду.
Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання
нематерiальний актив вiдображається у вiдповiдностi до моделi собiвартостi, тобто за
собiвартiстю за вирахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя
окремого об'єкта нематерiальних активiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного
методу. Безстроковi нематерiальнi активи (лiцензiї) вважаються неамортизованими активами та
по таким об'єктам нарахування зносу не проводиться. Амортизацiя нараховується рiвними

частинами протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв.
5.2. Основнi засоби
Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, зараховується на баланс
Товариства за собiвартiстю. Наступна оцiнка основних засобiв здiйснюється по iсторичнiй
вартостi у вiдповiдностi до моделi собiвартостi згiдно МСБО 16 "Основнi засоби".
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення.
Витрати на реконструкцiю, капiтальний ремонт та замiну значних компонентiв основних засобiв
капiталiзуються.
Амортизацiю активу починають з моменту, коли вiн стає придатним для використання, тобто с
дати акту введення в експлуатацiю основних засобiв.
Товариством застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї на щомiсячнiй
основi у вiдповiдностi до строкiв корисного використання.
Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод Товариство визнає у витратах звiтного перiоду.
Товариство припиняє амортизацiю активу на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на
дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної
групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з якої
припиняють визнання активу.
Земельнi дiлянки не амортизуються.
5.3. Знецiнення активiв
Товариство при оцiнцi активiв керується МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв".
На дату складання фiнансової звiтностi Товариство може визначати ознаки знецiнення активiв:
- бiльш суттєве зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду, нiж сподiвались;
- старiння чи пошкодження активу;
- суттєвi негативнi змiни в технологiчнiй, ринковiй чи правовiй сферi, в якiй здiйснює дiяльнiсть
Товариство, протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом;
- перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю;
- суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi ж очiкуванi
змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть Товариства.
У випадку наявностi ознак знецiнення активiв, визначається сума очiкуваного вiдшкодування
активу.

Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: справедливої вартостi за
мiнусом витрат на продаж i цiннiстю використання.
Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу,
рiзниця визнається збитками вiд знецiнення в звiтi про фiнансовi результати з одночасним
зменшенням балансової зменшенням балансової вартостi активу до суми вiдшкодування.
5.4. Запаси
Запаси товарно-матерiальних цiнностей Товариством визнаються, оцiнюються i облiковуються
згiдно з МСФО 2 "Запаси". Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей, яке
оприбутковується за цiною придбання. Оцiнка запасiв при їx вибуттi здiйснюється за методом
iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
5.5. Фiнансовi iнвестицiї
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
У липнi 2014 року Рада с МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi
iнструменти", яка замiнює МСФЗ (LAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнки" та всi
попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9.
Товариство застосувало МСФЗ 9 починаючи з 01 сiчня 2018 року по фiнансових iнструментiв,
якi не пов'язанi зi страховою дiяльнiстю.
В момент початкового визнання фiнансових iнструментiв, Товариство здiйснює їх класифiкацiю
та визначає модель подальшої оцiнки.
Борговi фiнансовi активи Товариство класифiкує, виходячи з бiзнес-моделi, яку використовує
для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором,
що оцiнює фiнансовий iнструмент.
Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями:
"

фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю (АС);

"
фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у сукупному доходi (FVОСI).
"
фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL).
5.5.1. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить
облiгацiї, депозити, дебiторську заборгованiсть, у тому числi позики, та векселi.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи
метод ефективного вiдсотка.

Для аналiзу дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовує ставки дисконту.
Ставки дисконту вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових
iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну
якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом є
фiксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якiй
здiйснюватимуться платежi.
Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у
розмiрi, що дорiвнює:
- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не
зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання;
- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний
ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання.
У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними
грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими
потоками, якi Товариство очiкує одержати на свою користь.
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки
Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику
настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового
iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту
(невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком
настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує
при цьому обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без
надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту
первiсного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик (ризик дефолту) за
фiнансовим iнструментом не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо
було з'ясовано, що фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику (дефолту)
станом на звiтну дату.
У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є
придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює
очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною
ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або
збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.
Товариство визнає банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванадцяти
мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно
призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.
Товариство вiдносно банкiвських депозитiв має наступну модель розрахунку збитку вiд
знецiнення фiнансового активу:
при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний рiвень рейтингу uaAAA,

uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний", що присвоюється рейтинговими
агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств
НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховується в залежностi вiд строку та
умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складає 0%, вiд 3-х
мiсяцiв до 1 року - 1% вiд суми розмiщення, бiльше 1 року - 2%);
при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рiвень
рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру
уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збитку
розраховується у розмiрi вiд 7% до 20% вiд суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв.
Дебiторська заборгованiсть.
Безумовна дебiторська заборгованiсть визнається як актив тодi, коли Товариство стає стороною
договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне право одержати грошовi кошти.
Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю.
Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за
сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
5.5.2. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у iншому сукупному доходi.
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у iншому сукупному доходi, вiдносяться акцiї, iнвестицiйнi сертифiкати та паї
(частки) господарських товариств вiдповiдно до прийнятої управлiнським персоналом
бiзнес-моделi щодо врахування вiдповiдних фiнансових iнвестицiй.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть iнвестицiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим
курсом органiзатора торгiвлi, найбiльш ближнiм до звiтної дати.
Якщо iнвестицiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi
активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом, найбiльш ближнiм до звiтної дати, на
основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому
ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство
зазвичай здiйснює операцiю продажу активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi
основного ринку, за найсприятливiший ринок.
5.5.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку.
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї, облiгацiї, iнвестицiйнi сертифiкати та паї
(частки) господарських товариств вiдповiдно до прийнятої управлiнським персоналом
бiзнес-моделi щодо врахування вiдповiдних фiнансових iнвестицiй..
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю.

Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом
органiзатора торгiвлi, найбiльш ближнiм до звiтної дати.
Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi
активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом, найбiльш ближнiм до звiтної дати, на
основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому
ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство
зазвичай здiйснює операцiю продажу активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi
основного ринку, за найсприятливiший ринок.
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi
вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть,
максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих
вхiдних даних.
Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої,
Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення
можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами
кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi
фондового ринку.
Справедлива вартiсть фiнансових iнвестицiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв
емiтентiв, якi включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз
урахуванням наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової
звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх
економiчних вигiд. Справедлива вартiсть цiнних паперiв, обiг яких зупинено, а також таких, що
мають ознаки фiктивностi, може бути визначена такою, що дорiвнює нулю з вiднесенням суми
знецiнення до складу витрат з одночасним вiдображенням в позабалансовому облiку.
5.6. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю очiкуваних надходжень за вирахуванням
резерву сумнiвних боргiв. Для вiдображення заборгованостi за чистою вартiстю проводиться
аналiз заборгованостi за строками її виникнення.
Безнадiйною заборгованiстю вважається заборгованiсть за договорами, по яким минув строк
позивної давностi або термiн дiї яких закiнчився. Безнадiйна заборгованiсть списується з
балансу за рахунок створеного резерву сумнiвних боргiв, а в сумi перевищення - на витрати
поточного перiоду.
В фiнансовiй звiтностi до складу дебiторської заборгованостi по страхуванню вiдноситься
дебiторська заборгованiсть за договорами страхування та перестрахування.
При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
оцiнюється за первiсною вартiстю. В балансi дебiторська заборгованiсть за роботи, товари та
послуги визнається за первiсною вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть, яка не пов'язана зi страховою дiяльнiстю, розрахунки з бюджетом
по податках та зборах, заборгованiсть з одержаних доходiв та виданим авансам та iнша
оцiнюється та визнається за первiсною вартiстю.

5.7. Страховi виплати
Товариство визнає суму витрат, пов'язаною зi страховою виплатою, у випадку, якщо у результатi
проведеної роботи з врегулювання подiї, що мала мiсце за укладеним договором страхування та
яка мала ознаки страхової, прийнято рiшення про визнання випадку страховим. Дата визнання
страхової виплати - дата прийняття означеного рiшення.
5.8. Регреснi виплати
Товариство здiйснює виплати страхових вiдшкодувань при настаннi страхового випадку в межах
страхової суми при наявностi всiх пiдтверджуючих документiв, якi були визначенi договором
страхування. При цьому, у разi наявностi винної сторони в страховому випадку i виплати
страхового вiдшкодування потерпiлiй сторонi, згiдно з Цивiльним кодексом України,
Товариство має право зворотної вимоги (регресу) до винної сторони у розмiрi виплаченого
страхового вiдшкодування. Товариство оцiнює ймовiрнiсть отримання суми регресу вiд винної
сторони i з урахуванням цього вiдображає суми регресiв у складi iншого доходу.
5.9. Страховi зобов'язання (страховi резерви)
МСФЗ 4 "Страховi контракти" мiстить iнформацiю про страховi зобов'язання (страховi резерви),
але не мiстить методики їх створення.
Склад технiчних резервiв та методи їх розрахунку здiйснюється Товариством вiдповiдно до
чинного законодавства, а саме: ст.31 Закону України "Про страхування" вiд 07.03.1996 р №
85/96-ВР (зi змiнами та доповненнями), Методики формування страхових резервiв за видами
страхування, iншими, нiж страхування життя, затвердженої Розпорядженням Нацiональної
комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 18 вересня 2018
року № 1638, зареєстрованої Мiнiстерством юстицiї України 17 жовтня 2018 р. за № 1169/32621,
зi Змiнами, якi затвердженi Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1708 вiд 05.09.2019 року "Про затвердження
Змiн до Методики формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж
страхування життя, та визнання таким, що втратило чиннiсть, розпорядження Державної комiсiї
з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 13 листопада 2003 року № 123",
зареєстрованих Мiнiстерством юстицiї України 17 грудня 2019 року за № 1252/34223, та
вiдповiдно
до
Полiтики
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС" з формування технiчних резервiв,
затвердженої Наказом № 01 вiд "04" сiчня 2020 року.
Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством
створюються технiчнi резерви та резерв катастроф у складi капiталу Товариства:
"

резерв незароблених премiй (UPR );

"

резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (RBNS);

"

резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (IBNR);

На кiнець кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка адекватностi визнаних страхових
зобов'язань, для чого використовуються поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за
страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть страхових зобов'язань
є неадекватною в контекстi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, нестача визнається у звiтi

про прибутки та збитки.
5.10. Перестрахування
У ходi здiйснення звичайної дiяльностi Товариство здiйснює перестрахування ризикiв. Договори
перестрахування забезпечують бiльшу диверсифiкацiю бiзнесу, дозволяють здiйснювати
контроль над потенцiйними збитками, що виникають внаслiдок страхових ризикiв, i надають
додаткову можливiсть для мiнiмiзацiї ризику.
Активи перестрахування включають суми заборгованостi iнших компанiй, що здiйснюють
перестрахування, за виплаченi i невиплаченi страховi збитки, i витрати по коригуванню збиткiв,
i переданi незаробленi страховi премiї.
При здiйсненнi операцiй перестрахування частки страхових премiй, якi були сплаченi за
договорами перестрахування, формують права вимоги до перестраховикiв i облiковуються як
суми часток перестраховикiв у резервах незароблених премiй.
5.11.Зобов'язання
Облiк i визнання зобов'язань здiйснюється Товариством вiдповiдно до МСБО 37
"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Зобов'язання Товариства класифiкується
на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв).
Зобов'язання довгостроковi (непоточнi) та поточнi вiдображаються у Звiтi про фiнансовий стан
окремо.
Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi по первiснiй
вартостi, що дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. Всi винагороди
працiвникам враховувати як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам".
Щоквартально проводиться нарахування резерву вiдпусток використання забезпечення якого
вiдбувається протягом року пiд час нарахування вiдпусток працiвникам або пiд час виплати їм
компенсацiї за невикористану вiдпустку пiд час звiльнення.
5.12. Припинення визнання фiнансових активiв i зобов'язань
Товариство припиняє визнання фiнансового активу тiльки в тому випадку, коли закiнчується
термiн договiрних прав вимоги на потоки грошових коштiв по фiнансовому активу; або
вiдбувається передача фiнансового активу, i така передача вiдповiдає критерiям припинення
визнання.
Товариство списує фiнансове зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) з балансу
тодi i тiльки тодi, коли воно погашено, тобто, коли зазначене в договорi зобов'язання виконано,
анульовано або строк його дiї закiнчився.
5.13. Умовнi активи i зобов'язання
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них надається у
примiтках, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi мiстять економiчнi
вигоди, є незначними.
5.14. Статутний капiтал

Статутний капiтал вiдображається за первiсною вартiстю. Витрати, безпосередньо пов'язанi iз
збiльшенням статутного капiталу, вiдображаються як зменшення власних коштiв учасникiв.
Дивiденди вiдображаються як зменшення власних коштiв у тому перiодi, в якому вони були
оголошенi. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, розглядаються як подiї пiсля звiтної дати
згiдно з МСБО 10 "Подiї пiсля звiтної дати", i iнформацiя про них розкривається вiдповiдно до
норм чинного законодавства.
5.15. Визнання доходiв
Товариство отримує доходи вiд реалiзацiї послуг зi страхування, крiм страхування життя.
Договори страхування (страховi полiси) вступають в силу пiсля сплати страхового платежу,
якщо iнше не вказано в договорi.
Товариство отримує iнший дохiд, який не пов'язаний з проведенням операцiй страхування вiд
розмiщення тимчасово вiльних грошових коштiв, а саме: вiдсотки вiд депозитiв, дивiденди по
фiнансових вкладеннях, прибуток вiд продажу цiнних паперiв, частки перестраховикiв у
страховому вiдшкодуваннi, суми страхових вiдшкодувань, отриманих в порядку регресу,
агентськi винагороди вiд iнших страховикiв, доходи вiд господарських договорiв.
Iнший дохiд визнається, коли є впевненiсть, що Товариство отримає економiчнi вигоди вiд
проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити.
Дохiд визнається за вирахуванням витрат на його одержання в тому перiодi, в якому проведена
операцiя. Дивiденди i розподiл прибутку враховуються, як дохiд, по мiрi їх надходження.
5.16. Визнання витрат
Товариство несе витрати в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати, якi не
пов'язанi зi страховою дiяльнiстю. Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо
виникає зменшення майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних iз зменшенням активу або
збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути надiйно оцiненi./
5.17. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти.
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi
короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж
функцiональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Примiток.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання
активами.
Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх

номiнальнiй вартостi.
Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюється за
амортизованою собiвартiстю.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України
(НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть
бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про
лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв,
визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного
перiоду.
5.18. Оренда.
Товариство для визначення, облiку та вiдображення у фiнансовiй звiтностi та розкриття
iнформацiї щодо операцiй з оренди застосовує вимоги МСФЗ 16 (IFRS) 16 "Оренда" з
01.01.2019 року.
Товариство як орендар або як орендодавець перед визнанням у балансi вiдповiдних
активiв та зобов'язань, чи є договiр в цiлому, або його окремi компоненти договору оренди в
значеннi, викладеному в МСФЗ 16 (IFRS) 16 "Оренда". Договiр в цiлому, або його окремi
компоненти є договором оренди, якщо за цим договором передається право користування
iдентифiкованого активу протягом певного перiоду в обмiн на вiдшкодування. У випадку, якщо
вiдбувається змiна в умовах договору оренди, то Товариство проводить повторну оцiнку
договору.
5.18.1. Товариство, як орендар. Визнання.
На дату початку оренди, Товариство як орендар, визнає актив у формi права
користування та зобов'язання з оренди.
Товариство не застосовує вищезазначенi вимоги щодо визнання активiв i зобов'язань
стосовно короткострокової оренди або оренди, в якiй базовий актив має вартiсть менш як 200
000 грн. Короткостроковою є оренда до 12 мiсяцiв. За договорами з такими активами в момент
укладення договору оренди активи та зобов'язанням не визнаються. Витрати вiдносяться на
виробничi, адмiнiстративнi, збутовi та iншi витрати вiдповiдно до цiльового використання
базових активiв Товариством по мiрi нарахування чергових платежiв до сплати.
5.18.2. Товариство, як орендодавець.. Визнання.
На дату початку оренди, Товариство як орендодавець, визнає актив у формi права
надання та зобов'язання з оренди.
Товариство не застосовує вищезазначенi вимоги щодо визнання активiв i зобов'язань
стосовно короткострокової оренди або оренди, в якiй базовий актив має вартiсть менш як 20 000
грн. Короткостроковою є оренда до 12 мiсяцiв. За договорами з такими активами в момент
укладення договору оренди активи та зобов'язанням не визнаються. Витрати вiдносяться на

виробничi, адмiнiстративнi, збутовi та iншi витрати вiдповiдно до цiльового використання
базових активiв Товариством по мiрi нарахування чергових платежiв до сплати.
5.19. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань.
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати
актив та виконати зобов'язання одночасно.
5.20. Витрати за позиками.
Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як
частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на
позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва
квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.

5.21. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МСФЗ:
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальнi основи пiдготовки фiнансової
звiтностi, не змiнюючи вимог до облiку для об'єднання бiзнесiв.
Додано виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно
деяких видiв зобов'язань i умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3,
повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та
непередбаченi активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Збори ", а не на Концептуальнi
засади фiнансової звiтностi 2018 року.
Набуття чинностi з 01.01.2022 р.
Товариство не розглядало вплив змiн до цього МСФЗ.
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi"
Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 1 для класифiкацiї зобов'язання як довгострокового:
вимога до суб'єкта господарювання мати право вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi на
12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Сутнiсть поправок:
o
уточнено, що зобов'язання класифiкується як довгострокове, якщо у органiзацiї є право
вiдстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 мiсяцiв, а право компанiї на
вiдстрочку розрахункiв має iснувати на кiнець звiтного перiоду;
o
класифiкацiя залежить тiльки вiн наявностi такого права i не залежить вiд iмовiрностi
того, чи планує компанiя скористатися цим правом - на класифiкацiю не впливають намiри чи
очiкування керiвництва щодо того, чи компанiя реалiзує своє право на вiдстрочку розрахункiв;

o
роз'яснення впливу умов кредитування на класифiкацiю - якщо право вiдстрочити
врегулювання зобов'язання залежить вiд виконання органiзацiєю певних умов, то дане право
iснує
на дату закiнчення звiтного перiоду тiльки в тому випадку, якщо органiзацiя виконала цi умови
на дату закiнчення звiтного перiоду. Органiзацiя повинна виконати цi умови на дату закiнчення
звiтного перiоду, навiть якщо перевiрка їх виконання здiйснюється кредитором пiзнiше; i
o
роз'яснення вимог до класифiкацiї зобов'язань, якi компанiя може або може погасити
шляхом випуску власних iнструментiв власного капiталу.
Набуття чинностi з 01.01.2023 р.
Товариство не розглядало вплив змiн до цього МСФЗ.
МСБО 16 "Основнi засоби"
Поправки забороняють компанiї вираховувати з вартостi основних засобiв суми, отриманi вiд
реалiзацiї вироблених предметiв, коли компанiя готує актив до його цiльового використання.
Натомiсть компанiя визнає такi надходження вiд продажу та пов'язанi з ними витрати у
прибутку або збитку.
Набуття чинностi з 01.01.2022 р.
Товариство не розглядало вплив змiн до цього МСФЗ.
Змiни МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти , МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка,
МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї , МСФЗ 4 Страховi контракти та МСФЗ
16 Оренда
У серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублiкувала поправки, що
доповнюють випущенi у 2019 роцi та зосереджують увагу на наслiдках реформи базового рiвня
процентних ставок на фiнансовiй звiтностi компанiї, якi виникають, коли, наприклад, базовий
показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентiв за фiнансовим
активом замiнено альтернативною базовою ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають питання, якi можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть пiд час
реформи базового рiвня процентних ставок, включаючи наслiдки змiн договiрних грошових
потокiв або вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня процентної
ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).
На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що стосуються:
o
змiни договiрних грошових потокiв - компанiї не доведеться припиняти визнання або
коригувати балансову вартiсть фiнансових iнструментiв для змiн, що вимагаються реформою, а
замiсть цього оновить ефективну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну до альтернативної
базової ставки;
o
облiк хеджування - компанiї не доведеться припиняти облiк хеджування виключно тому,
що вона вносить змiни, якi вимагає реформа, якщо хеджування вiдповiдає iншим критерiям
облiку хеджування; i

o
розкриття iнформацiї - компанiя повинна буде розкривати iнформацiю про новi ризики,
що виникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управляє переходом до альтернативних
ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагає реформа базового рiвня
процентних ставок до фiнансових iнструментiв та вiдносин хеджування.
Набуття чинностi з 01 сiчня 2021 року
Товариство не розглядало вплив змiн на фiнансову звiтнiсть.
МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи"
Поправки уточнюють, що "витрати на виконання договору" являють собою витрати,
безпосередньо пов'язанi з договором - тобто або додатковi витрати виконання договору
(наприклад, прямi витрати на працю i матерiали), або розподiл iнших витрат, якi також
безпосередньо пов'язанi з договором (наприклад , розподiл амортизацiї об'єкта основних засобiв,
що використовується при виконаннi договору).
Набуття чинностi з 01.01.2022 р.
Товариство не розглядало вплив змiн до цього МСФЗ.
МСФЗ 17 "Страховi контракти"
o

Виключення деяких видiв договорiв зi сфери застосування МСФЗ 17

o
Спрощене подання активiв i зобов'язань, пов'язаних з договорами страхування в звiтi про
фiнансовий стан
o

Вплив облiкових оцiнок, зроблених в попереднiх промiжних фiнансових звiтностях

o

Визнання i розподiл аквiзицiйних грошових потокiв

o
Змiна у визнаннi вiдшкодування за договорами перестрахування в звiтi про прибутки i
збитки
o

Розподiл маржi за передбаченi договором страхування iнвестицiйнi послуги (CSM)

o
Можливiсть зниження фiнансового ризику для договорiв вхiдного перестрахування i
непохiдних фiнансових iнструментiв
o
Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження перiоду звiльнення вiд
застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компанiй до 1 сiчня 2023 року
o
Спрощений облiк зобов'язань по врегулюванню збиткiв за договорами, якi виникли до
дати переходу на МСФЗ 17
o

Послаблення в застосуваннi технiк для зниження фiнансового ризику

o
Можливiсть визначення iнвестицiйного договору з умовами дискрецiйного участi в
момент переходу на новий стандарт, нiж в момент виникнення договору
Набуття чинностi з 01.01.2023 р. Товариство не розглядало вплив змiн до цього МСФЗ.
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1
Дочiрнє пiдприємство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє дочiрньому
пiдприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пiзнiше своєї
материнської компанiї), виконати оцiнку накопиченого ефекту курсових рiзниць у складi iншого
сукупного доходу - на пiдставi такої оцiнки, виконаної материнською компанiєю на дату її
переходу на МСФЗ.
Набуття чинностi з 01.01.2022 р.Товариство не розглядало вплив змiн до цього МСФЗ.
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9
Комiсiйна винагорода, що включається в "10-вiдсотковий" тест при припиненнi визнання
фiнансових зобов'язань. Поправка уточнює характер такої комiсiйної винагороди - воно включає
тiльки винагороду, сплачену мiж позикодавцем i позикоотримувачем, включаючи винагороду,
сплачену або отриману вiд особи iнших сторiн.
Набуття чинностi з 01.01.2022 р. Товариство не розглядало вплив змiн до цього МСФЗ.
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16
Стимулюючi платежi по орендi. Поправка уточнює iлюстративний приклад № 13 до МСФЗ
(IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування вiдшкодування, отриманого орендарем вiд
орендодавця в якостi компенсацiї за понесенi витрати на полiпшення об'єкта оренди.
Набуття чинностi з 01.01.2022 р.Товариство не розглядало вплив змiн до цього МСФЗ.
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41
Ефекти оподаткування при визначеннi справедливої вартостi. Поправка виключає вимогу IAS
41:22, яка вказує, що потоки грошових коштiв, пов'язанi з оподаткуванням, не включаються до
розрахункiв справедливої вартостi бiологiчних активiв. Поправка призводить до вiдповiдностi
IAS 41 i IFRS 13.
Набуття чинностi з 01.01.2022 р. Товариство не розглядало вплив змiн до цього МСФЗ

Керiвництво Товариства достроково не застосовує змiни до стандартiв та вважає, що зазначенi
змiни не будуть мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства в майбутньому.

6. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi.

6.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань
тобто такi оцiнки якi вимагаються МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного
звiтного перiоду.

Класи активiв та зобов'язань оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання

Метод оцiнки (ринковий дохiдний витратний)

Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх
еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi
Ринковий
Офiцiйнi курси НБУ
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв
здiйснюється за справедливою вартiстю яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї в ходi якої був
отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою
вартiстю.
Ринковий дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки
котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу
Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх
справедливою вартiстю яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї в ходi якої був отриманий актив.
Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.
Ринковий витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки за
вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки використовується остання балансова
вартiсть цiни закриття бiржового торгового дня
Нерухоме майно (земельнi дiлянки)
Первiсна оцiнка нерухомостi (земельнi дiлянки)
здiйснюється за собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за
справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий дохiдний витратний
Цiни
на
ринку
нерухомостi данi оцiнки професiйних оцiнювачiв

6.2. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок
справедливої вартостi на прибуток або збиток
Рiвень iєрархiї справедливої вартостi до якого належать оцiнки справедливої вартостi
тис.грн.
Класи активiв та зобов'язань оцiнених за справедливою вартiстю
(тi що мають котирування та спостережуванi)

2 рiвень

1 рiвень

(тi що не мають котирувань але спостережуванi) 3 рiвень
(тi що не мають котирувань i не є спостережуваними)
Усього
2020

2019

2020

2019

2020

Дата оцiнки 31.12.20
31.12.19
31.12.20
31.12.19

2019

2020

31.12.20

2019
31.12.19

31.12.20

31.12.19

Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю через через прибутки або збитки
17845 833
17845 833
Iнвестицiї, наявнi для продажу 7267

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7267

Нерухоме майно (земельнi дiлянки)

19349 19359 19349 19359

6.3. Перемiщення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi.
У Товариства за звiтний перiод було перемiщення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi, а
саме: перемiщенi iнвестицiї наявнi для продажу до фiнансових iнвестицiй, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибутки або збитки.

6.4. Iншi розкриття що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
тис.грн.
Склад

фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть

1

2020

2019

2020

2019

2

3

4

5

Нерухоме майно (земельнi дiлянки)

19349 19359 19349 19359

Поточна дебiторська заборгованiсть

11656 759

11656 759

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1376

1959

1959

1376

Балансова вартiсть

Фiнансовi iнвестицiї 17845 833

17845 833

6.4.1. До складу нерухомого майна входять земельнi дiлянки. Справедлива вартiсть нерухомостi
станом на 31.12.2019 року становили 19349тис. грн..
6.4.2. Керiвництво Товариства вважає що наведенi розкриття щодо застосування справедливої
вартостi є достатнiми i не вважає що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка
суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi яка може бути корисною для
користувачiв фiнансової звiтностi.
6.4.3. Товариство не здiйснювало коригування показникiв фiнансової звiтностi вiдповiдно до
МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" у зв'язку впливом iнфляцiї,
покладаючись на власнi судження.
6.4.4. Рекласифiкацiї у фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод порiвняно з фiнансовою звiтнiстю
попереднього перiоду не здiйснювалися. Виправлення помилок попереднiх перiодiв не
здiйснювалося.

РОЗДIЛ 7.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI, ПОДАНI У
ФIНАНСОВIЙ ЗВIТНОСТI

7.1. Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтi про фiнансовий стан
7.1.1. Необоротнi активи включають нематерiальнi активи, основнi засоби та довгостроковi
фiнансовi iнвестицiї.
7.1.2. Нематерiальнi активи, вiдображають вартiсть програмного забезпечення та лiцензiй на
проведення страхової дiяльностi. Первiсна вартiсть чи оцiнка на 31.12.2020 р. складає 124тис.
грн., знос 2тис. грн., чиста балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 122тис. грн.
7.1.3. Нематерiальнi активи, що представленi Лiцензiями на проведення страхової дiяльностi не
мають визначеного термiну користування, так як виданi безстроково. Вони не амортизуються,
але аналiзуються в кожному звiтному перiодi на наявнiсть пiдстав для оцiнки таких активiв як
безстрокових.
7.1.4. Програмне забезпечення облiковується за моделлю iсторичної собiвартостi
вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi (знецiнення).

за

7.1.5. Переоцiнка нематерiальних активiв на звiтну дату не проводилася. Використовуванi
методи амортизацiї та термiни корисного використання нематерiальних активiв розкритi в
положеннях Облiкової полiтики ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС". Нематерiальних активiв, придбаних
у зв'язку з придбанням бiзнесу, а також нематерiальних активiв, класифiкованих як утримуваних
для продажу - протягом 2020 року не було та немає.
7.1.6. Склад нематерiальних активiв та їх рух протягом 2020 року:

Групи нематерiальних активiв
Нараховано амортизацiї

Залишок на початок перiду Надiйш-ло
Залишок на кiнець звiтного перiоду

первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос
первiсна (перео-цiнена) вартiсть
Програмне забезпечення
Лiцензiї

62

Разом: 64

2

2

2

Вибуло

первiсна (переоцi-нена) вартiсть

знос

знос

60

62

2

62
60

124

2

тис.грн.
Нематерiальних активiв, переданих у заставу, або у забезпечення зобов'язань, у т.ч.
третiх осiб немає. Невизнаних у фiнансовiй звiтностi, але контрольованих Товариством
нематерiальних активiв, немає. Ознак знецiнення функцiонуючих нематерiальних активiв
виявлено не було, збитки вiд зменшення корисностi не визнавалися. Нематерiальних активiв, що
тимчасово не використовуються немає.
7.1.7. Склад основних засобiв та їх рух протягом 2020 року:

Групи основних
засобiв Залишок на початок року Надiйш-ло Вибуло
Переоцiнка
(дооцiнка+,уцiнка-) Нараховано амортизацiї
Залишок на кiнець звiтного перiоду
первiсна (переоцi-нена) вартiст
Знос
первiсна (перео-цiнена) вартiсть
Земельнi дiлянки

19359

Машини та обладнання

(10)
11

3

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
2

8

1

18

18
(10)

22

знос

19349
3

Iншi необоротнi матерiальнi активи
18
Разом: 19378 4

первiсна (переоцi-нена) вартiсть
знос

11

3
1

8

18

18

19386 26

7.1.8. Основнi засоби вiдображаються у Звiтi про фiнансовий стан за первiсною вартiстю з
вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується
прямолiнiйним методом. Строки корисного використання основних засобiв не вiдрiзняються вiд
бухгалтерських нарахувань. Згiдно iз МСФЗ 16, станом на 31.12.2020року первiсна вартiсть
"Основних засобiв" складає 19386 тис. грн., знос - 26тис. грн., балансова вартiсть 19360 тис.
грн..
7.1.9. На балансi Товариства облiковуються земельнi дiлянки як основнi засоби за справедливою

вартiстю. Станом на 31.12.2020року експертно-грошова оцiнка була проведена незалежним
експертом вiдповiдно до норм чинного законодавства, а саме суб'єктом оцiночної дiяльностi
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агенцiя консалтингових послуг", сертифiкат
суб'єкта оцiночної дiяльностi №976/18, виданого Фондом державного майна України
17.12.2018р та суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "ПРЕМIУМ КЛАР", сертифiкат суб'єкта
оцiночної дiяльностi вiд 15.01.2021 за № 14/21.
Первiсна вартiсть земельних дiлянок складає 19359 тис.грн.., знос - 0 тис.грн., переоцiнка
(уцiнка) складає 10тис.грн., балансова
вартiсть 19349тис. грн.. Земельнi дiлянки не
амортузуються.
7.1.10. Усi основнi засоби, що розкритi у фiнансовiй звiтностi, належать Товариству без будь
яких обмежень права власностi. Вiдображена в балансi вартiсть основних засобiв не перевищує
справедливу вартiсть.
7.1.11. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Станом на 31.12.2020року до довгострокових фiнансових iнвестицiй вiдносяться:
-

iншi фiнансовi iнвестицiї: 17845тис.грн..

Iншi фiнансовi iнвестицiї включають акцiї, облiгацiї українських пiдприємств та корпоративнi
права.
Фiнансовi iнвестицiї (акцiї) Товариства, якi придбанi з метою подальшої реалiзацiї, оцiнюються i
вiдображаються у бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю (крiм заблокованих цiнних
паперiв), з вiдображенням результату у прибутку або збитку.
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить
облiгацiї українських пiдприємств. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за
амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка 10%.
Корпоративнi права Товариство класифiкує як фiнансовi активи, що оцiнюються за
справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.
Справедливу вартiсть корпоративних прав Товариство вважає його частку в чистих активiв
обєкта iнвестування. Сума збiльшення або зменшення балансової вартостi фiнансових
iнвестицiй (корпоративнi права) на дату балансу вiдображається у складi iнших операцiйних
доходiв або iнших операцiйних витрат.
Склад та вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй:
Склад iнших фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2020 року:

Обєкт iнвестицiй

Вид iнвестицiї
Станом
на 31.12.2020 року
Змiна вартостi протягом 2020 року
Перекласифiкацiя

Придбання/продаж довгострокових фiнансових iнвестицiй

Станом

на 31.12.2019 року

ТОВ "Агропром"

Корпоративнi права 1466

(932)

2398

ТОВ "Проектно-будiвельна компанiя "МД БУД ГРУП" Корпоративнi права 2567
(3683)

6250

ТОВ "ФК "КАРРОН"

Корпоративнi права 7814

Акцiї ПрАТ "СК"ДIЯ"

акцiї 0

Акцiї ТОВ "АДГ Iнвестментс Україна"

(436)
акцiї 0

Акцiї ПрАТ "Київський страховий альянс"
190
Акцiї ТОВ "Маяк-2"

акцiї 0

(53)

Облiгацiї внутрiшнiх державних позик України
ТОВ "ОIЛАГРОIНВЕСТ"

облiгацiї

5998

Разом:

8648

833

17845 5434

5984

436
(140)

акцiї 0

140
(190)

53
ОВДП 0
5998

(14)

14

14

Станом на 31.12.2020року Товариство вiдобразило зменшення балансової вартостi
фiнансових iнвестицiй (корпоративних прав) на суму 4615тис.грн.. Для вiдображення
фiнансових iнвестицiй (корпоративних прав) використовувались експертно-грошовi оцiнки, якi
були проведенi незалежним експертом вiдповiдно до норм чинного законодавства, а саме
суб'єктом оцiночної дiяльностi Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агенцiя
консалтингових послуг", сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №976/18, виданого Фондом
державного майна України 17.12.2018р та суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "ПРЕМIУМ
КЛАР", сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi вiд 15.01.2021 за № 14/21.
Також станом на 31.12.2020року Товариство здiйснило уцiнку до справедливої вартостi цiнних
паперiв(акцiй) на загальну суму 819тис.грн., у вiдповiдностi до Облiкової Полiтики.

7.1.12. Оборотнi активи
7.1.12.1. Запаси матерiальних цiнностей - це активи, якi утримуються Товариством для
споживання у процесi здiйснення дiяльностi (виконання робiт, надання послуг), а також для
забезпечення адмiнiстративних (управлiнських) потреб. Запаси визнаються активом, якщо є
ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчної вигоди, пов'язаної з їх використанням, а
вартiсть запасiв може бути достовiрно визначена.
7.1.12.2. Запаси товарно-матерiальних цiнностей складаються з:
господарських матерiалiв (матерiальнi цiнностi, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi
Товариства, а також для ремонту примiщень, iнших необоротних активiв);
малоцiнних i швидкозношуваних предметiв - предметiв, якi використовуються
Компанiєю не бiльше одного року (незалежно вiд їх вартостi).
У бухгалтерському облiку матерiальнi цiнностi оприбутковуються на вiдповiднi рахунки
бухгалтерського облiку за фактичними цiнами придбання, тобто за первiсною вартiстю, з
урахуванням витрат на транспортування вiд постачальника, податки, збори та iншi обов'язковi
платежi.
Запаси господарських матерiалiв враховуються в бухгалтерському облiку по первiснiй вартостi i
переоцiнцi не пiдлягають.
Iнвентаризацiя запасiв матерiальних цiнностей у Товариствi проводиться у вiдповiдностi з
вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України.
При вiдпуску запасiв в експлуатацiю та iншому вибуттi у Товариствi використовуються метод
FIFO - "перше надходження-перший видаток".
Товариством використовуються бланки суворого облiку, необхiднi для здiйснення
господарських операцiй (чековi книжки, трудовi книжки та вкладишi до них, лiцензiї тощо).
Придбанi бланки суворого облiку оприбутковуються за вартiстю придбання на балансовому
рахунку 20.1 "Сировина i матерiали".
Склад запасiв наведено в таблицi:
тис. грн.
Найменування показника
на 31.12.20208р.

Станом

Станом

на 31.12.2019р.
Сировина i матерiали (бланки полiсiв)
Разом: 0

0

11

11

7.1.12.3. Дебiторська заборгованiсть складається з поточної заборгованостi, що вiдображає стан

розрахункiв зi страхувальниками; заборгованостi iз бюджетом, iншої поточної дебiторської
заборгованостi, а саме:
тис. грн.
Найменування показника
на 31.12.2020р.

Станом

Станом

на 31.12.2019р.
Поточна дебiторська заборгованiсть за страховi послуги
(розстрочка страхового платежу iз страхувальниками) 728
Поточна дебiторська за виданими авансами

31

28

Поточна дебiторська заборгованiсть за нарахованими доходами (вiдсотки по депозитах) 3
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом

2

2

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 11656 759
Разом: 12417 792
Станом на 31.12.2020 року довгострокової дебiторської заборгованостi не має.
Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення. Товариство проводить аналiз та
оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням iндивiдуального пiдходу. Очiкуваний
кредитний збиток Товариством визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу становить "0".
7.1.13. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошi на рахунках у
банках, грошовi кошти в дорозi та iншi короткостроковi лiквiднi iнвестицiї зi строком
розмiщення не бiльше дванадцяти мiсяцiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за їх
номiнальною вартiстю. Грошовi кошти в iноземнiй валютi облiковуються за перерахунком в
гривнi по курсу Нацiонального банку України на день складання фiнансової звiтностi.
Курсовi рiзницi, якi виникають внаслiдок рiзницi оцiнки активiв та зобов'язань, вартiсть яких
виражена в iноземнiй валютi, на дату первiсного визнання i дату складання фiнансового звiту
вiдображаються як дохiд або витрати перiоду, в якому вони виникають.
Грошовi кошти та їх еквiваленти в розрiзi валют представленi наступним чином:
тис. грн.
Найменування показника
на 31.12.2020р.
на 31.12.2019р.

Станом

Станом

Готiвковi грошi
Грошовi кошти на поточних рахунках в банку

731

986

Грошовi кошти на депозитних рахунках в банку 645

973

в т.ч. в валютi

в т.ч. в валютi
Грошовi кошти в дорозi
Разом: 1376

1959

Нижче у таблицi подано зведену iнформацiю щодо грошових коштiв, розмiщених на
рахунках в банках за кредитною якiстю на основi рейтингiв за нацiональною шкалою, наданих
рейтинговими агентствами:
Рейтинг банкiвської установи за iнвестицiйним рiвнем Станом
на 31.12.2020р.

Станом

на 31.12.2019р.
рейтинг uaAА та вище

1376

1959

рейтинг uaBBВ - та вище
без рейтингу
Разом: 1376

1959

Активи, що класифiкованi Компанiєю як грошовi кошти та їх еквiваленти, не мають обмежень
у використаннi, та зберiгаються в банкiвських установах України.
У своїй iнвестицiйнiй дiяльностi керiвництво Товариства дотримується виваженої полiтики,
оскiльки в тих економiчних умовах, якi склалися в нашiй країнi на даний час, дуже важливо
вчасно та виважено диверсифiкувати ризики. Для повсякденної роботи та для розмiщення
iнвестицiйних ресурсiв Товариства вибирає тiльки високо надiйних партнерiв у банкiвському
секторi.
Грошовi кошти на поточних та депозитних рахунках розмiщенi у банках, якi є надiйними.
За даними рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюється рейтинговим агентством, яке внесене до
Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР, данi банки мають
кредитнi рейтинги iнвестицiйного рiвня uaAA+ та uaAAА+ (бiльш детальний аналiз наведено у
примiтцi 7.3.1). Кредитний ризик визначений як низький. Враховуючи той факт, що строк
розмiщення коштiв на депозитному рахунку є короткостроковий ( вiд 3-х до 12-ти мiсяцiв),
резерв очiкуваних кредитних збиткiв не нараховувався.
7.1.14. Склад поточних фiнансових iнвестицiй наведено в таблицi:

тис. грн.
Найменування показника

Станом

на 31.12.2020р.
Перекласифiкацiя
iнвестицiй
Станом

Придбання/продаж

довгострокових

фiнансових

на 31.12.2019р.
Iнвестицiї, наявнi для продажу 0
Разом: 0

8648

1381

8648

1381

7267

7267

В 2020 роцi поточнi фiнансовi iнвестицiї, наявнi до продажу перемiщенi до iнших
довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi класифiкуються, як фiнансовi активи, що
оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або
збитку.
7.1.15. Частка перестраховика у страхових резервах
Оцiнка частки перестраховикiв в резервах незароблених премiй здiйснюється у порядку, за яким
визначається оцiнка резервiв незароблених премiй. Частка перестраховикiв в резервах
незароблених премiй визнається на дату набрання чинностi договору перестрахування.
Оцiнка частки перестраховикiв у резервах збиткiв здiйснюється вiдповiдно до умов договору
перестрахування. Частка перестраховикiв у резервах збиткiв визнається на дату подання заяви
(повiдомлення) про страховий випадок.
7.1.16. Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2020р. складається iз Статутного капiталу,
Капiталу в дооцiнках, Резервного Капiталу, Нерозподiленого прибутку та дорiвнює
26089тис.грн..
Зареєстрований Статутний капiтал Товариством облiковується в нацiональнiй валютi на
рахунках 4 класу Плану рахункiв.
Статутний капiтал Товариства сформовано внесками акцiонерiв. Розмiр статутного капiталу
зафiксовано в Статутi Товариства. Збiльшення або зменшення статутного капiталу здiйснюється
за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
Капiтал Товариства зареєстрований та сплачений у розмiрi 14500тис.грн., та складається
iз 145 000 штук простих бездокументарних iменних акцiй номiнальною вартiсть 0,1тис. грн. за
одну акцiю
За 2019 року вiдбулись змiни у складi власникiв iстотної участi у Товариствi:
зi складу засновникiв Товариства вибула фiзична особа - Долгий Сергiй Степанович - власник
iстотної участi, якому належало 22,11%, та ще двi фiзичнi особи, частка яких складала до 5%. В
результатi виходу Долгого С.С., Долгого СС. Та Долгої К.С. додатково акцiонерами стали двi
фiзичнi особи, яким належать частки до 10% та одна фiзична особа збiльшила свою частку, що

сумарно складає до 10%.
Iнформацiя про власникiв iстотної участi у Товариствi станом на 31.12.2019 р.
П.I.Б. фiзичної особи власника iстотної участi
Частка у статутному капiталi, %
участi встановленим законодавством вимогам
Завгородня Марина Анатолiївна

Вiдповiднiсть власника iстотної

30,496551% Вiдповiдає

Вiдповiдно до п. 16 ст. 1. Закону України "Про фiнансовi послуги та державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг" контроль за Товариством здiйснює: Завгородня Марина
Анатолiївна, що володiє 30,496551% статутного капiталу Товариства та має можливiсть
здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння та дiяльнiсть Товариства.
Iнформацiя про органи управлiння Товариством та власникiв iстотної участi розмiщена
на веб-сторiнцi Товариства у роздiлi "Про компанiю" (www.europolis.net.ua).
Акцiї Компанiї вiдображаються в балансi за номiнальною вартiстю. Емiсiйного доходу не було.
Виплата дивiдендiв у звiтному перiодi не вiдбувалась.
7.1.17. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - це прибутки, одержанi в результатi
господарсько-фiнансової дiяльностi ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", якi були зменшенi на суму
видаткiв використаних у звiтному роцi, включаючи нарахування податку на прибуток.
Нерозподiлений прибуток є власнiстю акцiонерiв i збiльшує суму власного капiталу та на кiнець
звiтного перiоду.
7.1.18. Капiтал у дооцiнках в сумi 12 125 тис.грн. сформований та утворився за рахунок
дооцiнки придбаних земельних дiлянок до справедливої вартостi через iнший сукупний дохiд
7.1.19. Резервний капiтал - це сума резервiв, сформованих за рахунок чистого прибутку в
розмiрах, установлених Статутом Товариства та нормативними актами. Резервний капiтал може
використовуватися на покриття збиткiв Товариства, та iншi цiлi, передбаченi Статутом
Товариства.
Склад резервного капiталу наведено в таблицi:
тис. грн.
Найменування показника
на 31.12.2020р.

Станом

Станом

на 31.12.2019р.

Резервний капiтал сформований за рахунок чистого прибутку 1
Вiльнi резерви
Разом: 1

1

1

7.1.20. Страховi резерви
ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" формує резерв незароблених премiй за методом "1/365" - "pro
rata temporis" на будь-яку дату, який визначається як сумарна величина незароблених страхових
премiй за кожним договором страхування та вхiдного перестрахування. Незароблена страхова
премiя визначається за кожним договором страхування та вхiдного перестрахування як 100 %
отриманих страхових платежiв, (у т.ч.
ере страхових платежiв, що сплачуються
перестрахувальниками (цедентами)) та результату, отриманого вiд дiлення строку дiї договору,
який не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дiї договору.
Також, крiм резерву незароблених премiй, ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" формує наступнi
технiчнi резерви:
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (величина резерву заявлених, але
невиплачених збиткiв вiдповiдає сумi заявлених збиткiв у звiтному перiодi, збiльшенiй на суму
невиплачених збиткiв на початок звiтного перiоду за попереднi перiоди, зменшенiй на суму
виплачених збиткiв у звiтному перiодi, плюс витрати на врегулювання збиткiв у розмiрi 3
вiдсоткiв вiд суми невиплачених збиткiв на кiнець звiтного перiоду);
-

резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi;

Формування
технiчних
резервiв здiйснюється на пiдставi облiку договорiв i вимог
страхувальникiв щодо виплати страхової суми або страхового вiдшкодування за видами
страхування.
Страховi резерви станом на 31 грудня 2020року сформованi у сумi 7648тис.грн., з яких:
6824тис.грн.
0тис.грн.
824тис.грн.

- резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв
- резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi
- резерв незароблених премiй;

Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик повинен на кожну звiтну
дату оцiнювати адекватнiсть своїх страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточнi
оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими контрактами.
За результатами проведеного аналiзу перевiрки адекватностi зобов'язань величина сформованих
страхових резервiв ризикових видiв страхування (пiд якими розумiються види страхування,
окрiм страхування життя) сформована у достатньому обсязi, що пiдтверджено звiтом про
оцiнку адекватностi страхових зобов'язань (LAT test) станом на 31.12.2020р., оцiнених фахiвцем
з актуарної та фiнансової математики.
Адекватнiсть зобов'язань та звiт актуарiя станом на 31.12.2020р. пiдтверджена актуарiєм
Борцем Владиславом Анатолiйовичем (свiдоцтво № 01-032 вiд 15.05.2018).
Коментар Актуарiя щодо необхiдностi внесення змiн до методу формування резерву заявлених,
але не виплачених збиткiв i резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, а також визначення тiєї
частини сформованих резервiв, що є оцiнкою витрат на врегулювання: ретроспективний аналiз
адекватностi резервiв показує, що в цiлому Страховик формує резерви в достатньому об'ємi.

Внесення змiн в модель формування страхових резервiв, включаючи методи оцiнки витрат на
врегулювання, не вимагається.
7.1.21. Дотримання нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi,
прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй. Вiдповiдно
до
"Положення
про
обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi,
прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика", затвердженого
Розпорядженням Нацкомфiнпослуг 07.06.2018 р. № 850, зареєстрованого в Мiнiстерствi
юстицiї України 06.07.2018 р. за № 782/32234, зi змiнами та доповненнями, Товариство станом
на 31.12.2020року не дотримується нормативiв лiквiдностi, прибутковостi та якостi активiв,
платоспроможностi та достатностi капiталу, ризиковостi операцiй, а саме:
1.Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу.
Станом на 31.12.2020року норматив платоспроможностi та достатностi капiталу, який складає
55 121тис.грн..
Нормативний обсяг активiв на 31.12.2020 року складає 21562 тис.грн., в тому числi:
грошовi кошти на депозитних рахунках - 645тис.грн.;
грошовi кошти на поточних рахунках

- 731тис.грн;

нерухоме майно -19 349тис.грн.;
права вимоги до перестраховикiв - 72тис.грн.;
iнвестицiї в економiку України за напрямками iнвестування галузей економiки за рахунок
коштiв страхових резервiв, затвердженими постановою КМУ вiд 17.08.2002 р. №1211
-765тис.грн.;
Норматив не дотримано.

2.Норматив ризиковостi операцiй.
Станом на 31.12.2020 року Нормативний обсяг активiв визначається як розмiр страхових
резервiв у сумi 7 648тис.грн..
До нормативу ризиковостi операцiй станом на 31.12.2020 року включаються прийнятнi активи
в обсязi 3742тис.грн. у тому числi:
Грошовi кошти на поточних рахунках - 731тис. грн.;
Банкiвськi вклади (депозити) - 645тис.грн.;
Права вимоги до перестраховикiв - 72тис.грн.;
Нерухоме майно - 1 530тис.грн.;

Iнвестицiї в економiку України за напрямками iнвестування галузей економiки за рахунок
коштiв страхових резервiв, затвердженими постановою КМУ вiд 17.08.2002 р. №1211 - 765
тис.грн..
Норматив ризиковостi операцiй не дотримано, сума прийнятих активiв менше, нiж сумарна
величина страхових резервiв, що розрахованi вiдповiдно до законодавства.

3.Норматив якостi активiв.
Нормативний обсяг активiв станом на 31.12.2020 року становить 330тис.грн..
Прийнятi активи, яким представлено норматив якостi активiв, грошовi кошти та банкiвськi
вклади розмiщенi в рейтингових банках кредитний рейтинг яких не нижче нiж uaAA за
нацiональною шкалою. Банки з рейтингом не нижче uaAA характеризується дуже високою
кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими українськими позичальниками або борговими
iнструментами становить 1376 тис.грн..
Норматив дотримано.
7.1.22. Поточнi зобов'язання: Загальний обсяг поточної кредиторської заборгованостi
станом на -17445тис.грн., а саме:
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 0тис.грн;
Поточнi зобов'язання з бюджетом (податок на прибуток )- 564тис.грн.;
Поточнi зобов'язання з оплати працi -0тис.грн.:
Поточна заборгованiсть за страховою дiяльнiстю -2585тис.грн.(перед перестраховиками
-188тис.грн., за страховими виплатами -3тис.грн, агентська винагорода-2394тис.грн..);
Iншi поточнi зобов'язання - 14259тис.грн. (за iншi фiнансовi iнвестицiї - 12762-тис.грн.,
юридичнi послуги -1497тис.грн.).
7.1.23. Короткостроковi забезпечення включають резерв вiдпусток - 28тис. грн..
7.1.24. Аванси, отриманi за договорами страхування.
Попередня оплата - це суми премiї, що отриманi до виникнення дебiторської заборгованостi за
нарахованими страховими премiями. У зв'язку з цим отриманi суми попередньої оплати
вiдображаються як зобов'язання з прямого страхування до початку дiї договору страхування, а
також до дати сплати премiї (у разi сплати страхової премiї за дiючими договорами ранiше, нiж
визначено договором). Отриманих авансiв на 31.12.2020року - 37тис.грн..
7.1.25. Поточнi зобов'язання з бюджетом вiдображають суму заборгованостi по податку
на доходи по нарахуванню на 31.12.2020 року.
7.1.26. Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтi про фiнансовi результати (Звiт
про сукупний дохiд)

7.1.27. Винагорода робiтникам
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за звiтний перiод - 5 чоловiк.
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Станом на 01.01.2020 року i 31.12.2020року поточнi
зобов'язання за розрахунками з оплати працi вiдсутнi. Простроченої заборгованостi iз виплати
заробiтної плати станом на 31.12.2020 року Товариство не має. Пенсiйнi зобов'язання . У
вiдповiдностi до українського законодавства Товариство утримує внески iз заробiтної плати
працiвникiв до державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi
вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi. Такi витрати вiдображаються у перiодi,
в якому була нарахована заробiтна платня. Всi винагороди працiвникам в Товаристве
враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам" та розкриваються в
звiтi про фiнансовi результати, якi складають :
тис. грн.
Найменування показника

Станом на 31.12.2020року Станом на 31.12.2019року

Витрати на оплату працi

261

133

Вiдрахування на соцiальнi заходи 58
Всього 326

30

1 66

Страхова компанiя не має юридичного чи умовного зобов'язання сплачувати пенсiїї чи
iншi платежi, окрiм платежiв по державнiй системi соцiального страхування.
За МСБО 19 "Виплати працiвникам" виплати за невiдпрацьований час, якi належать до
накопичення, визначаються зобов'язаннями через створення забезпечення у звiтному перiодi
(резерв вiдпусток). Для розрахунку резерву вiдпусток персоналу, Товариство використовує
iнформацiю iз облiкової iнформацiї кадрового облiку-кiлькiсть працiвникiв, дата прийому на
роботу, кiлькiсть днiв невикористаних днiв вiдпустки, на яку може претендувати працiвник,
середньоденний заробiток, дату останньої вiдпустки. На початок року формується фонд
заробiтної плати, який зарезервований пiд можливi виплати. Резерв вiдпусток розраховується по
кожному працiвнику окремо. Коригується резерв вiдпусток по мiрi використання працiвниками
вiдпусток, i цi змiни облiковуються у звiтi про прибутки i збитки.
7.1.28. Визнання доходiв та витрат . Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт,
послуг)
Вiдображається зароблена премiя звiтного перiоду за дiючими договорам страхування, як
розрахункова величина, а саме: сума страхових платежiв за договорами, якi вступили в дiю в
звiтному перiодi, мiнус повернення за договорами, якi розторгнутi в звiтному перiодi, мiнус
страховi платежi, якi переданi в перестрахування та результат (+/-) вiд змiни резервiв
незароблених премiй та РНЗП перестраховикiв.
тис. грн.

Найменування показника

Станом на 31.12.2020року Станом на 31.12.2019року

Чистий дохiд вiд страхової дiяльностi (зароблена премiя звiтного перiоду за чинними
договорами страхування) 20760 2370

7.1.29. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
До собiвартостi послуг вiдноситься: страховi вiдшкодування, витрати, якi пов`язанi з
врегулюванням страхових випадкiв (судовi, асистанськi, експертнi послуги). Також вiдносяться
матерiальнi витрати та iншi витрати понесенi персоналом, який пов'язаний з врегулюванням
страхових випадкiв.
тис. грн.
Найменування показника

Станом на 31.12.2020року Станом на 31.12.2019року

Страховi вiдшкодування

1035

337

Iншi витрати собiвартостi послуг iз страхування

42

7.1.30. Iншi операцiйнi доходи
тис. грн.
Найменування показника

Станом на 31.12.2020року Станом на 31.12.2019року

Суми, належнi до отримання за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний збиток
71
Дохiд вiд надання послуг iншим страховикам
Частки страхових виплат, належнi до сплати перестраховиками
Iншi операцiйнi доходи
Разом: 86

14

1

83

83

До iнших операцiйних доходiв вiдносяться доходи, пов`язанi з iншою операцiйною страховою
дiяльнiстю. Наводиться iнформацiя про загальний обсяг часток страхових виплат i
вiдшкодувань, що отримуються вiд перестраховикiв; про загальний обсяг сум, що отримуються
у результатi реалiзацiї переданого страхувальником або iншою особою, яка одержала страхову
виплату або страхове вiдшкодування, права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки
та iнше.
7.1.31. Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати

Вiдображаються витрати на адмiнiстративний персонал та iншi витрати, пов`язанi з управлiнням
та обслуговуванням Компанiї. До адмiнiстративного персоналу вiдносяться спiвробiтники офiсу,
якi займаються управлiнською дiяльнiстю.
тис. грн.
Найменування показника

Станом на 31.12.2020року Станом на 31.12.2019року

Адмiнiстративнi витрати
в т.ч.: 3160

739

-

амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв

-

послуги банкiв

-

витрати на оплату працi та заохочення

-

оренда примiщення 162

-

iншi витрати на послуги стороннiх органiзацiй

3

22

0

3
342

183

162
2631

391

Витрати на збут
в т.ч. агентська винагорода

4534

4534 131
131

7.1.32. Iншi операцiйнi витрати
В цьому роздiлi вiдображаються витрати, пов`язанi з операцiйною (страховою) дiяльнiстю:
вiдрахування на резерв сумнiвних боргiв та списання сумнiвної та безнадiйної заборгованостi, та
iншi.
тис. грн.
Найменування показника

Станом на 31.12.2020року Станом на 31.12.2019року

Iншi операцiйнi витрати
в т.ч.: 5478

1090

-

резерв сумнiвних боргiв

44

0

-

уцiнка iнших фiнансових iнвестицiй

5434

1090

Результат змiни технiчних резервiв, iнших нiж РНЗП
тис. грн.
Найменування показника

Станом на 31.12.2020року Станом на 31.12.2019року

Результат змiни резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв

(6727) (88)

Результат змiни резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi

7.1.33. Iншi фiнансовi доходи/ витрати та коригування
Iншi фiнансовi доходи
Вiдображенi нарахованi вiдсотки по депозитним договорам та на залишки по поточним
рахункам.
тис. грн.
Найменування показника

Станом на 31.12.2020року Станом на 31.12.2019року

Вiдсотки по iншим фiнансовим iнвестицiям

625

Вiдсотки по залишках на депозитних та поточних рахунках

139

Разом: 764

Iншi доходи
В цьому роздiлi вiдображається дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, необоротних активiв
та iншi доходи.
тис. грн.
Найменування показника

Станом на 31.12.2020року Станом на 31.12.2019року

Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй

1537

5172

Фiнансовi витрати
У цьому роздiлi вiдображаються витрати (вiдсотки) по iншим фiнансовим iнвестицiям
тис. грн.

Найменування показника

Станом на 31.12.2020року Станом на 31.12.2019року

Вiдсотки по iншим фiнансовим iнвестицiям

627

Iншi витрати
Вiдображена собiвартiсть фiнансових iнвестицiй при реалiзацiї, списання необоротних активiв
та iншi витрати.
тис. грн.
Найменування показника

Станом на 31.12.2020року Станом на 31.12.2019року

Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй

1519

5081

Фiнансовий результат формується в єдинiй облiковiй системi шляхом вiдображення доходiв i
витрат вiдповiдного звiтного перiоду.
Фiнансовий результат Товариства зменшується на суму нарахованого податку на прибуток, який
розраховується за правилами податкового облiку.
Розрахунок податку на прибуток Товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог
Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI. Доходи вiд страхової дiяльностi
оподатковуються за ставкою 3%, вiдповiдно до пiдпунктiв 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статтi
136 Кодексу, прибуток вiд дiяльностi - за ставкою 18% вiдповiдно до пункту 136.1 статтi 136
Кодексу.
Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподаткування за 2020 рiк складає 25тис.грн. прибутку.
Витрати з податку на прибуток 564тис.грн..
Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi пiсля оподаткування за 2020 рiк (збиток) 539тис. грн.
Сукупний дохiд складається з уцiнки необоротних активiв, а саме уцiнки земельних дiлянок
станом на 31.12.2020року - 10тис.грн..
Iнший сукупний дохiд до оподаткування - (10)тис.грн..
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування -(10)тис.грн..
Фiнансовий результат сукупний доход за 2020 рiк (збиток) - 549тис.грн..

7.1.34. Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтi про рух грошових коштiв (за прямим
методом)
Надходження вiд страхових премiй - В статтi Надходження вiд страхових премiй Товариство
вiдображає сплаченi грошовi кошти покупцями за страховi послуги 18637 тис. грн. за звiтний
перiод.
Iншi надходження - В статтi Iншi надходження Товариство вiдображає отриманi грошовi
кошти за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний збиток, за надання послуг
iншим страховикам, страховi виплати, належнi до сплати перестраховиками - 1490 тис. грн.
Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) - В статтi Витрачання на оплату Товарiв (робiт,
послуг) Товариство вiдображає сплаченi грошовi кошти постачальникам за послуги,
товарно-матерiальнi цiнностi, роботи, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства - 1843
тис. грн.
Витрачання на оплату працi
- В статтi Витрачання на оплату працi Товариство зазначає
фактично виплаченi грошовi кошти на оплату працi працiвникiв - 210 тис. грн.
Витрачання вiдрахувань на соцiальнi заходи - В статтi Витрачання на оплату вiдрахувань на
соцiальнi заходи вiдображається фактично сплачений Єдиний соцiальний внесок - 58 тис. грн.
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток - В статтi Витрачання на оплату
зобов'язань з податку на прибуток фактично направленi грошовi кошти на оплату Податку на
прибуток - 150 тис. грн.
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв - В статтi Витрачання на оплату
зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зазначаються фактично направленi грошовi кошти на
оплату Податку з доходiв фiзичних осiб, Вiйськового збору та iнших податкiв та обов'язкових
платежiв - 55 тис. грн. (205 тис. грн. -55 тис. грн.).
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами - В статтi Витрачання на оплату
зобов'язань за страховими контрактами зазначаються фактично направленi грошовi кошти на
оплату страхового вiдшкодування, частки страхових платежiв належних перестраховикам та
агентська винагорода - 1086 тис. грн.
Iншi витрачання - В статтi Iншi витрачання зазначаються за правом вимоги до особи,
вiдповiдальної за заподiяний збиток, за надання послуг iншим страховикам, страховi виплати,
належнi до сплати перестраховиками - 2942 тис. грн.
Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - В статтi Надходження вiд реалiзацiї
фiнансових iнвестицiй Товариство вiдображає отриманi грошовi кошти вiд продажу цiнних
паперiв.
Надходження вiд отриманих вiдсоткiв - В статтi Надходження вiд отриманих вiдсоткiв
Товариство вiдображає отриманi грошовi кошти вiд розмiщення коштiв на депозитних рахунках
в банках - 319 тис. грн.
Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй - В статтi Витрачання на придбання
фiнансових iнвестицiй зазначаються фактично направленi грошовi кошти на покупку цiнних

паперiв-14685 тис.грн..
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв - вiдображено рiзницю мiж доходами та
витратами вiд здiйснення операцiй в iноземнiй валютi пiд впливом змiни валютних курсiв.
Немає.

7.1.35. Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi у Звiтi про власний капiтал
В Звiтi про власний капiтал Товариство вiдображає рух власного капiталу в розрiзi складових
капiталу, визнаного вiдповiдно до МСФЗ.

У графi 3
вiдображено розмiр зареєстрованого капiталу , що вiдповiдає установчим
документам - 14500 тис. грн..

У графi 5 вiдображається розмiр Капiтал в дооцiнках, що формується за рахунок дооцiнки
основних засобiв Товариства - 12125 тис. грн..

У графi 6 вiдображено розмiр Резервного капiталу що формується за рахунок прибутку
Товариства - 1 тис. грн. (в тому числi вiльнi резерви - 0 тис. грн., резервний капiтал - 1 тис.
грн.) та використовується для можливого покриття збиткiв Товариства.

У графi 7 у рядку 4100 вiдображено фiнансовий результат дiяльностi визначений у вiдповiдностi
до МСФЗ - станом на 31.12.2020 року збиток - 537 тис. грн..

РОЗДIЛ 8. СИСТЕМА ВНУТРIШНЬОГО КОНТРОЛЮ.
Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, що визначенi у
Кодексi
корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС".
Формування органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснювалось вiдповiдно до
Статуту ПРАТ ПТ "ЄВРОПОЛIС".
Протягом звiтного перiоду у ПРАТ ПТ "ЄВРОПОЛIС" функцiонували наступнi органи
корпоративного управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв (вищий орган управлiння. Загальнi збори можуть вирiшувати

будь-якi питання дiяльностi ПРАТ ПТ "ЄВРОПОЛIС", визначенi Статутом та Законом України
"Про акцiонернi товариства");
- Наглядова рада (орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв ПРАТ ПТ "ЄВРОПОЛIС" i, в
межах компетенцiї, визначеної Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом,
контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння. Органи управлiння ПРАТ ПТ "ЄВРОПОЛIС", за
винятком Загальних зборiв, не мають права давати вказiвки Наглядовiй радi щодо порядку
здiйснення нею покладених на неї функцiй, а також з iнших питань її дiяльностi);
- Правлiння (виконавчий орган ПРАТ ПТ "ЄВРОПОЛIС" який здiйснює управлiння його
поточною дiяльнiстю. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi та органiзовує
виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення усiх питань, пов'язаних з
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї
Загальних зборiв та Наглядової ради);
- Ревiзор (орган контролю, здiйснює оперативний контроль за фiнансово-господарською
дiяльнiстю ПРАТ ПТ "ЄВРОПОЛIС" шляхом проведення планових та позапланових перевiрок);
- Внутрiшнiй аудитор (особа, пiдпорядкована Наглядовiй радi). Здiйснює нагляд за дiяльнiстю
ПРАТ ПТ "ЄВРОПОЛIС" згiдно iз планом перевiрок, що затверджується Наглядовою радою на
рiк).
Склад та порядок формування та функцiонування цих органiв вiдповiдає вимогам Статуту та
вимогам, встановленим рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв.
Протягом звiтного 2020 року було проведено рiчнi Загальнi збори (12.08.2020, Протокол
№12-0820-01) та позачерговi Загальнi збори (03.07.2020, Протокол № 03-0720-01, 28.11.2020,
Протокол №28-1120-01, 03.12.2020, Протокол №03-1220-01).
Протягом звiтного перiоду дiяльностi ПРАТ ПТ "ЄВРОПОЛIС" вiдхилень вiд принципiв
корпоративного управлiння, закрiплених Кодексом, не вiдбувалось.

РОЗДIЛ 9. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ, ФIНАНСОВИМИ ТА СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ.
9.1. Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей: дотримання
вимог до капiталу, встановлених уповноваженим органом, забезпечення здатностi Товариства
функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства. Товариство вважає, що загальна
сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, показаного в балансi.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду Товариство аналiзує наявну суму власного
капiталу i може її коригувати шляхом виплати дивiдендiв акцiонерам, повернення капiталу
акцiонерам або емiсiї нових акцiй.
На Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до
капiталу - це мiнiмальна сума статутного капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi.
Товариство дотримувалася усiх зовнiшнiх вимог до капiталу протягом звiтного перiоду.

9.2. Система управлiння ризиками у ПРАТ ПТ "ЄВРОПОЛIС" запроваджена вiдповiдно
до чинного законодавства. Правлiнням ПРАТ ПТ "ЄВРОПОЛIС" обрано працiвника,
вiдповiдального за оцiнку ризикiв, та затверджено Iнструкцiю працiвника, вiдповiдального за
оцiнку ризикiв.
Працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв, пiдпорядковується безпосередньо Головi
Правлiння Товариства та має вiдповiднi повноваження щодо доступу до iнформацiї, необхiдної
для оцiнки ризикiв.
Працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв, є вiдповiдальним за:
-

виявлення, визначення, оцiнку ризикiв;

збiр необхiдної iнформацiї для здiйснення оцiнки ризикiв та забезпечення безперервного
контролю за ризиками;
-

розробку та актуалiзацiю модулiв ризикiв;

-

контроль за порушенням допустимих меж ризикiв;

-

проведення стрес-тестування;

-

надання рекомендацiй Правлiнню щодо врегулювання ризикiв;

надання звiтiв Правлiнню щодо проведеної роботи, а також щодо розмiру капiталу,
необхiдного для покриття неочiкуваних збиткiв i збиткiв, пов'язаних iз ризиками;
надання пропозицiй щодо заходiв покращення ефективностi системи управлiння
ризиками.
Працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв, виконує свої функцiональнi обов'язки
згiдно з Положенням та iншими внутрiшнiми документами ПРАТ ПТ "ЄВРОПОЛIС", зокрема,
iнструкцiєю працiвника, вiдповiдального за оцiнку ризикiв, що мiстить детальний перелiк його
обов'язкiв.
Для покращення роботи з управлiння ризиками та визначення кiлькiсних характеристик
ризикiв, Товариство може залучати на договiрнiй основi (аутсорсинг) зовнiшнi органiзацiї, що
займаються актуарними розрахунками. Передання на договiрнiй основi будь-яких операцiйних
функцiй або видiв дiяльностi Товариства до зовнiшнiх органiзацiй не повинно перешкоджати
дотримуватися системи управлiння ризиками, вимог чинного законодавства щодо управлiння
ризиками та не повинно збiльшувати операцiйний ризик.
Товариство вивчає такi ризики: андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту
контрагента, операцiйний ризик, ризик законодавчого простору.
За результатами оцiнювання ризикiв станом на 31.12.2020 р. Правлiнням
прийнято наступнi заходи щодо ризикiв:

було

1. Для ризикiв, що мають низький ранг (крiм ризику недостатностi страхових премiй i резервiв),
встановлено наступнi заходи для їх контролю: перiодичний монiторинг ризику без миттєвого
реагування, без додаткових витрат (не рiдше 1 р. на пiврiччя).

2. Для ризику недостатностi страхових премiй i резервiв здiйснити наступнi заходи:
навчання, пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, пiдбiр квалiфiкованого персоналу;
удосконалення страхових продуктiв: деталiзацiя iнформацiї перед укладанням договору;
уточнення страхових випадкiв, виключень iз страхових випадкiв тощо; оновлення типових
документiв, що використовуються при укладаннi та виконаннi договорiв страхування; розробка
iндивiдуальних програм страхування за видами страхування; розробка iндивiдуальних програм
страхування для певних груп споживачiв; розробка тарифних калькуляторiв по типових
страхових продуктах; здiйснення рекламних заходiв; вивчення споживчого ринку, аналiз
конкурентiв; Формування страхових резервiв вiдповiдно до чинного законодавства, формування
страхових резервiв вiдповiдно до Внутрiшньої полiтики Товариства з формування технiчних
резервiв; удосконалення програмного забезпечення.
3. Для ризикiв, що мають середнiй ранг встановити наступнi управлiнськi заходи:
Ризик iнвестицiй в акцiї: аналiз лiквiдностi активiв i пасивiв; аналiз можливих
iнструментiв для iнвестування; встановлення лiмiтiв по iнструментах iнвестування.
Ризик дефолту контрагента: постiйний аналiз дiяльностi та репутацiї перестраховикiв,
включаючи їх кiнцевих бенефiцiарних власникiв; аналiз перестрахових програм, розмiру
власного утримання; постiйний аналiз репутацiї банкiвських установ-контрагентiв, включно iз
регулярним монiторингом засобiв масової iнформацiї; аналiз скарг та претензiй щодо дiяльностi
Товариства з боку клiєнтiв та контрагентiв.
Ризик законодавчого простору: постiйний аналiз проектiв законiв та нових
нормативно-правових актiв, що можуть вплинути на безперервнiсть дiяльностi Товариства
та/або виконання Товариством вимог таких нормативно-правових актiв за допомогою залучення
значних фiнансових ресурсiв з боку акцiонерiв; доопрацювання проектiв нормативно-правових
актiв через участь у робочих групах та роботi об'єднань страховикiв.
Стислi результати проведеного страховиком стрес-тестування рiчної звiтностi з
розкриттям iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведених стрес-тестiв:

ПРАТ ПТ "ЄВРОПОЛIС" провело стрес-тестування рiчної звiтностi станом на 31.12.2020
р.
- Проведенi стрес-тести показують, що тестованi стресовi подiї не зменшують нетто-активи
нижче нормативного запасу платоспроможностi, що становить 3550.0 тис.грн.
- Величина змiни нетто-активiв по кожнiй стресовiй подiї не перевищує границi у 18.5%, щo
приймається компанiєю як допустима.
- Тестованi стресовi подiї зменшують нетто-активи до рiвня 21251.8 тис.грн.,
що вважається прийнятним.

3. Заходи щодо зменшення впливу ризикiв:

Результати стрес-тестiв показують, що рiвень ризикiв страховика не перевищує допустимих
границь i не потребує додаткових заходiв управлiння ризиками.
РОЗДIЛ 10. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
10.1. Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним
контролем або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний
вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного
випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага
придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
Протягом звiтного перiоду операцiй з пов'язаними сторонами здiйснювалися на загальних
пiдставах з управлiнським персоналом.
10.2. Розкриття iнформацiї щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу за
2020 рiк: винагорода членiв Наглядової ради, Правлiння, Голови Правлiння склала: 83тис. грн.
Єдиний соцiальний внесок - 19тис. грн..
Також станом на 31.12.2020року перед ФОП Подолянко Я.М. кредиторська заборгованiсть за
агентську винагороду, за юридичнi послуги та за супровiд договорiв страхування перед ФОП
Подолянко Я.М. - 3891тис.грн..
РОЗДIЛ 11. ОЦIНКА БЕЗПРЕРЕВНОСТI
Вiдповiдно МСБО 1 Товариство проводить оцiнку своєї дiяльностi на безперервнiй основi. На
виконання роздiлами III- VI "Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi
капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi
операцiй страховика", затвердженого Нацiональної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України вiд 07 червня 2018 pоку за№850, станом на 31.12.2020року Товариство не
виконує норматив платоспроможностi та достатностi капiталу, сформованi Товариством
страховi резерви розмiщенi визначеними категорiями прийнятих активiв у неповному обсязi, що
призвело до невиконання нормативу ризиковостi операцiй.
Станом на 31 грудня 2020року ПрАТ "ПТ "Європолiс" розпочав процедуру збiльшення
статутного капiталу на 20 500тис.грн., що дасть змогу Товариству збiльшити прийнятi активи
для виконувати вимог, через змiну структури прийнятих активiв Товариства у виглядi грошових
коштiв на поточних рахунках та банкiвських вкладах, ОВДП, нерухомостi.
Пiсля проведення керiвництвом компанiї оцiнки на безпреревнiсть дiяльностi, Товариство
вважає, що здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Керiвництво та
акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати страхову дiяльнiсть Товариства.
РОЗДIЛ 12. ПОДIЇ ПIСЛЯ БАЛАНСУ
У Товариства вiдбулась подiя, що має суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства, а
саме, вiдбувається процес збiльшення статутного капiталу на 20 500тис.грн.,
вiдповiдно до РIШЕННЯ про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної пропозицiї), затвердженого
рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" (Протокол №
03-1220-01 вiд 03.12.2020 року) НКЦПФР було видано ТИМЧАСОВЕ СВIДОЦТВО про

реєстрацiю випуску акцiй вiд 29.01.2021 року та 29.01.2021 р., ПАТ "НДУ" депоновано
тимчасовий глобальний сертифiкат на розмiщення 205 000 простих бездокументарних iменних
акцiй номiнальною вартiсть 100 грн. за одну акцiю. Загальна номiнальна вартiсть цiнних
паперiв, якi планується розмiстити 20 500тис.грн..
Початок розмiщення акцiй, згiдно РIШЕННЯ про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної
пропозицiї) - 10.02.2021 року, закiнчення розмiщення - 09.03.2021 року.
Станом на дату подання звiтностi Товариства вже додатково розмiщено 12 357 шт. акцiй.
Вiдтак, загальний розмiр статутного капiталу становитиме 35 000тис.грн., загальна кiлькiсть
акцiй становитиме - 350 000 простих бездокументарних iменних акцiй номiнальною вартiсть
0,1тис.грн. за одну акцiю.
Пiсля завершення розмiщення емiсiї та процедури збiльшення статутного капiталу, Товариство
планує залученi кошти розмiстити на депозитах в банках, придбати ОВДП, нерухомiсть, що у
свою чергу дозволить збiльшити прийнятi активи для виконувати вимог Розпорядження вiд
07.06.2018року за № 850 "Про затвердження Положення про обов'язковi критерiї i нормативи
достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та
ризиковостi операцiй страховика".
Станом на 31 грудня 2020року ПрАТ "ПТ "Європолiс" не дотримується нормативiв
платоспроможностi та достатностi капiталу та нормативу ризиковостi операцiй. Проте, наразi
триває процес збiльшення статутного капiталу до 35 000,0тис.грн., шляхом розмiщення 205 000
простих бездокументарних iменних акцiй номiнальною вартiсть 0,1тис.грн. за одну акцiю, що
дозволить виправити ситуацiю та у подальшому виконувати вимоги Розпорядження вiд
07.06.2018 за № 850 "Про затвердження Положення про обов'язковi критерiї i нормативи
достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та
ризиковостi операцiй страховика".
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення акцiй планується використати на покриття страхових
резервiв та змiну структури прийнятих активiв Товариства у виглядi грошових коштiв на
поточних рахунках та банкiвських вкладах, ОВДП, нерухомостi.

Голова правлiння

Головний бухгалтер

Подолянко Я.М.

Очеретнюк Л.В.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"КАПIТАЛ ГРАНД"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
3544977
69032, м. Запорiжжя, пр.
Металургiв, буд. 21/ вул. Богдана
Хмельницького, буд. 24
4126
номер: 360/4, дата: 31.05.2018
з 01.01.2020 по 31.12.2020
01 - немодифікована

номер: 66, дата: 18.02.2020
дата початку: 18.02.2021, дата
закінчення: 22.03.2021
22.03.2021
84 000,00

про результати аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС"
за перiод: з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.

Адресат
- Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку в Українi
- Акцiонери, Наглядова рада,
Керiвництво ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС"

м. Київ - 2021 рiк

Звiт з аудиту фiнансової звiтностi

Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства
"Перестрахувальне товариство "ЄВРОПОЛIС", що зареєстроване за адресою 01135, м.Київ,
вул. Григорiя Андрющенко, буд. 4, - Д, оф.10 (код ЄДРПОУ - 21510644) (надалi "Товариство"), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2020 р., звiту про
сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад
значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2020 р., та її фiнансовi результати i грошовi
потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї
згiдно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також
виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами
аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої

думки.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд
час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в
контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що описанi нижче
питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.

1.
Керiвництво Приватного акцiонерного товариства "Перестрахувальне товариство
"ЄВРОПОЛIС" здiйснило оцiнку можливостi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть
та повiдомило нас, що управлiнський персонал отримав задовiльнi докази того, що Страхова
компанiя має ресурси, необхiднi для продовження дiяльностi в майбутньому. Проте, на
пiдставi Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про запобiгання поширенню на територiї
України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2"
вiд 10.03.2020 р. № 211, на всiй територiї України запроваджений режим надзвичайної
ситуацiї з 12.03.2020 р., у зв'язку iз введенням карантину. Надзвичайнi подiї можуть негативно
вплинути на фiнансово-економiчний стан Товариства та викликати загрозу безперервностi
дiяльностi Компанiї. Проте, на дату складання фiнансової звiтностi за 2020 рiк керiвництву
Компанiї було невiдомо про будь-якi суттєвi невизначеностi, що можуть викликати загрозу
безперервнiй дiяльностi Товариства. Отже, складання фiнансової звiтностi проводилося з
урахуванням принципу безперервної дiяльностi.
2.
Вiдповiдно до норм МСФЗ та Наказу про облiкову полiтику Товариства фiнансовi
активи, що утримуються Товариством в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання
фiнансових активiв для одержання договiрних грошових потокiв, на звiтну дату
перераховуються за справедливою вартiстю з вiдображенням отриманих результатiв в доходах
або витратах звiтного перiоду.
Склад та вартiсть довгострокових iнвестицiй вiдповiдним чином наведено у Примiтках до
рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Протягом 2020 року Товариство вiдобразило
зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй (корпоративних прав) на суму
4615тис.грн. Для вiдображення величини фiнансових iнвестицiй за справедливою вартiстю
використовувались експертно-грошовi оцiнки, якi були проведенi незалежним експертом, а
саме суб'єктом оцiночної дiяльностi Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агенцiя
консалтингових послуг" (сертифiкат суб?єкта оцiночної дiяльностi № 976/18, виданий Фондом
державного майна України 17.12.2018 р.) та суб'єктом оцiночної дiяльностi - ТОВ "ПРЕМIУМ
КЛАР" (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi № 14/21 вiд 15.01.2021 р.). Крiм того,
вiдповiдно до Облiкової полiтики Товариство здiйснило уцiнку справедливої вартостi цiнних
паперiв (акцiй) на загальну суму 819 тис. грн.
3.
Протягом 2020 року Товариство придбало облiгацiї пiдприємства ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОIЛАГРОIНВЕСТ" на загальну вартiсть 5 998,1
тис.грн. зi строком погашення до 31.12.2020 р., якi утримує для отримання прибутку в розмiрi
600,0тис.грн. Також Товариство має iнвестицiю в статутний капiтал Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Проектно-Будiвельна компанiя "МД БУД ГРУП", що складає 13,61%

статутного капiталу компанiї. Вказане товариство займається видами економiчної дiяльностi,
зазначеними в Постановi КМУ вiд 12.08.2002 р. № 1211 "Про затвердження напрямiв
iнвестування галузей економiки за рахунок коштiв страхових резервiв". Станом на 31.12.2020
р. дебiторська заборгованiсть ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" перед ТОВ "Проектно-Будiвельна
компанiя "МД БУД ГРУП" по додатковим вкладам складає 8 550,0 тис. грн. Вищезазначенi
операцiї з активами, призвели до змiни обсягiв та структури активiв страховика на 10 i бiльше
вiдсоткiв вiд загальної вартостi активiв на останню звiтну дату. Отже, величина
довгострокових фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2020 р. становить 17845 тис. грн.
4.
Складання фiнансової звiтностi вiдбувається iз застосуванням Керiвництвом
Перестрахувального товариства професiйних суджень, оцiнок та припущень, якi мають вплив
на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та
витрат, що вiдображенi у фiнансової звiтностi, а також мають вплив на розкриття iнформацiї
щодо потенцiйних активiв та зобов'язань. Оцiнки та судження регулярно переглядаються й
базуються на досвiдi Керiвництва та iнших зовнiшнiх i внутрiшнiх факторах, уключаючи
майбутнi подiї, очiкування яких за наявних умов є обгрунтованим.
5.
Вiдповiдно до Протоколу засiдання наглядової ради Приватного акцiонерного
товариства "Перестрахувальне товариство "ЄВРОПОЛIС" вiд 05.10.2020 р. прийняте рiшення
щодо звiльнення вiд обов'язкiв Голови правлiння ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" Зiньковської
Анни Анатолiївни з 05.10.2020 р. Головою правлiння з 06.10.2020 р. призначено Подолянко
Ярослава Миколайовича.
6.
Протоколом засiдання наглядової ради Приватного акцiонерного товариства
"Перестрахувальне товариство "ЄВРОПОЛIС" вiд 05.10.2020 р. прийняте рiшення щодо змiни
мiсцезнаходження (юридичної та фактичної адреси) ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" з м.Київ,
вул..Старовокзальна, 13 на м. Київ, вул. Григорiя Андрющенка, буд.4-Д, офiс 10.
7.
Аналiз фiнансово-майнового стану Товариства аудитором проведений на пiдставi
даних економiчних показникiв Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2020 р. та
Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2020 рiк. Результати розрахунку
представленi в таблицi 1. Вiдповiдно до проведеного аналiзу бiльшiсть показникiв
платоспроможностi та фiнансової стiйкостi Товариства витриманi.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, що складається
Компанiєю для надання користувачам цiєї iнформацiї, а саме Звiту складеного вiдповiдно до
вимог Закону України Про цiннi папери та фондовий ринок № 3480-IV вiд 23.02.2006 р. та
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням
Нацiональної комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (НКЦПФР) № 2826 вiд 03.12.2013
р. зi змiнами вiд 04.12.2018 р. № 854. До складу цiєї iнформацiї включено Звiт про
корпоративне управлiння. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу
iнформацiю та ми не висловлюємо свою думку щодо цiєї iншої iнформацiї, за виключенням
виконання вимог, якi накладаються Законом України Про цiннi папери та фондовий ринок
№ 3480-IV, пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве
викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення
цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв,
якi потрiбно було б включити до звiту.
Наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння проводиться у вiдповiдностi до МСА
720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї". Це означає, що наше дослiдження
Звiту про корпоративне управлiння є вiдмiнним та суттєво меншим за обсягом порiвняно з
аудитом, який проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Ми вважаємо,
що наше дослiдження надало нам достатню основу для формування нашої думки.
На нашу думку, iнформацiя, яка була включена до Звiту про корпоративне управлiння у
вiдповiдностi до вимог пунктiв 5- 9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1 Закону № 3480-IV та яка
була включена до складу рiчного звiту Товариства станом на 31.12.2020 року, була
пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1 , i надана iнформацiя узгоджена з фiнансовою
звiтнiстю Товариства
На нашу думку Звiт про корпоративне управлiння включає всю iнформацiю, про яку йде мова
у пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статтi 40-1. Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок".

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи
питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо
управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має
iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть
вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм
того, ми:
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
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вiдсутнi

Для ведення фiнансово - господарської дiяльностi Товариство отримало наступнi лiцензiї:
1. Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного: страхування майна [(крiм
залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших
видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] серiї АВ №584652, видана
Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, номер i дата
прийняття 3 рiшення про видачу лiцензiї 30.06.2011 №1976-пл, дата початку дiї - 11.10.2007,
строк дiї - необмежений, статус лiцензiї - чинна.
2. Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного: страхування вiд вогневих ризикiв та
ризикiв стихiйних явищ серiї АВ №584651, видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України, номер i дата прийняття рiшення про видачу лiцензiї - 30.06.2011
№1976-пл, дата початку дiї - 11.10.2007, строк дiї - необмежений, статус лiцензiї - чинна.
3. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного медичного
страхування (безперервне страхування здоров"я); розпорядження Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 2985 вiд 04.07.2017
4. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування
вантажiв та багажу (вантажобагажу); розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 2985 вiд 04.07.2017
5. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування
фiнансових ризикiв. розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання
у сферi ринкiв фiнансових послуг № 2985 вiд 04.07.2017
6. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення добровiльного
страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)).
Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв

фiнансових послуг № 1651 вiд 18.09.2018 р.
7. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення добровiльного
страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту).
Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг № 1651 вiд 18.09.2018 р.
8. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення добровiльного
страхування страхування iнвестицiй. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1651 вiд 18.09.2018 р.
9. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення добровiльного
страхування страхування сiльськогосподарської продукцiї. Розпорядження Нацiональної
комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1651 вiд
18.09.2018 р.
10. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення добровiльного
страхування наземного транспорту (крiм залiзничного). Розпорядження Нацiональної комiсiї,
що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1651 вiд 18.09.2018
року.
11. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування вiд
нещасних випадкiв Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання
у сферi ринкiв фiнансових послуг № 53 вiд 15.01.2019 р.
12. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування
залiзничного транспорту Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 53 вiд 15.01.2019 р.
13. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника) Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг № 53 вiд 15.01.2019 р.
14. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi добровiльного страхування
медичних витрат Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг № 53 вiд 15.01.2019 р.
15. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування з
особистого страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i
органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної
охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд). Розпорядження Нацiональної

комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 вiд
02.04.2019 р.
16. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування
спортсменiв вищих категорiй. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 вiд 02.04.2019 р.
17. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування з
особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi. Розпорядження Нацiональної
комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 вiд
02.04.2019 р.
18. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування
цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно
пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести
до аварiй екологiчного та санiтарноепiдемiологiчного характеру. Розпорядження Нацiональної
комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 вiд
02.04.2019 р.
19. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування
майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, передбачених
Законом України "Про нафту i газ". Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 вiд 02.04.2019 р.
20. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування
вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 вiд 02.04.2019 р.
21. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування
цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному
володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок
володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 вiд 02.04.2019 р.
22. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi обов'язкового страхування
цивiльноправової вiдповiдальностi приватного нотарiуса. Розпорядження Нацiональної
комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 516 вiд
02.04.2019 р.

Стан бухгалтерського облiку та звiтностi

Бухгалтерськiй облiк Товариством в цiлому ведеться у вiдповiдностi з вимогами Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд
16.07.1999 р., Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та iнших нормативних
документiв щодо питань органiзацiї бухгалтерського облiку, якi дiяли в звiтному перiодi та у
вiдповiдностi з облiковою полiтикою, прийнятою Товариством.

Облiкова полiтика ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС", встановлена Наказом про облiкову полiтику та
органiзацiю бухгалтерського облiку Товариства вiд 04.01.2020 р. та розроблена з дотриманням
вимог чинного законодавства України з питань ведення бухгалтерського облiку та за перiод,
що перевiрявся.

Первиннi документи з облiку фiнансово-господарської дiяльностi складаються на типових
формах, в яких операцiї вiдображаються згiдно з нормативними актами, затвердженими
Мiнiстерствами фiнансiв та статистики України.

Оцiнка статей активiв, зобов'язань та власного капiталу та їх розкриття здiйснюється
Товариством в цiлому вiдповiдно до принципiв, встановлених Мiжнародними стандартами
бухгалтерського облiку та Наказом про облiкову полiтику Товариства.

Фiнансову звiтнiсть було складено за формами, встановленими Нацiональним положенням
(стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" iз змiнами та
доповненнями, який затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р.
№73.

Фiнансова звiтнiсть за 2020 рiк ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" була затверджена управлiнським
персоналом до випуску 25 лютого 2021 р.

Власний капiтал
ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" створено 11.12.1998 р. Формування статутного капiталу вiдбулося з
дотриманням вимог Законiв України "Про господарськi товариства" вiд 19.09.1991 р. №
1576-ХII,"Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV та Закону
України "Про страхування" вiд 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. На дату заснування статутний
капiтал становив 290500,0 грн.
Згiдно протоколу № 62 вiд 18.12.2007 р. Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного
товариства "Перестрахувальне товариство "Європолiс" ухвалено рiшення про
правонаступництво в результатi реорганiзацiї шляхом приєднання Закритого акцiонерного

товариства "Акцiонерна страхова компанiя "Європолiс" (код ЄДРПОУ - 16293990) до
Вiдкритого акцiонерного товариства "Перестрахувальне товариство "Європолiс" (код
ЄДРПОУ 21510644). Крiм того, цими загальними зборами ухвалено рiшення про емiсiю акцiй
Вiдкритого акцiонерного товариства "Перестрахувальне товариство "Європолiс" на суму
статутного фонду ЗАТ "АСК "Європолiс", також погоджено проект договору про приєднання.
Рiшення про здiйснення реорганiзацiї шляхом приєднання ЗАТ "АСК "Європолiс" до ВАТ "ПТ
"Європолiс" та припинення дiяльностi ЗАТ "АСК "Європолiс" як юридичної особи прийняте
загальними зборами акцiонерiв ЗАТ "АСК "Європолiс" 17.12.2007р. (Протокол загальних
зборiв акцiонерiв № 49 вiд 17.12.2007 р.).
Договiр про приєднання мiж Вiдкритим акцiонерним товариством "Перестрахувальне
товариство "Європолiс" та Закритим акцiонерним товариством "Акцiонерна страхова компанiя
"Європолiс пiдписано 20.12.2007 р.

Вiдповiдно до зазначеного договору встановлено, що статутний фонд страховика, що
приєднується, має бути повнiстю сплачений до початку обмiну акцiй страховика, що
приєднується, на письмовi зобов'язання про видачу вiдповiдної кiлькостi акцiй (сертифiкатiв
акцiй) страховика - правонаступника. Обмiн акцiй страховика, що приєднується, на акцiї
страховика - правонаступника вiдбувається у наступних спiввiдношеннях:
Долгий Сергiй Степанович - 1600шт. акцiй ЗАТ "АСК "Європолiс" на 1600шт. акцiй
ВАТ "ПТ "Європолiс"
Завгородня Марина Анатолiївна - 7000шт. акцiй ЗАТ "АСК "Європолiс" на 7000шт.
акцiй ВАТ "ПТ "Європолiс"
ТОВ "Фiнансова компанiя "Макалу" - 27400шт. акцiй ЗАТ "АСК "Європолiс" на
27400шт. акцiй ВАТ "ПТ "Європолiс"
ТОВ "Агропром" - 3000шт. акцiй ЗАТ "АСК "Європолiс" на 3000шт. акцiй ВАТ "ПТ
"Європолiс"
ТОВ "Енергогазбуд" - 24000шт. акцiй ЗАТ "АСК "Європолiс" на 24000шт. акцiй ВАТ
"ПТ "Європолiс"
ТОВ "Маяк-2"- 6000шт. акцiй ЗАТ "АСК "Європолiс" на 6000шт. акцiй ВАТ "ПТ
"Європолiс"
ЗАТ "Київський Страховий Альянс" - 1000шт. акцiй ЗАТ "АСК "Європолiс" на 1000шт.
акцiй ВАТ "ПТ "Європолiс"

Договором було встановлено, що при емiсiї акцiй пiд час реорганiзацiї здiйснюється обмiн
акцiй страховика, що приєднується, на акцiї страховика - правонаступника двома етапами:
1 етап: обмiн акцiй ЗАТ "АСК "Європолiс" на письмовi зобов'язання про видачу вiдповiдної
кiлькостi акцiй (сертифiкатiв акцiй) ВАТ "ПТ "Європолiс";

2 етап: обмiн письмових зобов'язань на акцiї ВАТ "ПТ "Європолiс".

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ПТ "Європолiс" (Протокол №64 вiд
02.04.2008 р.) було пiдписано передавальний акт внаслiдок приєднання ЗАТ "АСК
"Європолiс" до ВАТ "ПТ "Європолiс", затверджено приєднання ЗАТ "АСК "Європолiс",
затверджено нову редакцiю Статуту Товариства у зв'язку iз правонаступництвом та
збiльшення статутного капiталу до 14500000,0 грн. (145000 простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 100,0грн. кожна).
У зв'язку з реорганiзацiєю Товариства та збiльшення статутного капiталу Державною комiсiєю
з цiнних паперiв та фондового ринку було видано нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску
акцiй № 468/1/08 вiд 01.12.2008 р.
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №75 вiд 30.05.2011р.) змiнено тип
Вiдкритого акцiонерного товариства "Перестрахувальне товариство "Європолiс" на Приватне
акцiонерне товариство "Перестрахувальне товариство "Європолiс". Також змiнено форму
iснування iменних акцiй Товариства з документарної форми на без документарну, прийнято
рiшення про де матерiалiзацiї випуску акцiй Товариства.
Пiсля проведення дематерiалiзацiї акцiй Товариству Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку було видане нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №364/1/1 вiд
11.07.2011р.

Загальними зборами акцiонерiв 20.07.2020р. (Протокол №20-0720-01 вiд 20.07.2020р.)) було
прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства з 14500тис.грн. до
32625тис.грн. шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй з 100,0грн. до 225грн. за одну
акцiю. Вiдповiднi змiни були зареєстрованi 27.07.2020р. в Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Свої внески до
статутного капiталу учасниками не були сплаченi.
На загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 28.11.2020р. (Протокол №28-1120-01 вiд
28.1.2020р.) було прийнято рiшення щодо затвердження нової редакцiї Статуту у зв'язку з
допущенням помилок щодо попереднього рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
про збiльшення статутного капiталу. На пiдставi нового рiшення 30.11.2020р. в данi Єдиного
державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань
були внесенi змiни щодо повернення статутного капiталу Товариства до розмiру
14500,0тис.грн.
Загальними зборами акцiонерiв 03.12.2020р. (Протокол №03-1220-01 вiд 03.12.2020р.)
прийнято рiшення збiльшити статутний капiтал Товариства з 14500000,0грн. до
35000000,0грн. шляхом додаткової емiсiї простих iменних акцiй у кiлькостi 205000 штук
iснуючої номiнальної вартостi 100,0грн. за одну акцiю, загальною номiнальною вартiстю
20500000,0грн.
Станом на 31.12.2020р. Статутний капiтал, подiлений на 145 000 (сто сорок п'ять тисяч) штук
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100 (сто) гривень кожна, що пiдтверджено

Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку реєстрацiйний №364/1/1 вiд 11.07.2011р. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi виключно
грошовими коштами у сумi 14 500 000 грн. Всi кошти зарахованi на рахунок Товариства.
Таким чином, на основi вищевикладеного ми можемо стверджувати, що заявлений статутний
капiтал ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" сформовано та сплачено вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України виключно грошовими коштами у розмiрi 14 500 000 (чотирнадцять
мiльйонiв п'ятсот тисяч) гривень 00 копiйок, що складає 100 (сто) вiдсоткiв зафiксованої в
Статутi суми статутного капiталу.

Протягом звiтного перiоду величина статутного капiталу не змiнювалася.
Протягом 2020 року вiдбулися змiни у складi власникiв iстотної участi: зi складу засновникiв
Товариства вибула фiзична особа - Долгий Сергiй Степанович, якому належало 22,11%. В
результатi виходу Долгого С.С. додатково стали двi фiзичнi особи, яким належать частки до
10% та одна фiзична особа збiльшила свою частку, що сумарно складає до 10%.
Отже, станом на 31.12.2020 р. склад учасникiв наданий у Iнформацiї про учасникiв фiнансової
установи.

IНФОРМАЦIЯ
про учасникiв фiнансової установи
станом на 31.12.2020 р.

Найменування юридичної особи чи П.I.Б. фiзичної особи, яка є засновником чи учасником
страховика Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або Код ЄДРПОУ/
реєстрацiйний номер
Частка в статутному капiталi, % Частка в статутному капiталi,
грн. Заборгованiсть засновника чи учасника страховика за внесками до статутного фонду
страховика, %
Фiзичнi особи
Сiлiн Сава Анатолiйович

3471107678

0,00689

999,0 0

Сiлiна Софiя Анатолiївна

3774502927

0,00689

999,0 0

Подолянко Тетяна Анатолiївна

3222803107

9,999310

1449900,0

0

Подолянко Тетяна Володимирiвна 1985306259

9,999310

1449900,0

0

Завгородня Марина Анатолiївна

2068003701

30,496551

4422000,0

0

Подолянко Олена Ярославiвна

3553208966

9,418620

1365700,0

0

Лiненко Яна Миколаївна

2720821188

9,999310

1449900,0

0

Савченко Андрiй Петрович 2719008336

9,999310

1449900,0

0

Подолянко Ярослав Миколайович 2722410097

9,287580

1346700,0

0

Юридичнi особи
ТОВ "Iнженерне пiдприємство "Поток"
ТОВ "Поток СС"

37614863

Усього

100

24914868

1,379310

9,406896

200000,0

1364000,0

0

0

14 500 000,00

Iнформацiя про власникiв iстотної участi у Товариствi станом на 31.12.2020 р.

П.I.Б. фiзичної особи - власника iстотної участi Частка у статутному капiталi, %
Вiдповiднiсть власника iстотної участi встановленим законодавством вимогам
Завгородня Марина Анатолiївна

30,496551% Вiдповiдає

Вiдповiдно до п.16 ст.1 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг" контроль за Товариством здiйснює: Завгородня Марина
Анатолiївна, що володiє 30,496551% статутного капiталу Товариства та має можливiсть
здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння та дiяльнiсть Товариства.

Додатковий вкладений капiтал в балансi Товариства вiдсутнi.

Протягом перiоду, що перевiрявся розмiр резервного капiталу не змiнився та станом на
31.12.2020 р. становить 1,0тис.грн.
Протягом року капiтал у дооцiнках зменшився на 10,0тис.грн. (переоцiнка необоротних
активiв) та складає 12125 тис. грн., що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку Товариства.
Облiк нерозподiленого прибутку та його використання ведеться у порядку визначеному
вiдповiдними нормативними документами з бухгалтерського облiку та Статутом. Протягом
2020 року Компанiєю отриманий збиток в розмiрi 539 тис. грн. Отже, станом на 31.12.2020 р.
величина непокритого збитку становить 537 тис. грн.

Таким чином, власний капiтал товариства станом на 31.12.2020 р. складає 26089 тис. грн.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Величина чистих активiв ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" становить 26089 (51210 (17473+7648))тис. грн., що на 11589 тис.грн. бiльш, нiж величина статутного капiталу. Розмiр
чистих активiв вiдповiдає вимогам ст.155 ЦКУ.

Перевiркою встановлено, що фiнансовi звiти об'єктивно та достовiрно розкривають
iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства за 2020 рiк, тобто про розмiр його
статутного капiталу та нерозподiленого прибутку.

Позик та довгострокових кредитiв банкiв на суму, що перевищує 25% активiв товариство не
має.

Аналiз фiнансового стану Товариства
Фiнансово - майновий стан Товариства (його стiйкiсть, ефективнiсть, лiквiднiсть, залежнiсть
вiд iнвесторiв та кредиторiв) характеризується показниками платоспроможностi та фiнансової
стiйкостi, що наведенi в таблицi 1:
коефiцiєнт поточної (швидкої) лiквiдностi характеризує те, наскiльки ймовiрне
погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв, поточних
фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi. Значення коефiцiєнта поточної
(швидкої) лiквiдностi станом на 31.12.2020 р. у порiвняннi з величиною цього коефiцiєнта
станом на 31.12.2019 р. зменшилося (з 6,36 до 0,79), що характеризує значне зменшення
можливостi погашення Товариством поточних зобов'язань за рахунок грошових коштiв та їх
еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi;
коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує те, наскiльки ймовiрне погашення
поточних зобов'язань за рахунок оборотних коштiв. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
(покриття) вiдображає, що для погашення 1 гривнi поточних зобов'язань (за умови
своєчасного розрахунку з дебiторами) Товариство станом на 31.12.2020 р. має 0,79 грн., що на
5,57 грн. менше нiж станом на 31.12.2019 р.;
коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує те, наскiльки ймовiрне негайне
погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв та поточних
фiнансових iнвестицiй. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує, що досить незначна
частина боргiв Товариства може бути погашена негайно. Зменшення величини коефiцiєнту
абсолютної лiквiдностi в порiвняннi зi значенням коефiцiєнту станом на 31.12.2019 р. з 5,74 до
0,08 характеризує значне зменшення можливостi розрахункiв Товариства з контрагентами;

коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв характеризує розмiр залучених
коштiв на 1 грн. власних коштiв (власного капiталу). Величина розрахованих коефiцiєнтiв
показує, що на кожну 1 гривню власних коштiв, вкладених в активи Товариства, станом на
31.12.2020 р. доводиться 0,96 грн. позикових. Значення цього коефiцiєнту збiльшилося у
порiвняннi з значенням коефiцiєнту станом на 31.12.2019 р., тобто залежнiсть Товариства вiд
зовнiшнiх джерел фiнансування збiльшилася;
коефiцiєнт фiнансової незалежностi визначає спiввiдношення власних коштiв (власного
капiталу) до зобов'язань. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi вiдображає, що Товариство є
фiнансово незалежним. Значення коефiцiєнту станом на 31.12.2020 р. в порiвняннi зi
значенням цього коефiцiєнту станом на 31.12.2019 р. зменшилося на 5,84 i складає 1,04.

Таблиця 1
Показники

Формула

Розрахунку

Розрахунок

Теоретичне значення

Станом на 31.12.2019 р.

Примiтки

Станом на 31.12.2020 р.

1. Показники платоспроможностi
1.1
Коефiцiєнт поточної (швидкої) лiквiдностi
-----------------------

ф.1(р.1195-р.1100-р.1110)

Ф.1 р.1695

6,36
0,79 0,7 - 0,8
Характеризує, наскiльки ймовiрно погашення поточних
зобов'язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та
дебiторської заборгованостi
1.2
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
ф.1 р. 1195
--------------------Ф.1 р. 1695

6,36 0,79 2,0 - 2,5
Вiдображає платiжнi можливостi Товариства щодо сплати
поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами
1.3
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ф.1 (р.1165+ р.1160)
----------------Ф.1 р. 1695

5,74 0,08 0,2 - 0,25
Показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань
може бути погашена негайно
2. Показники фiнансової стiйкостi
2.1
Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв Ф.1 (р.1595+р.1695)
-----------------Ф.1 р. 1495

0,15 0,96 <= 1,0 На кожну 1 грн. власних коштiв, вкладених в активи Товариства,
доводиться 0,96 грн. позикових
2.2
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi
--------------Ф.1
(р.1595+р.1695)

ф.1 р. 1495

6,88

1,04
>=0,2 Визначає спiввiдношення власних коштiв до зобов'язань
2.3
Коефiцiєнт покриття зобов'язань високолiквiдними активами ф.1 р.1165
------------------ф.1 (р.1595+р.1695)

0,51

0,05

>=0,95 Означає швидкiсть покриття своїх зобов'язань активами

2.4
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi

ф.1 р.1495-ф.1 р.1435

-------------------------ф.1 (р.1435+р.1530-р.1180)

12,84 3,44

Товариство незалежне

3. Показники дiлової активностi
3.1
Коефiцiєнт оборотностi активiв

ф.2 р.2010

----------------------ф.1(р.1300 (гр.3) + р.1300 (гр.4)) / 2

-

0,51
Означає ефективнiсть використання Товариством усiх наявних ресурсiв,
незалежно вiд джерел їхнього залучення
3.2
Коефiцiєнт оборотностi
власного капiталу

ф.2 р.2010

----------------------ф.1(р.1495 (гр.3) +
р.1495 (гр.4)) / 2
-

0,79

Показує ефективнiсть використання

власного капiталу
3.3
Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом

ф.1(р.1195-р.1100-р.1110) - Ф.1р.1695

8600

-3609

Виходячи iз системи показникiв, якi вiдображають наявнiсть, розмiщення, структуру джерел
засобiв, ступень залежностi вiд iнвесторiв та кредиторiв, використання фiнансових ресурсiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО
"ЄВРОПОЛIС", можна зробити висновок, що фiнансовий стан Товариства є умовно задовiльним.

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами суттєвих невiдповiдностей
мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, не
встановлено.

Звiт керiвництва (звiт про управлiння) вiд 14.02.2019 р., складений у вiдповiдностi до вимог
статей 40 та 40? Закону України вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий

ринок".
На нашу думку, Звiт керiвництва (звiт про управлiння) ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" мiстить
достатнiй обсяг розкриття iнформацiї, передбачений законодавством України.
Крiм того, ми перевiрили наявнiсть iнформацiї стосовно наступних питань:
-

посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент;

iнформацiя про практику корпоративного управляння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги;
iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на
зборах рiшень;
персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу емiтента,
iнформацiю про проведенi засiдання та прийнятi на них рiшення.

За результатами такої перевiрки встановлено:
власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння Товариством не
приймався;
практика корпоративного управлiння, що застосовується Товариством, виконується в
межах законодавства та у вiдповiдностi з нормами Статуту Товариства;
наданий звiт мiстить повний перелiк проведених загальних зборiв акцiонерiв та
загальний опис прийнятих на зборах рiшень;
наданий Звiт мiстить персональний склад наглядової ради, iнформацiю про проведенi
засiдання та прийнятi на них рiшення;
також Звiт мiстить iнформацiю про виконавчий орган Товариства, його права та
обов'язки.
Структура корпоративного управлiння на Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про
акцiонернi товариства" та складається iз наступних органiв:
-

вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада Товариства;

Рiшенням Засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" (протокол № 23-0620-01 вiд
23.06.2020 р.) затверджено наступний склад Наглядової ради строком на 3 роки:
-

Савченко Андрiй Петрович- Голова наглядової ради;

-

Лiненко Яна Миколаївна;

-

Подолянко Тетяна Анатолiївна.

Виконавчим органом є Правлiння Товариства.
До складу Правлiння входять:
Голова Правлiння - Подолянко Ярослав Миколайович обраний рiшенням Наглядової ради
(Протокол № 05-1020-01 вiд 05.10.2020 року).
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ПТ "Європолiс" обрано членiв правлiння ПрАТ "ПТ
"Європолiс":
1.Член правлiння (заступник Голови правлiння) - Сахненко Сергiй Васильович. (Протокол №
03-0120-01 вiд 03.01.2020 р.).
2. Член правлiння (заступник Голови правлiння) - Зiньковська Анна Анатолiївна Протокол
№05-1020-01 вiд 05.10.2020 р.
Рiшенням Засiдання Наглядової ради ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" (протокол №23-0620-01 вiд
23.06.2020 р.) Припинено повноваження Ревiзора Долгого С.С. та призначено Ревiзором
Подолянко Тетяну Володимирiвну строком на 3 роки.
Порядок утворення органiв управлiння, їх компетенцiя та порядок органiзацiї роботи i
вiдповiдальнiсть визначенi Статутом Товариства та вiдповiдними положеннями.
В ПрАТ "ПТ "ЄВРОПОЛIС" проведення внутрiшнього аудиту, здiйснювалось внутрiшнiм
аудитором згiдно Методичних рекомендацiй щодо проведення внутрiшнього аудиту
фiнансових установ, затверджених розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 27 вересня 2005р. №4660,
Порядком проведення внутрiшнього аудиту (контролю) у фiнансових установах,
затвердженого розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 5 червня 2014 р. № 1772, Кодексу етики працiвникiв
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затверджено Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29
вересня 2011 р. № 1217.
З метою забезпечення контролю за здiйсненням фiнансово-господарської дiяльностi,
Протоколом наглядової ради Товариства № 23-0616-01 вiд 23.06.2016 р. було затверджено
Положення про органiзацiю роботи Служби внутрiшнього аудиту. Службою внутрiшнього
аудиту (контролю) Установи є посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль)
(далi - внутрiшнiй аудитор).
Внутрiшнiй аудитор призначається, пiдпорядковується та звiтує Наглядовiй радi Товариства.
Реалiзацiя функцiй внутрiшнього аудитора Товариства протягом 2020 року пов'язана з
забезпеченням в установленому порядку реалiзацiї полiтики у сферi фiнансового контролю за
використанням коштiв та матерiальних цiнностей, їх збереження, ведення i достовiрностi
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi; розробка пропозицiй вiдносно усунення
встановлених недолiкiв, порушень, попередження їх в подальшому.
Протоколом №03-0120-01 вiд 03.01.2020року засiдання Наглядової ради Приватного
акцiонерного товариства "Перестрахувальне товариство "Європолiс" внутрiшнiм аудитором

призначена Подолянко Олена Ярославiвна.
Протоколом Наглядової ради №16-0120-01 вiд 16.01.2020 року затвердженi План перевiрок
ПрАТ "Перестрахувальне товариство "Європолiс" внутрiшнiм аудитором та Програма
внутрiшнього аудиту ПрАТ "ПТ "Європолiс" на 2020 рiк.
Внутрiшним аудитором Подолянко О.Я.. оформлений звiт для Голови Наглядової ради та
затверджено Звiт внутрiшнього аудитора щодо результатiв перевiрки за програмою "Перевiрка
страхової дiяльностi" за перiод з 01.01.2020р. - 31.12.2020р., який було затверджено
Протоколом засiдання Наглядової ради №11-0121-01 вiд 11.01.2021р. В результатi
внутрiшньої аудиторської перевiрки поточної дiяльностi порушень протягом звiтного року не
виявлено. Таким чином, ми вважаємо, що органiзацiя та проведення внутрiшнього аудиту є
адекватною та вiдповiдає вимогам дiючого законодавства та нормативним вимогам
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.

Згiдно Вимог, затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 4 лютого 2014р. №295, в ПрАТ "ПТ
"ЄВРОПОЛIС" створена система управлiння ризиками. Вiдповiдно до Вимог щодо
регулярного проведення стрес-тестування та розкриття iнформацiї щодо ключових ризикiв та
результатiв проведених стрес-тестiв, затверджених розпорядженням Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 13 лютого 2014р.
№484, керiвництво протягом звiтного перiоду регулярно проводило стрес-тестування. На
основi проведених стрес-тестiв здiйснювалося розкриття iнформацiї щодо отриманих
результатiв та ключових ризикiв, згiдно вимог встановлених комiсiєю.

Вiдповiдно до вимог статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть" ми наводимо в нашому Звiтi незалежного аудитора таку iнформацiю, яка
вимагається додатково до вимог МСА.

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення
обов'язкового аудиту, дата призначення та загальна тривалiсть виконання аудиторського
завдання
Суб'єкт аудиторської дiяльностi - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД" був призначений за результатами конкурсу,
затвердженого Протоколом № 17-0221-01 засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛIС"
12.02.2020 р., строк на 1 рiк, завдання з аудиту фiнансової звiтностi та з урахуванням вимог
Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".
Дата призначення - 17 лютого 2021 року.
Строки виконання: з 18 лютого 2021 року по 22 березня 2021 року.
Тривалiсть виконання завдання з урахуванням продовження: 1 рiк.

Iнформацiя щодо аудиторських оцiнок
Пiд час iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення в частинi виявлення порушень,
зокрема, пов'язаних iз шахрайством та недотриманням вимог законодавчих та нормативних
актiв, нашi процедури, серед iншого, включали:
1)
запити управлiнському персоналу та тим, кого надiлено найвищими повноваженнями,
включаючи отримання та перегляд пiдтвердної документацiї стосовно полiтик та процедур
Компанiї щодо:
iдентифiкацiї, оцiнювання та дотримання вимог законодавчих i нормативних актiв, а
також наявностi вiдомостей про будь-якi випадки їх порушення;
виявлення та реагування на ризики шахрайства, а також наявностi вiдомостей про
будь-яке фактичне, пiдозрюване або передбачуване шахрайство;
внутрiшнiх контролiв, запроваджених для зниження ризикiв, пов'язаних з шахрайством
або недотриманням вимог законодавчих та нормативних актiв;
2)
обговорення членами команди iз завдання з аудиту того, за яких обставин та на якому
етапi фiнансова звiтнiсть Товариства може бути вразливою щодо суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства, включаючи спосiб вчинення шахрайства. У межах такого обговорення
ми iдентифiкували потенцiал шахрайства в таких сферах: визнання доходiв, недооцiнювання
управлiнським персоналом заходiв контролю;
3)
отримання розумiння законодавчих i нормативних актiв, якi застосовуються до
Товариства та складають нормативно-правову основу його дiяльностi.
У результатi виконаних нами процедур з iдентифiкацiї й оцiнки ризикiв ми не визначили в
якостi ключових питань аудиту будь-якi питання, пов'язанi з потенцiйним ризиком шахрайства
або недотримання вимог законодавчих та нормативних актiв.
Нашi процедури у вiдповiдь на iншi iдентифiкованi ризики, серед iншого, полягали в такому:
огляд розкриттiв для фiнансової звiтностi та тестування пiдтвердної iнформацiї для
того, щоб оцiнити дотримання вимог вiдповiдних законiв i нормативних актiв;
запит управлiнському персоналу, тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, та
внутрiшнiм юристам щодо наявних та потенцiйних судових позовiв i претензiй;
ознайомлення з внутрiшнiми розпорядчими документами;
виконання аналiтичних процедур;
тестування вiдповiдностi iнформацiї, вiдображеної у фiнансовому облiку, та
коригувань; оцiнка того, чи свiдчать судження та рiшення, зробленi управлiнським
персоналом пiд час визначення облiкових оцiнок, про наявнiсть упередженостi; оцiнювання
економiчного обгрунтування щодо значних операцiй, якi є незвичайними або виходять за межi

звичайної господарської дiяльностi.

Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних
iз шахрайством
Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей Звiт незалежного
аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася.

У результатi перевiрки системи внутрiшнього контролю Товариства, проведеної для цiлей
аудиту фiнансової звiтностi, нами не виявлено суттєвих недолiкiв, якi могли б негативно
вплинути на можливiсть Товариства облiковувати, обробляти, узагальнювати та вiдображати у
звiтностi облiковi данi, складати фiнансову звiтнiсть, яка не мiстить суттєвих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилки, невiдповiдностей законодавчим, нормативним вимогам.
Пiд час проведення аудиту ми перевiрили наявнiсть факторiв ризику шахрайства, зокрема
шляхом тестування. Аудитори не отримали доказiв обставин, що можуть свiдчити про
можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть Товариства мiстить суттєве викривлення внаслiдок
шахрайства.

Пiдтвердження того, що Звiт незалежного аудитора узгоджено з Додатковим звiтом для
аудиторського комiтету (органу, який виконує його функцiї)
Ми пiдтверджуємо, що наша аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi, викладена у цьому
Звiтi незалежного аудитора, узгоджується з Додатковим звiтом, складеним вiдповiдно до
статтi 35 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".

Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть
ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi
Ми пiдтверджуємо, що не надавали Товариству заборонених законодавством України послуг,
у тому числi заборонених частиною четвертою статтi 6 Закону України "Про аудит фiнансової
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". Нами не було iдентифiковано жодних загроз нашiй
незалежностi як на рiвнi аудиторської фiрми, так i на рiвнi ключового партнера з аудиту,
задiяного у виконаннi завдання з аудиту.

Iнформацiя про iншi послуги, наданi суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй особi або
контрольованим нею суб'єктам господарювання, крiм послуг з обов'язкового аудиту, що не
розкрита у Звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi
Протягом 2020 року ми не надавали жодних аудиторських послуг.

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Ми виконали аудит в обсязi, передбаченому вимогами МСА, Законом України "Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" та iнших законодавчих i нормативних актiв.

Нами були застосованi документальнi способи перевiрки - дослiдження документiв, вибiркове
спостереження, групування недолiкiв, формальна й арифметична перевiрка документiв, аналiз
документально оформлених господарських операцiй, логiчна перевiрка, оцiнка законностi й
обгрунтованостi господарських операцiй за даними кореспонденцiї рахункiв бухгалтерського
облiку. При цьому джерелами iнформацiї були: первиннi документи, у тому числi технiчнi
носiї iнформацiї, реєстри синтетичного й аналiтичного бухгалтерського фiнансового облiку,
фiнансова, податкова, статистична й оперативна звiтнiсть.

Властивi обмеження аудиту створюють невiд'ємний ризик того, що деякi суттєвi викривлення
фiнансових звiтiв не будуть виявленi, навiть за належного планування i здiйснення аудиту
вiдповiдно до МСА. Аудит не гарантує виявлення всiх суттєвих викривлень через такi
фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властивi внутрiшньому контролю, а
також через те, що бiльшiсть доказiв, доступних аудитору, є, радше, переконливими, нiж
остаточними. Унаслiдок цього аудитор може отримати лише обгрунтовану впевненiсть, що
суттєвi викривлення у фiнансових звiтах будуть виявленi.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування аудиторської фiрми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи
Юридична адреса

35449775

Україна, м. Запорiжжя, вул. Нагнибiди, буд. 15, кв. 2

Мiсцезнаходження
(адреса аудитора) Україна, м. Запорiжжя, пр. Металургiв, буд. 21/ вул. Богдана
Хмельницького, буд. 24
Iнформацiя про включення до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiли
II, III, IV)
номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - №
4126
Аудит проводився в перiод з 18 лютого 2021 р. по 22 березня 2021 р. на пiдставi договору №
66 вiд 18.02.2021 р.
Ключовий партнер з аудиту, вiдповiдальний за завдання з аудиту, за результатами якого

випущено цей звiт незалежного аудитора Чорна Наталiя Григорiвна.
Ключовий партнер з аудиту Чорна Наталiя Григорiвна
номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 101090
Вiд iменi ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД"
Директор

Кролик Олена Анатолiївна

номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 102081
Адреса складання звiту незалежного аудитора
69032, м. Запорiжжя, пр. Металургiв, буд. 21/ вул. Богдана Хмельницького, буд. 24.

Дата звiту незалежного аудитора
22 березня 2021 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Голова Правлiння Товариства Подолянко Ярослав Миколайович пiдтверджує, що рiчна
фiнансова
звiтнiсть Товариства, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що
вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звiт керiвництва включає
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi
та стан Товариства та мiстить опис основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство
стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

