Титульний аркуш
27.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 50/19
(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

Пiдгайний Дмитро Григорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ФОРТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30838106
4. Місцезнаходження: 08711, Україна, Київська обл., Обухiвський р-н, смт Козин, Київська, буд.
107-Б
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 251-63-51, 044 251-63-52
6. Адреса електронної пошти: d.pidgaynyy@gmail.com
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 наглядової ради емітента від 25.02.2019, Протокол №03 Наглядової ради вiд
25.02.2019 р.
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 оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.skfort.p
uhi.info/

15.04.2019

(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 посади 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 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 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 емітент
- 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
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. 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
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
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:
До складу рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в iнших юридичних осiбах" - емiтент не брав участi у будь
яких юридичних осiбах.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря"- за звiтний перiод не створено посаду
корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами
рейтингового агенства.
"Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iн. вiдокремлених пiдроздiлiв емiтента" - не має фiлiй
та вiдокремлених пiдроздiлiв
"Судовi справи" - за звiтний перiод у емiтента вiдсутнi судовi справи
"Штрафнi санкцiї" - за звiтний перiод у емiтента вiдсутнi штрафнi санкцiї
"Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючи акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим пороговому значенню пакета акцiй" - у звiтному роцi не вiдбулося змiн
"Iнформацiя про облiзацiї" - облiзацiй не має
"Iнформацiя про iншi цiннi папери випущенi емiтентом" - емiтент не випускав iнших цiнних
паперiв

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - таких немає
"Iнформацiя про забезпечення випуску цiнних паперiв" - не має
"Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного року" - емiтент
протягом року не придбав власнi акцiї
"Звiт про стан об. нерухомостi" - не має
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" - працiвники не мають у власностi цiннi папери
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру капiталу" - не має
"Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу ЦП емiтента, у т.ч. необх. отримання вiд
емiтента або iнших власникiв ЦП згоди на вiдчуження таких ЦП" - обменень не має
"Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" - дiвiденти у
звiтному роцi не виплачувалися
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя
про собiвартiсть реальзованої продукцiї" - за звiтний перiод емiтент не займався видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна добувальна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Зазначенi таблицi можуть не заповнювати емiтенти, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзованої
продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв" не має
"Iнформацiя про вчиненi правочинiв" - не має
"Iнформацiя про вчинення правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - не має
"Рiчна фiнзвiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забез. випуску боргових
цiнних паперiв" - не має.
"Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента" - не має.
"Iнформацiя про будь-якi договори та / або правичини, умовою чинностi якиє є незмiннiсть
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" - не має.
"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпетечнi цiннi папери, що виникла
протягом звiтного перiоду" - у звiтному перiодi не було.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ФОРТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
06.07.2000
4. Територія (область)
Київська обл.
5. Статутний капітал (грн)
8433100
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4
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 "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
322313
3) Поточний рахунок
26506000000404
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) Поточний рахунок
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

1
Страхова дiяльнiсть
Опис
Страхова дiльнiсть

Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що дії ліцензії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
(дозволу)
(дозволу)
(за
наявності)
2
3
4
5
АЕ № 641811 19.02.2015
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
д/н
АЕ№641812 19.02.2015
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Опис
Страхова дiяльнiсть

д/н
АЕ №641813 19.02.2015

Страхова дiяльнiсть

д/н
АЕ №641814 19.02.2015

Страхова дiяльнiсть

д/н
АЕ№641815 19.02.2015

Страхова дiяльнiсть

д/н
АЕ№641816 19.02.2015

Страхова дiяльнiсть

д/н
АЕ №641817 19.02.2015

Страхова дiяльнiсть

д/н
АЕ №641818 19.02.2015

Страхова дiяльнiсть

д/н
АЕ №641819 19.02.2015

Страхова дiяльнiсть

д/н
АЕ №641820 19.02.2015

Страхова дiяльнiсть

д/н
АЕ №641821 19.02.2015

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

д/н

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" у березнi 2011 р. здiйснена
державна реєстрацiя змiн до установчих документiв страхової компанiї, вiдповiдно до яких
найменування ЗАТ Страхова компанiя "ФОРТ" змiнено на ПрАТ "Страхова компанiя "ФОРТ".
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя " ФОРТ" , яке є правонаступником
Закритого акцiонерного товариства Страхова компанiя "ФОРТ", зареєстрованого Виконавчим
комiтетом Днiпропетровської мiської Ради 06 липня 2000 року, про що зроблено запис у журналi
облiку реєстрацiйних справ за №04052092.Ю.002.0589, iдентифiкацiйний код суб'єкта
пiдприємницької дiяльностi в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України
30838106.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ФОРТ" працює на страховому ринку
бiльш нiж 16 рокiв.

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню
усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв громадян та здiйснення фiнансової дiяльностi
в межах, визначених чинним законодавством.
Компанiя має 11 безстрокових лiцензiй Державної комiссiї по регулюванню ринкiв фiнансових
послуг України на хдiйснення практично усiх видiв добровiльного та об'язкового страхування.
ПрАТ "СК "ФОРТ" являеться неодноразовим учасником та переможцем конкурсiв
Держпоребстандарта " 100 кращiх товарiв України" в номинацiї високоякiсних послуг у
страхуваннi, та отримара квалiфiкацiйний сертифiкат першого рiвня на здiйснення страхування
вiдповiдальностi товаровиробника за якiсть продукцiї перед споживачами.
За 18 рокiв працi на страховому ринку України компанiя не мала претензий вiд своїх клiентiв и
партнеров, а також жодного судового позику.
Приватне акцiонерне товариство "Страховая компания "ФОРТ" згiдно рiшення погачергових
загальних зборiв акцiонерiв 18 листопада 2014 року змiнила своє мiсцезнаходження (юридичну
та фактичну адресу) на:
08711, Київська область, Обухiвський район, смт. Козин, вул. Київська, буд. 107 Б.
З початку дiяльностi компанiя зарекомендувала себя як надiйний партнер в бiзнесе, досвiдчений
та авторитетний консультант в рiзних фiнансово-економiчних питаннях.
Размiр статутного капiталi ПрАТ "СК "ФОРТ" складає 8 433 100,00 гривень.
Iнформацiя про органiзацiйну структуру емiтента
Основними структерними пiдроздалами Страхової компанiї, що забезпечує її дiяльнiсть, є:
- Керiвництво страхової компанiї,
- Правлiння Страхової компанiї,
-Департамент по роботi з клiєнтами,
-Фiнансовий департамент
Емiтент не має дочiрних пiдприємств, фiлiй, предстпвництв чи iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв
Протягом 2018 року в Приватному акцiонерному товариствi "Страхова компанiя "ФОРТ" не
вiдбулося змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом.
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 у 2018 роцi склала 4 осiб.
Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом у 2018 роцi було - три. Фонд
оплати працi склав 135,0тис. грн. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищеннi рiвня
квалiфiкафiї працiвникам вiдповiдно до сфери дiяльностi та вимогам Законадовства України.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності

У 2018 роцi емiтент розмiщував власнi кошти в банкiвськiй установi АТ "Укрексiмбанк" у
розмiрi 40,2 тис. грн., ПАТ "Райффайнен Банк Аваль" у розмiрi 38тис. грн., ПАТ КБ
"Приватбанк" у розмiрi 20 тис. грн., АТ "Укрсиббанк" у розмiрi 38,8 тис. грн. та отримав
загальний прибуток (проценти по депозиту) у розмiрi 9 тис. грн.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного 2018 року злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення Страхової
компанiї не вiдбувалось. Припинення окремих видiв страхової дiяльностi протягом звiтного
2018 року не проводилось.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облакова полiтика страхової компанiї грунтується на основних принципах бухгалтерського
облiку, яких вона дотримується при складаннi фiнансової звiтностi.
З метою забеспечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та звiтностi проводиться
iнвентаризацiя майна та фiнансових зобов'язань,згiдно зi ст. 10 Закону про бухгалтерський облiк
та iншими нормативними документами.
Iнвентаризацiя активiв та зобов'язань, пiд час якої перевiряються їх наявнiсть та документальне
подiтверждення. Проводиться перед складання рiчної фiнансової звiтностi у перiод з 01 грудня
по 31 грудня, в обов'язковому порядку.
Для пiдтверждення достовiрностi фiнансової звiтности не рiже одного разу на рiк проводиться
аудиторска перевiрка фiнансової звiтностi аудиторською фiрмою.
Строк експлуатацiї об'єктiв основних засобiв встановлюється для кожного об'єкту
iндивiдуально.
Для iснуючих об'єктiв ОЗ встановлються наступнi сроки експлуатацiї:
- для офiсних примiенщь - 30 рокiв;
- для транспортних засобiв 10 рокiв;
- для офiсної мебелi 5 рокiв;
- для комп'ютера и iн. офiсної технiки 4 роки.
Амортизацiя основних засобiв зiйснюється прямолiнiйним методом.
Амортизацiя нематериального активу нараховується згiдно з МСБО (IAS) 38 <Нематерiальнi
активи>.
- прямолiнiйним методом виходячи з вартостi та плануємого строку його використання (але не
бiльше 20 рокiв), а саме:
для лiцензiй - 20 рокiв;
для iнших нематерiальних активiв - 10 рокiв.
Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється за методом собiвартостi перших за засом прибуття
запасiв (ФИФО).
Оцiнка цiнних паперiв на дату балансу здiйснюється по собiвартостi.
Облiк доховiд страхової компанiї здiйснюється згiдно с МСБО (IAS) 18 <Дохiд>, за
виключенням виручки вiд договорiв страхування.
Дохiд компанiї вимiрюється по справедливiй вартостi вiдшкодування отриманного з облiком
суми торгових та оптових знижок, наданих СК.
Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється згiдно з МСБО (IAS) 39 <Фiнансовi iнструменти:
признання та вимiрiння> та МСБО (IAS) 32 <Фiнансовi iнструменти: розкриття та надання
iнформацiї>.
Формування резервiв проводиться згiдно з Законом України "Про страхiвання".
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
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ФОРТ" займається наданням страхових
послуг по обов'язковим та добровiльним видам страхування, а саме:
Обов'язковi види страхування:
Страхування цiвiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господорювання за шкоду, яка може бути
спричинена пожежами та аварiями та об'єктах пiдвиеної безпеки, включая пожежовибуховi
об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на котрих може призвести до аварiй екологiчного та
санiтарно-епiдемiологiчного зарактеру.
Страхiвання вiдповiдальностi суб'єктiв транспортировки небезпечних вантажiв на випадок
настання негативних наслiдкiв пiд час транспортировки небезпечних вантажiв.
Страхiвання цiвiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.
Добровiльнi види страхування:
Страхiвання майна, в тому числi, будiвлi i споруд, спецiальних примiщень, об'єктiв
незавершаного будiвництва, а також майна, взятого/вiдданого пiд заставу при кредитуваннi,
майна, переданного (отриманого) в оренду (страхування обов'язкове згiдно Закону України "Про
оренду дердавного та комунального майна").
Страхування будiвельно-монтажних ризикiв.
Страхування вантажiв та багажу при транспортировцi.
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, у том числi вiдповiдальнiсть
товаровиробника, продавця, виконавця перед споживачами за якiсть продукцiї (робiт, послуг).
По даному виду страхування страхова компанiя покриває фiнансовi звитки виробника, пов'язанi
з необхiднiстю компенсувати уерб, спричинений життю, здоров'ю та майну третiх осiб внаслiдок
використання їми продукцiї (товарiв, послуг) неналежної якостi. Крiм того, заключення
договору по цьому виду страхування надає наступнi переваги виробнику:
- можливiсть вихiду на зовнiшньоекономiчний ринок;
- пiдвиення конкурентоспроможностi товару;
- захист на випадок настання страхового випадку;
- економiя фiнансових коштiв при врегулювання проблем, якi виникають внаслiдок рекламацiй
на продукцiю;
- переваги при участиi в усiх тендерах.
Страхування фiнансових ризикiв, страхування об'єктiв iнтеллектуальної власностi.
Страхування вiд несчасного випадку.
Медичне страхування.
Усi види страхування здiйснюванi у звiтному перiодi, прибутковi
Основними клiєнтами (страхувальниками) є юридичнi особи.
Для збiльшення надходжень страхових платежiв та розширення страхового поля Cтрахова

компанiя "ФОРТ" розробляє новi страховi продукти та комплекснi програми страхування як для
юридичних, так i для фiзичних осiб, застосовує iнструменти маркетингової полiтики, активно
приймає участь у тендерах по страхуванню перспективних суб'єктiв господарювання.
Керiвництво компанiї постiйно працює над тарифною полiтикою, а саме шляхом застосування
гнучкої системи знижок, що допомагає зацiкавити клiєнтiв у постiйнiй спiвпрацi з компанiєю.
Проводиться активна робота по залученню страхових агентiв.
Страхова компанiя ''ФОРТ'' чiтко виконує свої обов'язки за договорами страхування та
перестрахування,
своєчасно
здiйснює
розрахунки
зi
страхувальниками
та
перестрахувальниками. Судовi суперечки зi страхувальниками та перестрахувальниками
компанiя не веде.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За перiод з 2013 по 2018 роки вiдчудження активiв становило 414,6 тис. грн.
Протягом 2018 року не було здiйснено операцiй з пов'язаною особою.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби вiдображаються за фактичною вартiстю або перерахованою вартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї. Так вартiсть включає витрати, пов'язанi iз змамiною
частини основних засобiв, якi визначенi за фактом понесення якщо вони вiдповiдають критерiям
визнання.
Нарахування амортизацiї на основнi засоби починається з начтупного мiсяця пiсля дати
введення таких активiв в експлуатацiю. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.
- для офiсних примiенщь - 30 рокiв;
- для транспортних засобiв 10 рокiв;
- для офiсної мебелi 5 рокiв;
- для комп'ютера и iн. офiсної технiки 4 роки.
ПрАТ СК ФОРТ має одне власне авто.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть страхової компанiї, як i на всю фiнансову сферу України, iстотний вплив мають
полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або
економiчних обстежень середня.
До страховика у 2018 роцi не було застосованi нiякi заходи впливу. Не було виплати штрафних
санкцiй (штрафiв, пенi, неустойки) i компенсацiй за порушення законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Полiтика фiнансової дiяльностi страхової компанiї - це комплекс послiдовних взаємопов'язаних
заходiв фiнансово-економiчного, органiзацiйного. соцiального характеру, спрямованих на

полiпшення фiнансового стану страхової компанiї: лiквiдностi, платоспроможностi, достатностi
капiталу, структури активiв, дохiдностi, рентабельностi.
Достатнiсть капiталу:
Достатнiсть капiталу є одним з головних показникiв сттабiльностi компанiї. Головною метою
страхової компанiї є:
- залучення та пiдтримка достатнього рiвня капiталу для забезпечення та розширення дiяльностi
компанiї;
-створення захисту вiд негативних наслiдкiв ризикiв, якi приймає страхова компанiя в процесi
дiяльностi;
-забезпечення фiнансової стiйкостi та стабiльностi компанiї.
Метою управлiння лiквiднiстю страхової компанiї є пiдтримання її на достатньому рiвнi для
своєчасного виконання всiх прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягiв, формування
оптимальної структури активiв iз збiльшеннм частки високоякiсних активiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду складає 0,0 тис.
грн.
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)
У зв'язку з ситуацiєю, а склалася на фiнансовому ринку, керiвництвом компанiї було прийнято
рiшення про розробку короткострокової стратегiї, яка може переглядатися вiдповiдно до змiн
фiнансового середовища.
Згiдно з обраною стратегiєю. основними завданнями компанiї на найближчий перiод є:
-посилення ринкової позицiї за рахунок перерозподiлу ринку;
-забезпечення стабiльної роботи компанiї (пiдтримання вiдповiдного рiвня лiквiдностi та
платоспроможностi);
-максимальна лояльнiсть до клiєнтiв.
Для досягнення цiєї мети перед страховою компанiєю на наступний рiк поставленi наступнi
завдання:
- пiдвиення якостi обслуговування клiєнтiв;
-збiльшення клiєнтської бази;
-дивертифiкацiя тарифiв;
-розробка нових страхових продуктiв;
-забезпечення фiнансової стiйкостi та платоспроможностi.
Досягнення поставлених завдань буде здiйснюватися за допомогою наступних заходiв:
-впровадження нових ефективних методiв роботи з клiєнтами;
-ефективне використання та розмiщення наявних коштiв;
-постiйне пiдвищення професiоналiзму та компетенцiї персоналу компанiї;
-виваженої цiнової(тарифної) полiтики при просуваннi страхових послуг на ринок.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
У звiтному перiодi не проводились.
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

д/н

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Вищим органом
Товариства є
Загальнi збори
акцiонерiв.

Структура

Персональний склад

Правлiння ПрАТ <СК <ФОРТ> з
термiном повноважень три роки, а
саме: 1.Голова Правлiння - Пiдгайний
Дмитро Григорович 2. Член Правлiння
Заступники Голови Правлiння - Петрук
Любов Леонiдiвна 3. Член правлiння
Головний бухгалтер - Єфанова
Свiтлана Валерiївна Всi члени
Правлiння Товариства вiдповiдають
встановленим законодавством вимогам.
Ревiзор - представник Приватного
пiдприємства "Центр нових
технологiй", в особi Будагової Тетяни
Євгенiвни Склад Наглядової ради
ПрАТ <СК <ФОРТ> термiном на три
роки: 1. Голова Наглядової ради Прусс Олег Васильович 2. Член
Наглядової ради - Прусс Олена
Миколаївна 3. Член Наглядової ради Савчук Василь Iванович Всi члени
Наглядової ради Товариства
вiдповiдають встановленим
законодавством вимогам.

Голова Правлiння - Пiдгайний Дмитро
Григорович
Заступники Голови Правлiння Петрук Любов Леонiдiвна
Головний бухгалтер - Єфанова
Свiтлана Валерiївна
Заступник Голови правлiння - Гладкий
Дмитро Григорович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiдгайний Дмитро Григорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
2914003175
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища юридична
6) Стаж роботи (років)
14
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ <КАРIДОКОМ>, посада юрисконсульт
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2017, обрано три роки
9) Опис
д/н
1) Посада

Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єфанова Свiтлана Валерiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
3033903609
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Вища економiчна
6) Стаж роботи (років)
14
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Страхове акцiонерне товариство "Укрiнтерполiс" головний бухгалтер, 32280610, Д/н
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.08.2008, обрано необмежений
9) Опис
Д/н

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова Правлiння
Головний
бухгалтер

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Пiдгайний Дмитро
Григорович
Єфанова Свiтлана
Валерiївна

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

2914003175

4
0

3033903609

Ідентифікаційний код
юридичної особи
3

Усього

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Посадовi особи не отримували у звiтному перiодi винагороди та компенсацiї

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

Місцезнаходження

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

ТОВ "СПРОМ"

25021196

08711, Україна, Київська обл.,
Обухiвський р-н, смт Козин,
Київська, буд. 107-Б

11,2372

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Iнформацiйно-аналiтичний
центр Iнтелектуальний
Капiтал"

25534263

08711, Україна, Київська обл.,
Обухiвський р-н, смт Козин,
Київська, буд. 107-Б

57,0714

ПП "Центр нових технологiй"

30381629

РКЛIН ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД

НЕ 272495

08711, Україна, Київська обл.,
Обухiвський р-н, смт Козин,
Київська, буд. 107-Б
1066, Республiка Кiпр, м. Нiкосiя,
Фемiст Оклi Дервi, 41 ВЕЖА
ГАВАЙЇ 8- поверх, кв/оф

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Омельченко Микола Григорович
Прусс Олег Васильович

15,3124
9,0121

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
7,36572
0,00118
100
Усього

VII. 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, зокрема інформацію про:
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
Вiдповiдно до Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11.12.2003р.
№ 571 "Про затвердження Принципiв корпоративного управлiння" Товариством було
затверджено Принципи корпоративного управлiння.
Текст Принципiв (Кодексу) корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства
"Страхова компанiя "ФОРТ" розмiщено на власному сайтi Товариства http://www.skfort.puhi.info
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
д/н
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
д/н
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
У своїй дiяльностi Товариство неухильно дотримується запровадженi Принципи (кодекс)
корпоративного управлiння i не вiдхиляється вiд його вимог.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

23.03.2018
72,3838

Дата проведення
Кворум зборів
Опис
Вид загальних зборів

позачергові

чергові

позачергові
X
16.11.2018
72,3838

Дата проведення
Кворум зборів
Питання щодо чергових загальних зборiв
Опис
1.
Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв
акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання
головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2.
Рiчний звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ
<СК <ФОРТ> за 2017 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi

Товариства у 2018 роцi.
3.
Звiт Наглядової ради ПрАТ <СК <ФОРТ> за 2017 рiк.
4.
Звiт Ревiзора за 2017 рiк та висновки Ревiзора по рiчному звiту та
балансу Товариства за 2017 рiк.
5.
Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.
6.
Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2017 рiк.
7.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради,
Правлiння та Ревiзора.
Слухали:
Голову правлiння Товариства - Пiдгайний Д.Г.
Головного бухгалтера - Єфанова С.В.;
Ревiзора Товариства - Будагова Т. Є.
- Члена Наглядової ради - Прусс О.М.
- Голову Наглядової ради - Прусс О.В.
Питання щодо позачергових загальних зборiв:
1.Прийняття рiшення з питань порядку проведення позачергових
зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу.
Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборiв
акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення про виконання нормативу платоспроможностi та
достатностi капiталу шляхом внесенням iншого додаткового капiталу за
рахунок внескiв засновникiв та учасникiв понад розмiр статутного капiталу
i без рiшення про його збiльшення й перереєстрацiю з подальшим
вiдображенням в обов'язковiй звiтностi товариства.
3. Про затвердження змiн до статуту Товариства шляхом викладення його
в новiй редакцiї у зв'язку iз приведенням статуту Товариства у
вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства.
Особа яка iнiцiювала проведення позачергових зборiв - голова Наглядової
ради - Прусс О.В.
Слухали:
Голову правлiння - Пiдгайного Д.Г.
Головного бухгалтера -Ефанову С.В.
Голову Наглядової ради - Прусс О.В.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
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 (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
відсотками акцій

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні
X
X

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Прийняття рiшення про виконання нормативу платоспроможностi та
достатностi капiталу шляхом внесенням iншого додаткового капiталу за
Інше
рахунок внескiв засновникiв та учасникiв понад розмiр статутного
(зазначити)
капiталу i без рiшення про його збiльшення й перереєстрацiю з
подальшим вiдображенням в обов'язковiй звiтностi товариства.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
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
д/н
простих акцій товариства
Інше (зазначити)
д/н

Ні
X
X

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: д/н

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: д/н
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
3
1
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

д/н

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети Наглядової Ради не
створювались
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/н
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Прусс Олег Васильович
Опис:
Прусс Олена Миколаївна
Опис:
Савчук Василь Iванович
Опис:

Незалежний член
Так
Ні

Посада
Голова Наглядової ради

X

Член Наглядової ради

X

Член Наглядової ради
X
Всi члени Наглядової ради Товариства вiдповiдають
встановленим законодавством вимогам.

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

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
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
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
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
д/н
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
д/н
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
д/н
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Правлiння Товариства є колегiальним
виконавчим органом Товариства.
До складу Правлiння Товариства входять:
Склад Правлiння ПрАТ "СК "ФОРТ" з
термiном повноважень три роки, а саме:
Голова Правлiння - Пiдгайний Дмитро
Григорович

Функціональні обов'язки
д/н

Член Правлiння Заступники Голови
Правлiння - Петрук Любов Леонiдiвна
Член правлiння Головний бухгалтер Єфанова Свiтлана Валерiївна
Всi члени Правлiння Товариства вiдповiдають
встановленим законодавством вимогам.
Опис

д/н

Примітки
д/н
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено
посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
так
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
ні
так
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
так
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
так
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
так
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
так
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
так
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
так
ні
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
так
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
ні

конфлікт інтересів
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) ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Документи
Інформаці
Національ
надаються
Копії
я
ної комісії
для
докумен розміщуєт
Інформація
з цінних
ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує паперів та
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
фондового
безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
ринку про
ньо в
запит
торінці
зборах
ринок
акціонерно акціонер акціонерн
цінних
му
а
ого
паперів
товаристві
товариства
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної

інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
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

ні

ні

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
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
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотками голосів
Інше
(зазначити)

X
X
X
X

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

№ з/п

1

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

ТОВ "Iнформацiйно-аналiтичний
центр "Iнтеректуальний капiтал"

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)
25534263

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

57,0714

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
843 310

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

94 764

д/н

Дата
виникнення
обмеження
01.01.2018

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
згiдно статуту
9) повноваження посадових осіб емітента
згiдно статуту
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Аудитором перевiрено iнформацiю звiту про корпоративне управлiння, яка передбачена до

розкриття пунктами 1-4 частини 3 статтi 401
Закону i будь-яких суттєвих викривлень не
iдентифiковано. На нашу думку, iнформацiя у звiтi про корпоративне управлiння Товариства,
яка
передбачена до розкриття у пунктах 5-9 частини 3 статтi 401
Закону, не в повнiй мiрi розкрита в
частинi iнформацiї про проведенi загальнi збори i прийнятi на зборах рiшення, iнформацiї про
будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах
емiтента, iнформацiї про порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента,
iнформацiї
про повноваження посадових осiб емiтента. Звiт про управлiння, в цiлому, узгоджується з
фiнансовою звiтнiстю Товариства за рiк, що закiнчився на 31.12.2018р.
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
д/н

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

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
25021196

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Iнформацiйно-аналiтичний
центр Iнтелектуальний Капiтал"

25534263

ПП "Центр нових технологiй"

30381629

РКЛIН ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД

НЕ 272495

Місцезнаходження
08711, Україна,
Київська обл.,
Обухiвський р-н, смт
Козин, Київська, буд.
107-Б
08711, Україна,
Київська обл.,
Обухiвський р-н, смт
Козин, Київська, буд.
107-Б
08711, Україна,
Київська обл.,
Обухiвський р-н, смт
Козит, Київська, буд.
107-Б
1066, Республiка
Кiпр, м.Нiкосiя,
Фемiст Оклi Дервi, 41
ВЕЖА ГАВАЙЇ 8поверх, кв/оф

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

94 764

Прості іменні

Привілейовані
іменні

11,23714

94 764

0

481 289

57,07142

481 289

0

129 131

15,31239

129 131

0

76 000

9,0121

76 000

0

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Д/н
Усього

Кількість за видами акцій

0
781 184

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
0
92,63305

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
0
0
781 184
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Права та обов'язки

Простi iменнi

843 310

10,00

Д/н

Примітки:
Д/Н

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
0

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

1
09.07.2010

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
505/1/10

Опис

д/н

Дата
реєстрації
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ДКЦПФРУ

4
UA4000080162

Тип цінного
папера
5
Акція проста
документарн
а іменна

Форма
існування
та форма
випуску
6
Документар
ні іменні

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7
10

8
843 310

9
8 433 100

10
100

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
09.07.2010

2
505/1/10

3
UA4000080162

4
843 310

5
10

6
748 546

Опис:
д/н

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
94 764

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
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
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0

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

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду, всього складає
119 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду, всього складає
119 тис. грн.
Для iснуючих об'єктiв ОЗ встановлються наступнi сроки експлуатацiї:
- для офiсних примiенщь - 30 рокiв;
- для транспортних засобiв - 10 рокiв;
- для офiсної мебелi - 5 рокiв;
- для комп'ютера и iн. офiсної технiки - 4 роки
Нарахований знос за 2018 рiк складає 1 тис. грн.
Обмеження на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
11 674
11 655
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
8 433
8 433
Скоригований статутний капітал
8 433
8 433
(тис.грн)
Чистi активи (нетто-активи) - рiзниця мiжд сумарними активами та сумарними
Опис
зобов'язаннями.
За поререднiй звiтний перiод вартiсть чистих активiв складає 11655 тис. грн., за звiтнiй
перiод вартiсть чистих активiв збiльшилась на 19 тис. грн. та складає 11674 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв, вiдображена в балансi, на звiтну дату вище вартостi статутного
капiталу. Вартiсть чистих активiв, вiдображена в балансi, бiльше вартостi статутного
капiталу передбаченого законодавством на момент реєстрацiї.
Внески учасникiв в статутний капiтал проведенi у встановленi законодавством термiни у
повному обсязi. Статутний капiтал сформований повнiстю.

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
Опис

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

23

X

X

X

0

X

X

X
X

5
28

X
X

X
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

д/н

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи

ТОВ "Український iнвестицiйний клуб"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
355144923
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
м.Днiпро, Комсомольська, 48Д
АВ №430325
ДКЦПФРУ
01.10.2008
(0562) 36-66-40
(0562) 36-66-40
депозитарна дiяльнiсть
Емiтент не веде самостiйно реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв.
<Аудиторська компанiя <П.С.П.
Аудит>
Товариство з обмеженою
відповідальністю
36412992

Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

01135, Україна, Київська обл., м.Київ,
вул. Золотоустiвська, 23а, 3 поверх.
4276
Аудиторська палата України
23.04.2009
044 281-06-07
044 281-06-07
Дiяльнiсть у сферi бух. облiку та аудиту
Д/н

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "ФОРТ"
Київська область, смт Козин

Дата

КОДИ
27.04.2019

за ЄДРПОУ

30838106

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Інші види страхування, крім страхування
Вид економічної
за КВЕД
життя
діяльності
Середня кількість працівників: 4
Адреса, телефон: 08711 смт Козин, Київська, буд. 107-Б, 044 251-63-51
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

3223155400
10
65.12

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 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

60
189
( 129 )
0
1
119
( 118 )
0
0
(0)
0
0
(0)

50
189
( 139 )
0
0
119
( 119 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

11 549
0
0
0
0

11 549
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
11 610

0
11 599

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

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

0

0

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

0
0
0
0
0
0
0
130
0
130
0
0

0
0
0
0
0
0
0
282
0
282
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
130

0
0
0
0
0
282

1200

0

0

1300

11 740

11 881
На кінець
звітного
періоду
4
8 433
0
0
0
0
0
823
2 418
(0)
(0)
0
11 674

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

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

8 433
0
0
0
0
0
823
2 399
(0)
(0)
0
11 655

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: Д/н

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
64

0
0
0
0
0
0
0
0
179

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
64
0
0
0
0
64

0
0
179
0
0
0
0
179

1600
1605

0
0

0
0

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

0
1
11
6
2
7
0
0
0
0
0
0
0
0
21

0
1
23
20
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
28

1700

0

0

1800
1900

0
11 740

0
11 881

Керівник

Пiдгайний Дмитро Григорович

Головний бухгалтер

Єфанова Свiтлана Валерiївна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "ФОРТ"

Дата

КОДИ
27.04.2019

за ЄДРПОУ

30838106

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 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

327
442
(0)
115

217
218
(0)
1

2014

0

0

2050
2070

( 33 )
(0)

( 25 )
(0)

2090

294

192

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
9

0
0
0
8

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 264 )
(0)
(0)

( 218 )
(0)
(3)

2181

0

0

2182

0

0

2190

39

0

2195
2200
2220

(0)
0
0

( 21 )
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

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

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

2290

39

0

2295
2300

(0)
-20

( 21 )
-6

2305

0

0

2350

19

0

2355

(0)

( 27 )

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

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

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
19

0
-27

За звітний
період

1
2
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505
Відрахування на соціальні заходи
2510
Амортизація
2515
Інші операційні витрати
2520
Разом
2550
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

3
0
135
30
11
121
297

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
115
25
16
90
246
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Пiдгайний Дмитро Григорович

Головний бухгалтер
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 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
442
0
0

0
0
0
218
0
0

3100
3105
3110
3115
3116

( 120 )
( 112 )
( 31 )
( 34 )
(0)

( 90 )
( 93 )
( 24 )
( 28 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
(0)
145

(0)
(0)
-17

3200

0

0

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: д/н

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

7
0
0
0

8
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

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

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

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
7

(0)
8

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
152
130
0
282

(0)
0
-9
139
0
130

Керівник

Пiдгайний Дмитро Григорович
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Звіт про власний капітал
За 2018 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
8 433
0

4
0
0

5
0
0

6
823
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
2 399
0

4010
4090
4095

0
0
8 433

0
0
0

0
0
0

0
0
823

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
11 655
0

0
0
2 399

0
0
0

0
0
0

0
0
11 655

0

19

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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: д/н

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Приватного акцiонерного товариства <Страхова компанiя <ФОРТ>
ЗА 2018 РIК.
З метою глибшого розумiння iнформацiї, що розкривається у фiнансових звiтах ПрАТ
<Страхова компанiя <ФОРТ> за 2018 рiк, наводиться перелiк наступної iнформацiї:
1.Основнi вiдомостi про страхову компанiю
Повна назва Приватне акцiонерне товариство <Страхова компанiя <ФОРТ>
Пiдприємство за ЄДРПОУ 30838106
Територiя за КОАТУУ 3223155400
Форма власностi за КФВ 10 ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ
Орган державного управлiння за СПОДУ Вид економiчної дiяльностi за КВЕД 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
Iнституцiйний сектор економiки за КIСЕ S.12502 Приватнi страховi корпорацiї та недержавнi
пенсiйнi фонди
Юридична адреса мiсцезнаходження: 08711, Київська обл., Обухiвський район, селище мiського
типу Козин, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 107Б
Дата реєстрацiї 06.07.2000
Номер запису: 1 224 120 0000 012636
Реєстрацiйна служба Обухiвського мiськрайонного управлiння юстицiї Київської областi
Працювало у штатi 4 особи
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2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариство <Страхова компанiя <ФОРТ> (надалi
Товариство) за 2018 календарний рiк, складалась вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (далi МСФЗ), в тому чiслi стандарту IFRS 1 "Перше застосування
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Дата переходу Товариства на МСФЗ 01.01.12 року.
Для складання фiнансової звiтностi за МСФЗ застосовуються тi МСФЗ, якi чиннi на 31.12.2018
року.
У вiдповiдностi до п. 10 МСБО 1 <Подання фiнансових звiтiв>, фiнансова звiтнiсть Товариства
складається з наступних компонентiв:
Звiт про фiнансовий стан на кiнець року; Звiт про сукупнi доходи за перiод; Звiт про змiни у
власному капiталi за перiод; Звiт про рух грошових коштiв за перiод; Примiтки до фiнансової
звiтностi, включаючи опис iснуючої облiкової полiтики.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2018 р., є
бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ. Концептуальна основа передбачає, що
фiнансова звiтнiсть надає iнформацiю про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та
грошовi потоки суб'єкта господарювання.
Пiд час формування показникiв (статей) фiнзвiтностi за МСФЗ вiдображаються в українських
типових формах, якi затверджено нацiональними П(С)БО. Валюта звiту гривня, одиниця вимiру
- тисячi гривень.
Приватне акцiонерне товариство <Страхова компанiя <ФОРТ> у звiтному роцi не мала фiлiї та
консолiдованого балансу.
Функцiональна валюта звiтностi МСФЗ - гривня України.
3. Суттевi положення облiкової полiтики
3.1. Дохiд
Доходи компанiї оцiнюються за справедливою вартiстю вiдшкодування отриманого або що
пiдлягає отриманню з урахуванням суми будь-яких торгових i оптових знижок, що надаються

СК.
3.2.Основнi засоби
Всi основнi засоби СК спочатку визнаються та облiковуються за собiвартiстю.
Пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю, за
вирахуванням усiєї накопиченої амортизацiї та всiх накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Вартiсть основних засобiв, яка амортизується розподiляється систематично протягом термiну їх
корисного використання з використанням прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї.
Амортизацiя основних засобiв нараховується з часу придбання основних засобiв.
Оцiночний строк корисного використання основних засобiв:
- для офiсних примiщень - 30 рокiв;
- для транспортних засобiв - 10 рокiв;
- для меблiв - 5 рокiв;
- для комп'ютерiв та iн. офiсної технiки - 4 роки.
3.3. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи в момент придбання вимiрюються за собiвартiстю. Пiсля первiсного
визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Для нарахування амортизацiї нематерiальних активiв застосовується лiнiйний метод.
Оцiночний строк корисного використання нематерiальних активiв:
для лiцензiй - 20 рокiв;
для iнших нематерiальних активiв - 10 рокiв.
3.4 Облiк товарно-матерiальних цiнностiй
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Їх
списання проводиться за собiвартiстю - метод ФIФО.
3.5 Облiк фiнансових iнвестицiй
Iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу, облiковуються за вартiстю придбання,
включаючи витрати по угодi, i згодом переоцiнюються за справедливою вартiстю на основi
котирувань на покупку.
Iнвестицiї, наявнi для продажу, за яким немає котирувань iз зовнiшнiх незалежних джерел,
оцiнюються за справедливою вартiстю, яка заснована на результатах недавнього продажу
аналогiчних пайових цiнних паперiв незв'язаним третiм сторонам або на аналiзi дисконтованих
грошових потокiв по ефективної ринкової процентної ставки.
Доходи i витрати, що виникають в результатi змiни справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних
паперiв, наявних для продажу, включаються до Звiту про прибутки та збити.
3.6 Облiк операцiй в iноземнiй валютi
Позитивнi i негативнi курсовi рiзницi вiд перерахунку грошових активiв та зобов'язань у
функцiональну валюту за встановленим Нацiональним банком України офiцiйним курсом
iноземної валюти по вiдношенню до гривнi вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд
3.7 Податки. Поточний податок на прибуток.
Розрахунок поточних податкових зобов'язань проводиться вiдповiдно до вимог Податкового
кодексу України. Вiдображення сум поточних податкових зобов'язань у звiтностi за МСФЗ
проводиться на пiдставi даних податкових декларацiй за звiтний (податковий) перiод, а також
включає можливi коригування податкових зобов'язань попереднiх перiодiв.
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4. Облiк договорiв страхування
Облiк операцiй по страхуванню здiйснюється вiдповiдно МСФЗ (IFRS) 4 <Страховi контракти>.
4.1 Страховi премiї
Нарахованi страховi премiї включають страховi премiї за договорами страхування, укладеними в
поточному роцi незалежно вiд того чи мають вони вiдношення в цiлому або частково до
подальшого облiкового перiоду. Зароблена частина премiй визнається як дохiд. Премiї
зiзнаються заробленими з дня початку страхового покриття протягом перiоду страхування на

основi структури страхованого ризику. Премiї, переданi на перестрахування, визнаються як
витрати, у вiдповiдностi зi структурою послуги з перестрахування.
4.2 Резерв незароблених премiї
Резерв по незароблених премiй являє собою частину премiй, яка, як очiкується, буде зароблена в
наступному або подальших звiтних перiодах. Резерв по незароблених премiй розраховується з
використанням методу <1/4>.
Згiдно <Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування,
iншими, нiж страхування життя>, затверджених розпорядженням Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17 грудня 2004 року N 3104, страховики
зобов'язанi формувати наступнi види резервiв:
- резерв незароблених премiй,
- резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв.
При цьому, якщо резерв незароблених премiй формується методом <1/365> (<pro rata temporis>),
то обов'язковим є формування резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi. Формування
резерву коливань збитковостi не вiдповiдає МСФЗ. Компанiя даний вид резервiв не формувала.
Компанiя на 31.12.2018 сформувала резерв незароблених премiй, розрахований методом <1/4>.
4.3 Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв визначається по кожнiй не врегулювання притензiї.
4.4 Активи з перестрахування
Доходи i витрати, що виникають у зв'язку з договорами переданого перестрахування,
вiдображаються окремо вiд вiдповiдних активiв, зобов'язань, доходiв i витрат за вiдповiдними
договорами страхування
4.5 Управлiння ризиками
Управлiння ризиками здiйснюється у вiдношеннi фiнансових ризикiв (кредитний ризик, ризик
лiквiдностi та ринковi ризики: валютний ризик, ризик процентної ставки, iнший цiновий ризик),
географiчного, операцiйного та правового ризикiв.
4.6 Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду страховику рекомендується оцiнювати адекватнiсть
визнаних ним страхових резервiв, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх
грошових потокiв за страховими контрактами.
Оцiнка, яку виконує страховик (перевiрка адекватностi зобов'язань), включає поточнi
розрахунки всiх контрактних грошових потокiв та пов'язаних з ними таких грошових потокiв, як
витрати на врегулювання збиткiв. Якщо така оцiнка показує, що балансова вартiсть страхових
зобов'язань (за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та нематерiальних
страхових активiв) є недостатньою, тобто меншою за чисту поточну вартiсть розрахункових
майбутнiх грошових потокiв, нестачу слiд визнавати у складi витрат. При проведеннi перевiрки
адекватностi зобов'язань використовуються якнайкращi поточнi оцiнки майбутнiх контрактних
грошових потокiв, включаючи такi пов'язанi з ними грошовi потоки, як витрати на
врегулювання збиткiв, адмiнiстративнi витрати за страховими полiсами, опцiони i гарантiї
власника страхового полiсу та iнвестицiйний дохiд.
Для оцiнки адекватностi резерву незароблених премiй його розмiр, зменшений на аквiзицiйнi
витрати, порiвнюється с прогнозом майбутнiх виплат i прямих витрат, пов'язаних з веденням
конкретного напрямку бiзнесу Компанiї. Оцiнка майбутнiх витрат визначається на основi
коефiцiєнта збитковостi за даним видом страхування. Оцiнка майбутнiх прямих витрат,
пов'язаних з дiючими договорами, отримана на основi даних по витратах за поточний перiод.
Теоретично, оцiнка майбутнiх регресних виплат додається до резерву незароблених премiй. В
даному випадку адекватностi резерву незароблених премiй аналiз проводився без врахування
майбутнiх регресних виплат. Це забезпечує консервативний пiдхiд до оцiнки адекватностi
резерву незароблених премiй. Для аналiзу адекватностi зобов'язань використовується резерв,
розрахований методом <1/4>, так як цей метод дає меншу величину. Для проведення тесту види
страхування були згрупованi в двi групи:

1. страхування наземного транспорту (включно зi страхуванням залiзничного транспорту);
2. iнше страхування, а саме: медичне страхування (безперервне страхування здоров'я),
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ, страхування майна (iншого, нiж
передбачено пунктами 7-12), страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж
передбачена пунктами 12 - 14 цiєї статтi).
Результат тесту на адекватнiсть зобов'язань свiдчить про те, що розмiр резерву незароблених
премiй є достатнiм.
Результати аналiзу показали, що станом на 31.12.2018 резерв незароблених премiй в розмiрi 179
тис. грн. є адекватними.
5. Пояснення до фiнансової звiтностi
5.1 До облiкової полiтики СК <ФОРТ> у звiтному перiодi змiни не вносилися.
5.2 Подiй, що вiдбулися пiсля дати балансу, якi могли мати вплив на фiнансовий результат не
було.
5.3 "Iншi операцiйнi доходи" (код рядка 2120) Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний
дохiд) ввiйшли наступнi доходи:
Наiменування доходiв
Сумма (тис. грн.)
Вiдсотки по депозитам
9
5.4 <Iншi витрати> (код рядка 2270) Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд),
не було витрат
5.5 До складу статтi "Iншi операцiйнi витрати" (код рядка 2520) Звiту про фiнансовi результати
(Звiт про сукупний дохiд) ввiйшли наступнi витрати :
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Найменування витрат
Сумма (тис. грн.)
Витрати на аудит
25
Публiкацiї в газетi 6
Проведення оцiнки майна 12
8
Пiдвищення квалiфiкацiї головного бухгалтера та керiвника на вiдповiднiсть знань професiйним
вимогам
10
Послуги банку
5
Оренда
33
Iншi операцiйнi витрати
22
Всього 121
5.6 <Iншi фiнансовi доходи> (код рядка 2220) Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний
дохiд), не було
5.7 "Iнших доходiв" (код рядка 2240) Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
не було
5.8 "Iнших витрат" (код рядка 2270) Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) не
було
5.9 На дату балансу до складу грошових коштiв СК <ФОРТ> входять :
Найменування рахунку
Сума (тис. грн.)
Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi 145
Депозити
137
Всього 282
Негрошовi операцiї iнвестицiйної дiяльностi у 2018 роцi не проводилися.
5.10 До складу рядка 3305 "Отримання позик" Звiту про рух грошових коштiв (за прямим
методом) не було.
5.11 До складу рядка 3215 "Надходження вiд отриманих вiдсоткiв" Звiту про рух грошових
коштiв (за прямим методом) ввiйшло:

Найменування платежу
Вiдсотки по депозиту
Всього 9

Сума (тис. грн.)
9

Нерозподiленний прибуток у звiтному перiодi склав 19 тис. грн.
5.12 До складу статтi "Резервний капiтал" (код рядка 1415) Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
ввiйшло:
Найменування рахунку
На початок звiтного перiоду (тис. грн.) На кiнець звiтного перiоду
(тис. грн.)
Резервний капiтал сформований за рахунок доходу СК <ФОРТ>
823
823
Всього 823
823
Резерв може бути використаний на покриття збиткiв товариства.
5.13 У 2018 роцi СК <ФОРТ> не здiйснювало виплату, згiдно з рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв.
Iнших операцiй з капiталом СК <ФОРТ> у звiтному перiодi не провадилось.
5.14 До перелiку сум зобов'язань, що включенi до статей балансу "Забезпечення майбутнiх
витрат i платежiв" Балансу (Звiт про фiнансовий стан) ввiйшло сальдо по вiдповiдних рахунках:
Найменування рахунку
Сума (тис. грн.)
Страховi резерви (рядок 1530), у тому числi: 179
резерви незароблених премiй (рядок 1533)
179
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
Частка перестраховикiв у страхових резервах (рядок 1180)
у тому числi резерв незароблених премiй (рядок 1183) резерв збиткiв або резерв належних виплат (рядок 1182)
5.15 Фiнансових iнвестицiй, що включаються до складу статтi 1035 Балансу (Звiт про
фiнансовий стан) "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприємств" у звiтному роцi не було.
Iнвестицiйнi сертифiкати на суму 1 495 тис. грн.
Акцiї простi iменнi на суму 10054 тис. грн
5.16 Сумарна величина статутного (складеного) капiталу складає 8 433 100,00 (Вiсiм мiльйонiв
чотириста тридцять три тисячi сто) гривень. Розмiр статутного (складеного) капiталу вiдповiдає
вимогам статтi 30 Закону України <Про страхування> та на 31.12.2018 дорiвнює 265,9 тис. євро.
за курсом НБУ.
№ з/п Розмiр статутного фонду тис.грн.
1
Зареєстровано
8 433
2
Сплаченого 8 433
Статутний (складений) капiтал розподiляється на 843 310 простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 10 гривень за кожну.
Структура внескiв до статутного (складеного) капiталу:
№ з/п Структура внескiв до статутного (складеного) капiталу тис.грн.
1
Грошовi внески, в тому числi:
8 433
2
Усього:
8433
5.17 Облiк операцiй по заробiтнiй платi вiдповiдає чинному законодавству.
Розрахунки з фондами та по податках здiйснюються своєчасно. Середня заробiтна плата по
пiдприємству складає - 3 800 грн.
5.18. Протягом року не було жодної операцiї з пов'язаною особою.
5.19. Сума компенсацiї провiдному управлiнському персоналу, а саме виплати працiвникам за
звiтний перiод складає 135 тис. грн.
Голова правлiння Д.Г.Пiдгайний
Головний бухгалтер С.В.Єфанова

XV. Відомості про аудиторський звіт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

ТОВ <АУДИТОРСЬКА
КОМПАНIЯ <ПI.ЕС.ПI. АУДИТ>
40482683
Україна, м. Київ, вулиця
Золотоустiвська, будинок 23 А,
/лiтера <М>/.
4670
номер: 0754, дата: 25.01.2018
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
д/н
номер: 3/01-2019, дата: 25.02.2019
дата початку: 18.03.2019, дата
закінчення: 29.03.2019
29.03.2019
44 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства <СТРАХОВА
КОМПАНIЯ <ФОРТ> (<Товариство>), що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан)
станом
на 31.12.2018р., звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про рух
грошових
коштiв, звiту про власний капiтал, примiток до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що
закiнчився на
зазначену дату, а також зi стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших
примiток.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в роздiлi <Основа для думки
iз
застереженням> нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31.12.2018р. та його фiнансовi результати i
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв
фiнансової звiтностi (<МСФЗ або МСБО>) та вiдповiдає вимогам Закону України <Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.1999р. №996-XIV щодо
складання
фiнансової звiтностi.
Основа для думки iз застереженням

Товариство у рядку 1035 <Iншi фiнансовi iнвестицiї> звiту про фiнансовий стан на
31.12.2018р.
вiдобразило фiнансовi iнвестицiї у сумi 1 957 тис. грн., якi вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi
iнструменти> мають облiковуватись за справедливою вартiстю. Аудитори не отримали доказiв
щодо визначення справедливої вартостi зазначених iнвестицiй, у зв'язку з чим не могли
визначити,
чи була необхiднiсть в яких-небудь коригуваннях фiнансових iнвестицiй станом на
31.12.2018р., а
також вiдповiдних елементiв, якi формують звiт про прибутки чи збитки та iнший сукупний
дохiд за
перiод, що закiнчився зазначеною датою.
Товариство у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на 31.12.2018р., не
в
повнiй мiрi розкрило цiлi, полiтику та процеси в областi управлiння капiталом, не розкрило
iнформацiю про ключовi припущення вiдносно майбутнiх перiодiв та iнших джерел
невизначеностi
в оцiнцi, в результатi яких може виникнути значний ризик суттєвих коригувань балансової
вартостi
активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року, що вимагає МСБО 1 <Подання
фiнансової звiтностi>, також не наведено iнформацiю про суттєвi облiковi полiтики, змiни
порiвняно з минулим перiодом, що передбачено МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в
облiкових
оцiнках та помилки>, не розкрито iнформацiю про справедливу вартiсть, що вимагає МСФЗ 13
<Оцiнка справедливої вартостi>, вiдсутня iнформацiя в частинi оцiнки фiнансових ризикiв, що
визначено МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї>.
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 Товариства згiдно з Кодексом
етики
професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (<Кодекс
РМСЕБ>)
та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а
також
виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо,
що
отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи
для
нашої думки iз застереженням.
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Як зазначено у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився на
31.12.2018р., управлiнський персонал переконаний, що має усi передумови для забезпечення
безперервної дiяльностi у майбутньому та що не iснує суттєвої невизначеностi щодо подiй або
умов, яка могла б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш
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
додатково до питань, описаних в роздiлi <Основа для думки iз застереженням>, немає iнших
питань, якi варто вiдобразити в нашому звiтi.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається з
додаткових розкриттiв страховикiв, передбачених розпорядженням Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг <Про затвердження
Порядку
складання звiтних даних страховикiв> вiд 03.02.2004р. №39 (зi змiнами), в складi наступних
рiчних
звiтних даних:
Загальнi вiдомостi про страховика (додаток 1);
Звiт про доходи та витрати страховика (додаток 2);
Звiт про страховi платежi та виплати за структурними пiдроздiлами страховика (додаток 3);
Пояснювальна записка до звiтних даних страховика (додаток 4);
Iнформацiя щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування;
Звiт про корпоративне управлiння;
Актуарний звiт (додаток 5).
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю, та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з
iншою
iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю та
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи має ця iнша
iнформацiя 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. Як описано вище у роздiлi <Основа
для
думки iз застереженням>, ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази у достатньому
обсязi щодо справедливої вартостi окремих фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2018р.
Вiдповiдно, ми не можемо дiйти висновку, чи iнша iнформацiя мiстить суттєве викривлення
стосовно цього питання.
Аудитором перевiрено iнформацiю звiту про корпоративне управлiння, яка передбачена до
розкриття пунктами 1-4 частини 3 статтi 401
Закону i будь-яких суттєвих викривлень не
iдентифiковано. На нашу думку, iнформацiя у звiтi про корпоративне управлiння Товариства,
яка
передбачена до розкриття у пунктах 5-9 частини 3 статтi 401
Закону, не в повнiй мiрi розкрита в
частинi iнформацiї про проведенi загальнi збори i прийнятi на зборах рiшення, iнформацiї про
будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах
емiтента, iнформацiї про порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента,
iнформацiї
про повноваження посадових осiб емiтента. Звiт про управлiння, в цiлому, узгоджується з
фiнансовою звiтнiстю Товариства за рiк, що закiнчився на 31.12.2018р.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями
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 Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це
застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли
управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не
має
iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть, в цiлому, не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки та випуск звiту аудитора,
що
мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує,
що аудит, проведений вiдповiдно до MCA, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно
iснує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими,
якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi
рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 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 невиявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
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 об?рунтованiсть облiкових оцiнок i
вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi
отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, або якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити Товариство 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
будьякi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi
питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а
також, де це 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 варто 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
Iншi обов'язки щодо звiтування визначенi вiдповiдно до вимог статтi 14 Закону України <Про
аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> вiд 21.12.2017р. №2258-VIII.
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення
обов'язкового аудиту: Наглядова Рада Товариства.
Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi: 25.02.2019р.
Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням
продовження
повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень: з 18.03.2019р. по 29.03.2019р.
За результатами виконання аудиту фiнансової звiтностi Товариства не iдентифiковано ризикiв
суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Цей звiт незалежного аудитора узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського комiтету
Товариства.
Суб'єкт аудиторської дiяльностi не надавав Товариству послуги, забороненi законодавством.
Суб'єкт аудиторської дiяльностi не надавав Товариству або контрольованим ним суб'єктам
господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту.
Ключовий партнер з аудиту та суб'єкт аудиторської дiяльностi є незалежними вiд Товариства
при
проведеннi аудиту.
Основнi вiдомостi про суб'єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <АУДИТОРСЬКА
КОМПАНIЯ
<ПI.ЕС.ПI. АУДИТ> (код за ЄДРПОУ 40482683).
Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вулиця Золотоустiвська, будинок 23 А, /лiтера <М>/.
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право
проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний
iнтерес:
4670.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi: №0754, видане рiшенням Аудиторської
палати України вiд 25.01.2018р. за №354/3, чинне до 31.12.2023р.

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора,
є:
Директор
Дмитро Сушко
Сертифiкований аудитор
Сертифiкат аудитора: серiя А №005423, чинний до 26.06.2023р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ <ПI.ЕС.ПI. АУДИТ>
01135, м. Київ, Шевченкiвський район, вул. Золотоустiвська, буд. 23 А, /лiтера <М>/
Дата надання звiту незалежного аудитора: 29.03.2019р.

XVI. Твердження щодо річної інформації
д/н

