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Звіт про корпоративне управління 

Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “ІНТО” за 2018 рік 

 

1 Мета провадження діяльності фінан-

сової установи 

Послуги у сфері страхування  

2 Дотримання/недотримання принципів 

чи кодексу корпоративного управлін-

ня (з посиланням на джерело розмі-

щення їх тексту), відхилення та при-

чини такого відхилення протягом ро-

ку 

 Страхова Компанія забезпечує захист прав, 

законних інтересів учасників та рівне ставлення 

до всіх учасників незалежно від розміру частки 

у статутному капіталі, якими вони володіють, 

та інших факторів, забезпечує рівноправний 

доступ усіх учасників до інформації СК. 

3 Власники істотної участі (в тому числі 

осіб, що здійснюють контроль за фі-

нансовою установою), їх відповідність 

встановленим законодавством вимо-

гам та зміну їх складу за рік 

1.КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК 

(КОНТРОЛЕР) - ЕНДРЮ ГАФФ, СПОЛУЧЕНІ 

ШТАТИ АМЕРИКИ, Р 482534400, 06831, ГРІ-

НВІЧ ШТАТ КЕНТУКІ, ВУЛ. ВІНЕЯРД 

ЛАЙН, БУД. 62. 

2.КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК 

(КОНТРОЛЕР) - ДЖОРДЖ СІГУЛАР, СПО-

ЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, Р 499024336, 

32082, ПОНТЕ-ВЕДРА ШТАТ ФЛОРІДА, ПО-

НТЕ-ВЕДРА БУЛЬВАР, БУД. 893. 

3.КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК 

(КОНТРОЛЕР) - ДОНАЛЬД СПЕНСЕР, СПО-

ЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, Р 456971484, 

06820, ДАРІЕН ШТАТ КОННЕКТІКУТ, ВУЛ. 

РЕД РОУЗ, БУД. 33. 

4.КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК 

(КОНТРОЛЕР) - КЕННЕТ БЕРНС, СПОЛУЧЕ-

НІ ШТАТИ АМЕРИКИ, Р 467472611, 10017, 

НЬЮ-ЙОРК, ВУЛ.ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ, 

БУД. 33Д. 

Склад на протязi року не змiнювався. 

4 Склад наглядової ради фінансової 

установи та його зміну за рік, у тому 

числі утворені нею комітети 

1.ТАБУЛАРІУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД 

(TABULARIUM HOLDINGS LIMITED) (юри-

дична особа, що зареєстрована та існує згідно 

законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний 

номер 232658, офіційна адреса – Кіпр, 1065, 

Нікосія, Кепітал Центр, арх. Макаріос ІІІ Аве-

ню,  9 поверх) в особі уповноваженого предста-

вника Кравчука Юрія (Голова Наглядової ради) 

 

2.ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД 

(HEALTHNIKO PRODUCTS LIMITED) (юри-

дична особа, що зареєстрована та існує згідно 

законодавства Республіки Кіпр,  реєстраційний 

номер НЕ 244015, адреса – Дігені Акріта, 8, 

офіс 303, п.с. 1045, Нікосія, Кіпр) в особі упов-

новаженого представника  Котлякової Світлани 

 

3.ЕЛ – ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД  (EL – 
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LLADA HEALTH PG LIMITED) (юридична 

особа, що зареєстрована та існує згідно законо-

давства Республіки Кіпр,  реєстраційний номер 

НЕ 243976, адреса – Дігені Акріта, 8, офіс 303, 

п.с. 1045, Нікосія, Кіпр ) в особі уповноважено-

го представника  Широких Яни 

 

Склад на протязi року не змiнювався. 

5 Склад виконавчого органу фінансової 

установи та його зміну за рік 

У 2018 році відбулися зміни у складі виконав-

чого органу, а саме: 20.11.2018 року звільнений 

з посади Генерального директора Кравець Ми-

хайло Олександрович, а 21.11.2018 призначена 

на посаду Генерального директора Бушева На-

таля Олександрівна. 

6 Факти порушення членами наглядової 

ради та виконавчого органу фінансо-

вої установи внутрішніх правил, що 

призвело до заподіяння шкоди фінан-

совій установі або споживачам фінан-

сових послуг 

Фактів порушення немає 

7 Заходи впливу, застосовані протягом 

року органами державної влади до 

фінансової установи, в тому числі до 

членів її наглядової ради та виконав-

чого органу 

не застосовувались 

8 Розмір винагороди за рік членів на-

глядової ради та виконавчого органу 

фінансової установи 

Відповідно до контракту 

9 Значні фактори ризику, що впливали 

на діяльність фінансової установи 

протягом року 

Не встановлено таких факторів 

10 Наявність у фінансової установи сис-

теми управління ризиками та її клю-

чові характеристики 

У  фiнансової установи дiє система управлiння 

ризиками, у тому числi андеррайтiнг, мета якої 

запровадження комплексу заходiв щодо забез-

печення можливостi пропозицiї страхової пос-

луги; захист страхового портфелю по видам 

страхування; встановлення величини тарифу, 

тощо. 

 Страхова Компанія придiляє увагу управлiнню 

ризиками (ризик - менеджменту), що включає 

виявлення ризикiв, проведення оцiнки їх вели-

чини.   Наявнiсть своєчасної, достовiрної та 

вичерпної iнформацiї про СК є важливою умо-

вою для здiйснення акцiонерами та по-

тенцiйними iнвесторами (клiєнтами) об'єктив-

ної оцiнки фiнансово-економiчного стану ком-

панiї. 

Мета управлiння ризиками  ПрАТ "Страхова 

компанiя "IНТО" полягає в наступних пунктах: 
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- Розробка загального розуміння ризику, 

щоб Компанiя мала змогу управляти ризиками 

економiчно ефективно на всьому пiдприємствi. 

- Досягнення кращого розумiння ризику 

для забезпечення конкурентної переваги. 

- Побудова гарантiй захисту прибутку 

вiд пов'язаних несприятливих подiй. 

- Створення i полiпшення можливостi 

для ефективного реагування на критичнi та ка-

тастрофiчнi ризики з низькою ймовiрнiстю. 

- Досягнення економiї коштiв за раху-

нок полiпшення управлiння внутрiшнiми ресу-

рсами. 

- Пiдвищення ефективностi розмiщення 

капiталу. 

Основнi принципи управлiння ризиками : 

Управлiння ризиками Компанiї являє собою 

процес передбачення i нейтралiзацiї їх негатив-

них фiнансових наслiдкiв, що включає їх 

iдентифiкацiю, оцiнку, упередження та уник-

нення. 

Управлiння ризиками пiдприємства 'рунтується 

на визначених принципах, основними з яких є: 

- Створення цiнностi - ресурси, витраченi для 

зниження ризикiв повиннi бути меншими, нiж 

наслiдки бездiяльностi або вигода повинна пе-

ревищувати витрати 

- Бути невiд'ємною частиною органiзацiйних 

процесiв 

- Бути частиною процесу прийняття рiшень 

- Безпосередньо стосуватися невизначеностi i 

припущень 

- Бути систематичним i структурованим 

- Грунтуватися на найкращiй наявнiй 

iнформацiї 

- Бути адаптивним 

- Приймати до уваги людськi фактори 

- Бути прозорим i всеосяжним 

- Бути динамiчним, повторюваним i реагувати 

на змiни 

- Бути здатним до постiйного полiпшення i вдо-

сконалення 

- Бути постiйно або перiодично оцiнюваним 

11 Результати функціонування протягом 

року системи внутрішнього аудиту 

(контролю), а також дані, зазначені в 

примітках до фінансової та консолі-

дованої фінансової звітності відповід-

но до положень (стандартів) бухгал-

терського обліку 

Система внутрiшнього контролю компанiї за-

безпечує здiйснення стратегiчного, оперативно-

го та поточного контролю за її фiнансово-

господарською дiяльнiстю, проводить 

пiдготовку рекомендацiй з питань затверджен-

ня облiкової полiтики, перевiряє повноту та 

достовiрнiсть фiнансової звiтностi. 

Внутрiшнiй аудит- це комплекс експертно-
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аналiтичних, оцiночних,перевiрочних та iнших 

форм заходiв,спрямованих на дiяльнiсть обекта 

внутрiшнього аудиту (контролю) та його поса-

дових осiб, пов'язану з ухваленням ними 

управлiнських рiшень та виконанням функцiй 

вiдповiдно до нормативно-правових, розпоряд-

чих,iнших актiв i внутрiшнiх документiв з ме-

тою визначення ефективностi дiяльностi об ек-

та внутрiшнього аудиту(контролю) та 

пiдготовки рекомендацiй з удосконалення 

управлiнських процесiв залежно вiд характеру 

виявленої проблеми. 

Протягом року функцiонує система 

внутрiшнього  аудиту  (контролю). Внутрiшнiй 

контроль здiйснюється ревiзором Товариства та 

Вiддiлом контроля та внутрiшнього аудиту  , 

шляхом перевiрок та складення звiту, що за-

тверджується на рiчних Загальних зборах та 

Наглядовою радою. 

Данi, зазначенi в примiтках та самi примiтки  до  

фiнансової та консолiдованої фiнансової   

звiтностi вiдповiдно   до чинних мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), 

мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку (МСБО) за 2018 рiк зазначенi в iншому 

роздiлу цього звiту (розділ 20 ). 

12 Факти відчуження протягом року ак-

тивів в обсязі, що перевищує встанов-

лений у статуті фінансової установи 

розмір 

Не здійснювалось 

13 Результати оцінки активів у разі їх 

купівлі- продажу протягом року. 

Оцiнки активiв протягом року не проводилась. 

14 Операції з пов'язаними особами, в 

тому числі в межах однієї промисло-

во-фінансової групи чи іншого об'єд-

нання, проведені протягом року. 

Здавалась в оренду нерухомiсть. 

Вiдшкодування за медичнi послуги. 

15 Використані рекомендації органів, які 

здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг, щодо ауди-

торського висновку 

Незалежна аудиторська перевiрка проведена 

вiдповiдно до методичних рекомендацiй щодо 

формату аудиторського висновку за наслiдками 

проведення незалежного аудиту консолiдованої 

фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних 

розробленi вiдповiдно до Законiв України "Про 

фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг", "Про бухгалтерсь-

кий облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", 

"Про аудиторську дiяльнiсть", "Про страхуван-

ня", Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi, а також iнших нормативно-правових 

актiв, якi регламентують вiдносини, що вини-

кають у сферi здiйснення операцiй з надання 
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фiнансових послуг та проведення аудиту. 

16 Зовнішній аудитор наглядової ради 

фінансової установи, призначеного 

протягом року 

АФ "Респект" (код ЄДРПОУ 20971605), 65026, 

м. Одеса, пров. Маяковського, 1, кв.10. Тел. 

(048)726-97-59, Керівник Швець Олена Олекса-

ндрівна, Свідоцтво про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 

проводити аудиторські перевірки фінансових 

установ від 30.01.2014 № 258, продовження 

строку дії 22.10.2015 року №2587, термін дії 

свідоцтва до 30.07.2020 року. 

17 Діяльність зовнішнього аудитора, 

 

зокрема:загальний стаж аудиторської 

діяльності; 

 

кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги такій фінансовій 

установі; 

 

перелік інших аудиторських послуг, 

що надавалися такій фінансовій уста-

нові протягом року; 

 

випадки виникнення конфлікту інте-

ресів та/або суміщення виконання 

функцій внутрішнього аудитора; 

 

ротацію аудиторів у фінансовій уста-

нові протягом останніх п'яти років; 

 

стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України про-

тягом року, та факти подання недо-

стовірної звітності фінансової устано-

ви, що підтверджена аудиторським 

висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг 

АФ "Респект" (код ЄДРПОУ 20971605) 

 

Загальний стаж аудиторської дiяльностi - з 1994 

року 
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Інших  аудиторських послуг , що надавалися 

фiнансовiй установi протягом року не було. 

 

 

Не виявлено 

 

 

 

Не було змiн аудиторiв  у  фiнансовiй  установi  

протягом останнiх п'яти рокiв 

 

 

Стягнень, застосованих   до   аудитора  Ауди-

торською  палатою України протягом року  не 

було, фактiв подання  недостовiрної  звiтностi 

фiнансової установи,   що   пiдтверджена  ауди-

торським  висновком не було 

18 Захист фінансовою установою прав 

споживачів фінансових послуг, зок-

рема: 

 

наявність механізму розгляду скарг; 

 

прізвище, ім'я та по батькові праців-

ника фінансової установи, уповнова-

женого розглядати скарги; 

 

стан розгляду фінансовою установою 

протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кіль-

 

 

 

 

Існує 

 

Конева Лiдiя Федорiвна, Кирилюк Віктор Оле-

ксандрович, Бойченко Євгенія В'ячеславівна.  

 

 

Скарг немає 
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кість скарг, що надійшли, та кількість 

задоволених скарг); 

 

наявність позовів до суду стосовно 

надання фінансових послуг фінансо-

вою установою та результати їх розг-

ляду 

 

 

 

Позовів до суду немає 

19 Корпоративне управління у фінансо-

вій установі, подання якої передбаче-

но законами з питань регулювання 

окремих ринків фінансових послуг 

та/або прийнятими згідно з такими 

законами нормативно-правовими ак-

тами органів, які здійснюють держав-

не регулювання ринків фінансових 

послуг 

Корпоративне управління здійснюється згідно з 

нормативно-правовими актами органів, які 

здійснюють державне регулювання ринків фі-

нансових послуг та базується на принципі своє-

часного розкриття інформації про страхову 

компанію, в тому числі про фінансовий стан, 

економічні показники , значні події з метою 

забезпечення можливості прийняття зважених 

рішень акціонерами та клієнтами, на принципі 

ефективного контролю за фінансово-

господарською діяльністю ПрАТ «СК»ІНТО» . 

Страхова Компанія забезпечує захист прав, за-

конних інтересів учасників та рівне ставлення 

до всіх учасників незалежно від розміру частки 

у статутному капіталі, яким вони володіють, та 

інших факторів. 

Виконавчий орган Страхової Компанії здійснює 

керівництво поточною діяльністю компанії та 

підзвітний загальним зборам учасників. 

Інформація, що розкривається ПрАТ 

«СК»ІНТО», є суттєвою та повною. 

Контроль за фінансово-господарською діяльні-

стю Товариства здійснюється як через залучен-

ня незалежного зовнішнього аудитора (ауди-

торської фірми), так і через механізми внутріш-

нього контролю. 

Страхова Компанія поважає права та враховує 

законні інтереси заінтересованих осіб (тобто 

осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності 

Компанії і до яких передусім належать праців-

ники, кредитори, споживач послуг ПрАТ 

«СК»ІНТО», територіальна громада, на терито-

рії якої розташована Страхова Компанія, а та-

кож відповідно державні органи та органи міс-

цевого самоврядування) та активно співпрацює 

з ними для створення добробуту, робочих місць 

та забезпечення фінансової стабільності ПрАТ 

«СК»ІНТО». 
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Розділ  20 . Дані  ПрАТ «СК»ІНТО» , зазначені в Примітках до фінансової  та 

консолідованої фінансової звітності за 2018 рік. 
 

20.1 Інформація про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» 

(Товариство) (код 22477576)  зареєстроване в м. Одеса в серпні 1994 р. відповід-

но до чинного законодавства України . 
 

Юридична адреса компанії та місцезнаходження  -  65070, м. Одеса, вул. Космонавтів, 

23/4. 

Основним видом діяльності компанії є здійснення медичного страхування фізичних і пе-

рсоналу юридичних осіб на території міста Одеса, Одеської області і м.Київа. 

Станом на 31 грудня 2018 та 31 грудня 2017 року наступні учасники володіли частками в 

акціонерному капіталі компанії: 

                                       

 

ТАБУЛАРІУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД  

 

 

   

80.00% 

           

 

ЕЛ-ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД  

     

10.00% 

           

 

ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД  

     

10.00% 

            

ПрАТ «Страхова компанія«IНTO» здійснює свою діяльність відповідно до ліцензій Дер-

жавної  Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії яких - безс-

троковий : 

• № 584273 страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ,з 07.08.2008р. 

• № 584272 страхування здоров'я на випадок хвороби, з 07.08.2008р. 

• № 584270 Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) ,з 29.04.2010 р. 

• № 584271 страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту, 

 вантажів та багажу (вантажобагажу) , з 07.08.2008р. 
 

 

Кількість працівників станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. складала 31 та 

29 осіб, відповідно. 

 

Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах 

Дохід від реалізації, дохід від страхової діяльності 

   

 2018 2017 

Дохід від реалізації товарів(інших послуг)  

 

16 

Всього доходи від реалізації  16 

Чисті зароблені страхові премії 121 709 88 997 

Преміі підписані, валова сума 128 079 95 132 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума (6 370) (6 135) 
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7.2. Собівартість реалізації 

 

  

 Собівартість реалізації   

 2018 2017 

 матеріали  125 243 

Витрати на персонал      1 357 1 067 

Амортизація      1 296 1 123 

Інші (надані послуги)       2 833       10 468 

Всього 5 611 12 901 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 93 630 64 955 

 Інші доходи, інші витрати (операційні) 

 

  

Інші доходи 2018 2017 

Доходи від операційної оренди активів 583 571 

Інші доходи від операційної діяльності         299 180 

Всього інші доходи  882 751 

Інші витрати 2 018 2 017 

Амортизація  124 165 

Штрафи, пені    3   4 

Інші витрати  22 32 

Благодійність   36 11 

Всього інші витрати   185 212 

 Витрати на збут 

 

  

 2018 2017 

Амортизація     54 6 

Маркетинг та реклама, агентська винагорода 15 111 1630 

матеріали  747 357 

Всього витрат на збут 15 912 1993 

 Адміністративні витрати 

 

  

 2018 2017 

Витрати на персонал 10 536 11 576 

послуги   1 528 806 

матеріали     204 339 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів     292 296 

Інші    167 133 

Всього адміністративних витрат  12 727 13 150 

 Фінансові доходи та витрати 

 

  

 2018 2017 

Процентні доходи   

Відсотки по депозитним рахункам в банках 7 004 6 255 

Доходи від участі в капіталі 737 195 

Інші доходи 24 56 

Всього фінансові доходи 7 765 6 506 

Фінансові витрати   
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Втрати від участі в капіталі 84 507 

Інші витрати    

Всього фінансові витрати 84 507 

 Нематеріальні активи 
 

За історичною вартістю Нематеріальні 

активи 

Незавершене 

будівництво 

Всього 

31 грудня 2017 року 2951 - 2 951 

Надходження            720 - 720 

Вибуття - - - 

31 грудня 2018 року 3671 - 3671 

Накопичена амортизація    

31 грудня 2017 року 1712 - 1712 

Нарахування за рік 1031 - 1031 

31 грудня 2018 року 2743 - 2743 

Чиста балансова вартість    

31 грудня 2017 року 1 239 - 1 239 

31 грудня 2018 року 928 - 928 

 Основні засоби 

 За історичною вартіс-

тю 

Будівлі Машини 

та облад-

нання 

Транспорт Меблі та 

приладдя 

Інші не-

оборотні 

активи 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

Справедлива вартість 

на 31.12.2017 
   7 084     635     1 210   358 497 9 784 

Надходження -   107 - -  38 145 

Вибуття       - -       -     -     -  

31 грудня 2018 року 7 084      742 1 210   358 535 9 929 

Накопичена 

амортизація 
      

31 грудня 2017 року    1 621 369       311       82     313 2 696 

Нарахування за рік   287    178     112    89     70 

 

736 

 

Вибуття -    -       -    -     - - 

31 грудня 2018 року 1 908   547    423 

 
  171     383 3 432 

 

Чиста балансова 

вартість 
      

31 грудня 2017 року 5463 266 899 276 184 7088 

31 грудня 2018 року 5176 195 787 187 152 

 

6497 
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Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років у складі основних засобів повністю зношені 

основні засоби становлять 506 тис. грн. та 506 тис. грн. відповідно. 

 Інвестиції, доступні для продажу 
 

 Частка 
% 

31 грудня 2018 Частка % 31 грудня 2017 

Корпоративні права 

ТОВ МК «ТЕКОМ» 
99,99 11 897 99,99            11 897 

 Інше  19  19 

Всього  11 916  11 916 

На дату надання звітності керівництво має намір та вживає ряд ефективних заходів з 

метою продажу даного активу на протязі наступного 2019 року, що підтверджується про-

токолом Наглядової Ради №17/12-2018 від 17.12.2018 р.  

 Фінансові інвестиції (за методом участі в капіталі) 
 

Балансова вартість Код  Частка ,% 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

ТОВ «Медичний 

центр Into-Sana» 

 

21001593 99,84 17 903 17 250 

Початкові інвес-
тиції 

  17 250         17 562 

Дооцінка     737          195 

знецінення      (84)          (507) 

Усього за період:     653           (312) 

В результаті інвестиційної діяльності за звітний рік  Страховик отримав прибуток 653 

тис. грн. 

Станом на 31.12.2018 інвестиції до погашення відсутні 

Запаси 
 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Витратні  матеріали (за історичною 

собівартістю) 

68 58 

Всього запаси 68 58 

. Торговельна та інша дебіторська заборгованість 
 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Торговельна дебіторська заборгованість 10 737 2 923 
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Аванси видані 156 411 

Розрахунки з бюджетом 1270 520 

Інша дебіторська заборгованість             4 719 1 527 

З нарахованих доходів             218 392 

Чиста вартість торговельної 

дебіторської заборгованості 

17 100 5773 

Прострочена  дебіторська заборгованость станом на 31.12.2018 відсутня. Товариство 

проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з використанням індивідуального 

підходу. Страховик не нараховує резерви у зв’язку з відсутністю заборгованості понад 3 

місяці. 

 Грошові кошти  

Станом на 31.12.2018 р. на поточних рахунках у банках грошові кошти обліковуються 

за номінальною вартістю  
 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Каса та рахунки в банках, в грн. 8 636 9 091 

Банківські депозити, в грн..           36 552 48 285 

Всього           45 188 57 376 

Грошові кошти на депозитних рахунках розміщені у банках , які є надійними. 

За даними рейтингу надійності банків, що здійснюється  рейтинговим агентством банки 

мають кредитний рейтинг інвестиційного рівня ua AAA , uaAA+ , ua A+ 

Кредитний ризик визначений як низький. Враховуючи той факт, що строк розміщення ко-

штів на депозитних рахунках є короткостроковим (до 3-х місяців), очікуваний кредитний 

збиток Товариством визнаний при оцінці цього фінансового активу становить «0»  

 

 Власний  капітал 

Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений капітал складав 12 941 тис. 

грн. Станом на 31 грудня 2017року зареєстрований та сплачений капітал складав 12 

941 тис. грн. 

 

 

Структура власного капіталу  :  

Найменування статті Станом на 31.12.2018р Станом на 31.12.2017р 

Статутний капітал             12 941            12 941 

Резервний капітал (сформован згідно 

статуту повністю) 

             1 942             1 942 

Нерозподілений прибу-

ток(непокритий збиток) 

            41 653            40 143 
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Всього власний капітал               56 536            55 026 

Дивіденди у 2018 році не виплачувались згідно рішення Загальних зборів Акціонерів 

Протокол № 1/04-18 від 27.04.2018 

 Забезпечення майбутніх витрат та платежів 
 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Резерв відпусток              418 2 149 

Сума страхових резервів 
            27 094 20 724 

Всього 27 512 22 873 

Короткострокові позики 

Короткострокові позики станом на 31 грудня 2018 року відсутні 

Фінансова оренда 

Зобов'язання з фінансової оренди відсутні станом на 31.12.2018 

 Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

  31 грудня 

2018 

31 грудня 

2017 

Торговельна кредиторська заборгованість  1 769 2 444 

Розрахунки з бюджетом      26 21 

З учасниками          6 208 6 208 

Заробітна плата та соціальні внески        4 34 

Заборгованість за страховою діяльністю         14 794 13 349 

Всього кредиторська заборгованість  22 801 22 056 

Кредиторська заборгованість понад 3-х місяців відсутня. 

 Розкриття іншої інформації 

Судові позови 

У ході звичайної господарської діяльності Товариства не виникло необхідності брати 

участь у будь-яких судових розглядах , що мали б вплив на фінансову звітність. 

Оподаткування 

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозво-

ляють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в неста-

більному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти 

економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачен-

ня, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що 

Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначе-

ність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знеці-

нення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство спла-

тило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. По-
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даткові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох 

років. 

 Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економіч-

ної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не 

зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності То-

вариства. 

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 

знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборго-

ваності Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату 

балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на 

сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 

Кредитний ризик для фінансових активів Страховика визначається як дуже низький . 

Розкриття інформації про пов'язані сторони 

У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» , сторони 

вважаються пов’язаними , якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторо-

ну або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансо-

вих або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов’язаної сторони особлива 

увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі.  

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 

 підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під 

контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 

 асоційовані компанії; 

 спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

 компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або ма-

ють суттєвий відсоток голосів у Товаристві; 

Операції з пов’язаними сторонами проводились в межах чинного законодавства. 

Протягом звітного року Товариство проводило операції з пов’язаними особами 

виключно за принципом справедливої вартості на підставі договорів з урахуван-

ням інтересів обох сторін. 

 

До пов’язаних сторін належать: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-

ЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР INTO-SANA» Код 21001593. Частка у статут-

ному капіталі 99,8439% (істотна участь). 

Протягом періоду 2018 та 2017 роки були проведені наступні операції : 

 

 

Тис.грн. 2018 2018 2017 2017 

 Операції з 

пов’язаними 

сторонами 

Всього: Операції з 

пов’язаними 

сторонами 

Всього: 

Орендна плата у 

2018 р. , тис.грн. 

  

12,6 685,6 12,6 685,6 

Страхування  - 128 079 15,75 95 132 
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Нараховані 

страхові випла-

ти по страховим 

договорам 

 

150,2 93 630 46,34 64 955 

 

Виплати у 2018 р. провідному управлінському персоналу – виключно заробітна плата. 

Інших компенсацій і виплат не передбачено. Протягом 2018 року управлінському персо-

налу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи 

оплати праці та вчасно. 

    Керівництво здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періо-

ду. При цьому проводиться аналіз вартості капіталу,його структура та можливі ризики. 

На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом за-

лучення додаткового капіталу або фінансування. Товариство  може здійснювати регулю-

вання капіталу шляхом зміни структури капіталу. Система управління капіталом може 

коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стра-

тегії розвитку. 

Управління капіталом Товариства  спрямовано на досягнення наступних цілей: 

 зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно 

і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим заціка-

вленим сторонам; 

 забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню 

цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику; 

 дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатно-

сті Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.  

Товариство вважає , що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється , дорі-

внює сумі капіталу, відображеного в балансі. 

Склад власного капіталу на дату фінансової звітності( 56 536 тис.грн.): 

-Зареєстрований капітал (оплачений капітал )               12 941 тис.грн. 

-Резервний капітал                                                            1 947 тис грн. 

-Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)             41 653 тис.грн. 

 

Управління компанії базується на принципі своєчасного розкриття інформації про 

страхову компанію, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значні 

події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття 

зважених рішень акціонерами та клієнтами, на принципі ефективного контролю за фінан-

сово-господарською діяльністю СК з метою захисту прав та законних інтересів акціо-

нерів та клієнтів страхової компанії. 

Страхова компанія забезпечує захист прав, законних інтересів учасників та рівне 

ставлення до всіх учасників незалежно від розміру частки у статутному капіталі, якими 

вони володіють . Виконавчий орган  страховика здійснює керівництво поточною діяльні-

стю та підзвітний загальним зборам учасників. 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Страховика здійснюється як че-

рез залучення незалежного зовнішнього аудитора , так і через механізми внутрішнього 

контролю. 
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 Події після Балансу 

Між датою складання та затвердження фінансової звітності жодних подій , які б мог-

ли  вплинути на показники фінансової звітності та економічності рішення користувачів 

не відбувалося.. 

Фінансова звітність затверджена до випуску 26.02.2019. 

  

20.2 Інформація про Групу Компаній 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» 

(Товариство) (код ЄДРПОУ 22477576) зареєстроване в м. Одеса в серпні 1994 року від-

повідно до чинного законодавства України.  

Юридична адреса компанії -  65070, м. Одеса, вул. Космонавтів, 23/4. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ 

ЦЕНТР INTO-SANA» (код ЄДРПОУ 21001593) зареєстроване в червні 1998 року відпо-

відно до чинного законодавства України.  

Юридична адреса компанії  -  65026, м. Одеса, провулок Віце-Адмірала Жукова, буд. 

№ 3-7, кв.58 

Фінансова звітність підготовлена за допомогою консолідації фінансової звітності 

ПрАТ «Страхова Компанія «Інто»  та її дочірньої компанії (надалі – Група) ТОВ «Меди-

чний центр Into-Sana».  

Основним видом діяльності Групи є здійснення медичного страхування фізичних і 

персоналу юридичних осіб на території міста Одеса, Одеської області та м.Києва. 

Група підприємств «INTO-SANA» - єдиний комплекс надання високопрофесійної ме-

дичної допомоги , включає в себе:  

• мережу медичних діагностичних центрів; 

• страхову компанію, яка здійснює медичне страхування. 

В 2018 му році Група проводила медичне обслуговування пацієнтів в діагностичних 

центрах- в місті Одеса та в містах Ізмаїл і Чорноморськ Одеської області.  

 Страхова Компанія «Інто» здійснює свою діяльність відповідно до ліцензій Держав-

ної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: 

• № 584273 страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 

• № 584272 страхування здоров'я на випадок хвороби; 

• № 584270 Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

• № 584271 страхування майна (крім залізничного наземного повітряного вод-

ного транспорту вантажів та багажу (вантажобагажу). 

Кількість працівників Групи станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2018 р. склада-

ла 70 та 70 осіб, відповідно. 

Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. учасниками, які володіли частками в 

акціонерному капіталі ПрАТ «Страхова Компанія «Інто» були: 

Учасники товариства: 31.12.2018 31.12.2017 

 % % 

ТАБУЛАРІУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД 80,0 80,0 
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ЕЛ-ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД 10,0 10,0 

ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД 10,0 10,0 

Всього 100,0 100,0 

 

Частка ПрАТ «Страхова Компанія «Інто» в капіталі дочірніх підприємств станом на 31 

грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року представлена наступним чином: 

 

Учасники товариства: 31.12.2018 31.12.2017 

 % % 

ТОВ «Медичний центр «Into-Sana» 99,84 99,84 

 Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах 

 

 Дохід від реалізації, дохід від страхової діяльності   

 2018 2017 

 Дохід від реалізації послуг 13 261 10 956 

 Дохід від страхової діяльності 121 709 88 966 

 Премії пописані, валова сума  

 

 

128 079 95 116 

 Зміна резерву незароблених премії, валова сума (6370) (6150) 

Собівартість реалізації   

Витратні матеріали 10 087 2 764 

Витрати на персонал 

 

 

 

 

 

 

1 357  4 377 

Амортизація 810 1 319 

Інші  3 293 12 778 

Всього 15 547 21 238 

 Чисті понесені збитки за страховими договорами 93 480 64 908 

 Інші доходи, інші витрати операційної діяльності 

 

  

Доходи від операційної оренди активів 570 592 

Інші доходи  424 180 

Всього доходів 994 772 

Собівартість реалізованих запасів  16 

Списання необоротних актів  106 

Штрафи, пені 3 13 

Витрати на оплату праці та соціальні внески 248 185 

Амортизація 124 165 

Інші  90 64 

Всього витрат 465 443 

Витрати на збут 

 

  

Матеріальні витрати 80 357 

Послуги 15 779 1 631 

Амортизація 57 9 

Всього 15 916 1 997 
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Адміністративні витрати 

 

  

Витрати на персонал 12 533 13 901 

Матеріальні витрати  336 

Амортизація 299 323 

Інші 2 518 1 327 
Всього 15 350 15 887 

 Фінансові доходи та витрати 

 

  

Відсотки одержані 7004 6269 

Всього 7004 6269 

Інші доходи, інші витрати   

Інші доходи 24  

Всього доходів 24  

Списання необоротних активів  106 

Всього витрат  106 

 

 

6.9. Податок на прибуток 

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період : 

 

               31.12.2018                     31.12.2017     

      

Прибуток до оподаткування                                  2 234                            2 440 

Різниці, які виникають відповідно 

до Податкового кодексу  :                                      (962 )                            (606) 

Об’єкт оподаткування                                                 1272                              1834                          

Податкова ставка                                                              18%                            18% 

Податок за встановленою  

податковою ставкою                                                        229                              330 

Податок на дохід за договорами страхування3%       106                              13 

Витрати з податку на прибуток                                      335                             343 

 

 Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу. 

Станом на 31.12.2018 Група не має збитків від непоточних активів, утримуваних для 

продажу 
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Нематеріальні активи 
 

За історичною вартістю Нематеріальні 

активи 

Незавершене 

будівництво 

Всього 

На 31.12.2017      3 163 -      3 163 

Надходження      720 - 720 

Вибуття - - - 

31.12.2018 року      3 883 - 3 883 

Накопичена амортизація      2 955 -      2 955 

Балансова вартість      928        928 

За історичною вартістю Нематеріальні 

активи 

Незавершене 

будівництво 

Всього 

На 31.12.2017      3 163 -      3 163 

Надходження      720 - 720 

Вибуття - - - 

31.12.2018 року      3 883 - 3 883 

Накопичена амортизація      2 955 -      2 955 

 Основні засоби 

 За історичною вартіс-

тю 

Будівлі Машини 

та облад-

нання 

Транспорт Меблі та 

приладдя 

Незавер-

шене бу-

дівництво 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

31 грудня 2017 року 7 498 6 972 1 210 543 845 17 068 

Надходження  107   38 145 

Вибуття     (44) (44) 

31 грудня 2018 року 7 498 7 079  1 210 543 839 17 169 

Накопичена 

амортизація 

      

31 грудня 2017 року 1 931  6 659 311 158 515 9 574 

Нарахування за рік 282 188 112 123 71 781 

Зменшення ко-

рисності 

      

Вибуття       

31 грудня 2018 року 2 213 6 847 423 281 586 10 350 

Чиста балансова вар-

тість 

      

31 грудня 2018 року 5 285 232 787 262 253 6 819 

31 грудня 2017 року 5 567 313 899 385 330 7 494 
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Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років у складі основних засобів повністю зношені 

основні засоби становлять 4687 тис. грн. та 4607 тис. грн. відповідно. 

 Інвестиції, доступні для продажу 

На дату надання звітності керівництво має намір та вживає ряд ефективних заходів з 

метою продажу даного активу на протязі наступного 2019 року, що підтверджується про-

токолом Наглядової Ради  ПрАТ «СК»ІНТО»   № 17/12-2018 від 17.12.2018 р. Враховую-

чи положення МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» компанія «Теком»  є інвес-

тиційним активом і не підлягає включенню до консолідованої звітності ПрАТ СК «ІН-

ТО». 
 

 Частка 
% 

31 грудня 

2018 
Частка % 31 грудня 2017 

Корпоративні 

права ТОВ МК 

«ТЕКОМ»ТОВ 

МК"ТЕКОМ" 

99,99 11 897 99,99 11 897 

Інше  19  19 

Всього  11 916  11 916 

 

 Фінансові інвестиції (за методом участі в капіталі) 

При консолідації фінансової звітності в складі необоротних активів відображена  довго-

строкова фінансова інвестиція ТОВ «Медичний центр Into-Sana» (30.99%) у ТОВ «Медич-

на Компанія «Інто-Сана». Інвестиція обліковується по методу участі в капіталі. 

 

                     

31.12.2018 

 

31.12.2017 

                                      

 

інші фінансові інвестиції 

   

 

довгострокові фінансові інвестиції 

                    6 

299    

 

                  6 

299    

Всього                       6 

299      

                  6 

299     

 

 Грошові кошти  

Станом на 31.12.2018 р. на поточних рахунках у банках грошові кошти обліковуються за 

номінальною вартістю. 

По ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР INTO-SANA» поточні рахунки банків: 

 -АБ Південний;  

- ЦО ПАО"МАРФИН БАНК. 

По ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» поточні рахунки банків: 

 -Банк Восток; -МТБ Банк; -БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ; 

-АБ Південний; Райффайзен Банк Аваль; Піреус Банк; УкрЭксимБанк. 
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 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Каса та рахунки в банках, в грн. 8 907 9 541 

Банківські депозити, в грн.. 36 552 48 285 

Всього 45 459 57 826 

 

Грошові кошти на депозитних рахунках розміщені у банках , які є надійними. 

За даними рейтингу надійності банків, що здійснюється  рейтинговим агентством банки 

мають кредитний рейтинг інвестиційного рівня ua AAA , uaAA+ , ua A+ 

Кредитний ризик визначений як низький. Враховуючи той факт, що строк розміщення ко-

штів на депозитних рахунках є короткостроковим (до 3-х місяців), очікуваний кредитний 

збиток Товариством визнаний при оцінці цього фінансового активу становить «0» . 

Торговельна та інша дебіторська заборгованість 

                     

31.12.2018 

 

31.12.2017 

                     

                   Дебіторська заборгованість за товари  

роботи послуги  

                   

13448     

                  

6189  

   За виданими авансами 

 

                       

184    

 

                     

424    

 Розрахунки з бюджетом 

 

                    

2029    

 

                  1 

280    

 З нарахованих доходів 

 

                       

218    

 

                    

391    

 Інша поточна дебіторська заборгова-

ність 

 

                    6 

733   

 

                  1 

526    

 Інші оборотні активи     1 961  

Всього 

  

                   22 

612   

                 11 

771   

 
Дебіторська заборгованість Групи не має забезпечення. 

Інвестиційна нерухомість 

 Будівлі Групи включають одну частину, яка утримується з метою отримання оренд-

ної плати та другу частину для використання у процесі діяльності Групи; такі частини 

об'єкту нерухомості не оцінюються та не відображаються окремо, оскільки вони не мо-

жуть бути продані окремо.  

Запаси 
 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Витратні  матеріали (за історич-
ною собівартістю) 

486 382 

Всього запаси 486 382 

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років Група визнала запасів в сумі 486 тис. грн. та 382 

тис. грн. відповідно. 

 Власний капітал 
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Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений капітал складав 35 451 

тис. грн. Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований та сплачений капітал складав 34 

443 тис. грн. 

Структура власного капіталу: 

Найменування статті Станом на 

31.12.2018р. 

Станом на 

31.12.2017р. 

Статутний капітал  12 941 12 941 

Резервний капітал 1 942 1 942 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 20 563 19 558 

Неконтрольована частка  5 2 

Всього власний капітал 35 451 34 443 

Дивіденди у 2018 році не виплачувались згідно рішення Загальних зборів Акціонерів 

Протокол № 1/04-18 від 27.04.2018 

 Гранти та  субсидії 

Гранти та субсидії у Групи відсутні. 

Довгострокові забезпечення 

Довгострокові забезпечення, тис.грн. 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Резерв відпусток 418 2 979 

Страхові резерви 27 087 20 733 

Всього 27 505 23 712 

Короткострокові позики 

Короткострокові позики у Групи відсутні 

. Фінансова оренда 

Фінансова оренда у Групи відсутня. 

 Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

  31 грудня 

2018 

31 грудня 

2017 

Торговельна кредиторська заборгова-

ність 

 2 776 2057 

Розрахунки з бюджетом  38 26 

З учасниками  6 208 6 208 

Заробітна плата та соціальні внески  200 83 

За одержаними авансами  3  

Заборгованість за страховою діяльні-

стю 

 6 781 14 792 

Поточні зобов’язання  944  

Інші поточні зобов’язання   14 613 15 606  

Всього кредиторська заборгованість  31 563 38 772 

Кредиторська заборгованість понад 3-х місяців відсутня. 
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 Розкриття іншої інформації 

 Умовні зобов'язання. 

Судові позови 

Проти Групи відсутні  судові позови.  

 

 Оподаткування 

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозво-

ляють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в неста-

більному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти 

економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни підпадуть сумніву певне тлумачен-

ня, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Групи, ймовірно, що Група 

змушена буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може 

вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також 

на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Групи сплатило усі податки, тому 

фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть пе-

реглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років. 

 

 Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економіч-

ної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не 

зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності 

Групи. 

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 

знаходяться поза зоною контролю Групи. Ступінь повернення дебіторської заборговано-

сті Групі визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На 

думку керівництва Групи, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день 

не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 

 Розкриття інформації про пов'язані сторони 

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 

 підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під 

контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Групою; 

 асоційовані компанії; 

 спільні підприємства, у яких Група є контролюючим учасником; 

 компанії, що контролюють Групу, або здійснюють суттєвий вплив, або мають 

суттєвий відсоток голосів у Групі; 

Операції з пов’язаними сторонами проводились в межах чинного законодавства. 

Протягом звітного року Група проводила операції з пов’язаними особами ви-

ключно за принципом справедливої вартості на підставі договорів з урахуванням 

інтересів обох сторін. Між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР INTO-SANA» були проведені насту-

пні операції за 2018 рік: 
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1. ПрАТ СК «ІНТО» надало ТОВ «МЦ INTO-SANA» в оренду 

приміщення, річна орендна плата склала 12,6 тис.грн.; 

2. страхові виплати по  страховим договорам за рік  150,2 

тис.грн. 

Виплати у 2018 р. провідному управлінському персоналу – виключно заробітна плата. 

Інших компенсацій і виплат не передбачено. Протягом 2018 року управлінському персо-

налу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи 

оплати праці та вчасно. 

Управління капіталом 

Група розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і реалі-

зації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з різнома-

нітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності Гру-

пи. Ключові питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а 

також джерела його формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм 

управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, 

а також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визна-

чення й аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управ-

ління капіталом. 

Група здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 

 зберегти спроможність Групи продовжувати свою діяльність так, щоб воно і на-

далі забезпечувало дохід для учасників Групи та виплати іншим зацікавленим 

сторонам; 

 забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню 

цін на послуги Групи, що відповідають рівню ризику. 

Керівництво здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періоду. 

При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. На 

основі отриманих висновків Групи здійснює регулювання капіталу шляхом залучення 

додаткового капіталу або фінансування. Група  може здійснювати регулювання капіталу 

шляхом зміни структури капіталу. Система управління капіталом може коригуватись з 

урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку. 

Управління капіталом Групи  спрямовано на досягнення наступних цілей: 

 зберегти спроможність Групи продовжувати свою діяльність так, щоб воно і на-

далі забезпечувало дохід для учасників Групи та виплати іншим зацікавленим 

сторонам; 

 забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню 

цін на послуги Групи, що відповідають рівню ризику; 

 дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатно-

сті Групи функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.  

Товариство вважає , що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється , дорі-

внює сумі капіталу, відображеного в балансі. 

Склад власного капіталу на дату фінансової звітності( 35 451 тис.грн.): 

-Зареєстрований капітал (оплачений капітал )               12 941 тис.грн. 

-Резервний капітал                                                            1 942 тис грн. 

-Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)             20 563 тис.грн. 
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-Неконтрольована частка                                                          5 тис. грн 

 

Управління базується на принципі своєчасного розкриття інформації про Групу, в 

тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності 

та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами 

та клієнтами, на принципі ефективного контролю за фінансово-господарською діяльніс-

тю Групи з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів страхової 

компанії. 

Група забезпечує захист прав, законних інтересів учасників та рівне ставлення до 

всіх учасників незалежно від розміру частки у статутному капіталі, якими вони володі-

ють .  

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Групи здійснюється як через за-

лучення незалежного зовнішнього аудитора , так і через механізми внутрішнього контро-

лю. 

 Події після Балансу 

Події, що суттєво могли б вплинути на звітність Групи після дати балансу відсутні. 

 

Фінансова звітність затверджена до випуску 27.02.2019. 

 

 

 

 

 

Генеральний директор                                                                                       Бушева Н.О. 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                            Нестеренко М.І. 


