
Титульний аркуш 
 

27.10.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 2 

(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). 

 

Генеральний директор    Сорокiн Олександр Миколайович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента:  Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"Формiка" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22917331 

4. Місцезнаходження: 03062, м.Київ,  проспект Перемоги ,будинок67 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044-205-36-49, 044-205-37-70 

6. Адреса електронної пошти: contact@formika.com.ua 

7. 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 (у разі здійснення оприлюднення):  

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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку www.formika.com.ua 31.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. 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 та 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  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

  



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Формiка" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 21.12.1994 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 7165375 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

  

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

  

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 10 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 65.12 - Iншi вiди страхування, крiм страхування життя 

 65.20 - Перестрахування 

9. Органи управління підприємства 

 Виконовчий орган -дирекцiя (генеральний директор) 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Сорокiн Олександр Миколайович   

Сорокiн Дмитро Олександрович   

Сорокiна Нiнель Михайлiвна   

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Фiлiя АТ "Укрєксiмбанк",, МФО 322313 

2) IBAN 

 UA833223130000026507000000306 

3) поточний рахунок 

 UA833223130000026507000000306 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 Фiлiя АТ "Укрєксiмбанк",, МФО 322313 

5) IBAN 

 UA833223130000026507000000306 

6) поточний рахунок 

 UA833223130000026507000000306 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 
Вид діяльності Номер Дата Орган державної влади, що Дата 



ліцензії видачі видав ліцензію закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Добровiльне страхування 

здоров`я на випадок хвороби 

АВ №330267 03.04.2007 ДК з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана бзстроково 

Добровiлне страхування вiд 

нещасних випадкiв 

АВ №330268 03.04.2007 ДК з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана бзстроково 

Добровiльне страхування майна АВ №330269 03.04.2007 ДК з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана бзстроково 

Добровiльне страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних  явищ 

АВ №330270 03.04.2007 ДК з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана бзстроково 

Добровiльне страхування 

вантажiв та багажу 

АВ №330271 03.04.2007 ДК з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана бзстроково 

Добровiльне страхування 

наземного транспорту 

АВ №330272 03.04.2007 ДК з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана бзстроково 

Добровiльне страхування 

вiдповiдальностi перед третiмi 

особаами 

АВ №330273 03.04.2007 ДК з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана бзстроково 

Добровiльне страхування 

цивiльної вiдповiдальнотi 

власникiв наземного транспорту 

АВ №330274 03.04.2007 ДК з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана бзстроково 

Добровiльне страхування 

медичних витрат 

АВ №330275 03.04.2007 ДК з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана бзстроково 

Обов`язкове страхування вiд 

нещасних випадкiв на 

транспортi 

АВ №330276 03.04.2007 ДК з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

28.04.2024 

Опис Лiцензiя видана бзстроково 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Генеральний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Сорокiн Олександр Миколайович 

3. Рік народження 

 1959 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

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



 АТ"СК" Формiка", 22917331, н/д 

7. Опис 

 Змiн в 2021р не було 

 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посавi злочини 

 

 

 

1. Посада 

 В.о.Головного бухгалтера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Сорокiна Нiнель Михайлiвна 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

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

 АТ"СК" Формiка", 22917331, н/д 

7. Опис 

 Змiн в 2021р не було 

 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посавi злочини 

 

 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 



Податкові зобов'язання X 224 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 108 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 332 X X 

Опис Не має обмеження на використання майна 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.10.2010 865/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 

4000099576 

Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

40945 175 7165325 100 

Опис Акцiї товариства не расповсюджуються на фондових бiржах 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ТОВ "Юфорiнвест" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне підприємство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 35053798 

4. Місцезнаходження 

 Крим м.Евпаторiя 

5. Опис 

 50 %- частка 

1. Найменування 

 ДП"Формiка-Медсервiс" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне підприємство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30303729 

4. Місцезнаходження 

 м.Київ, Вул. Саперне Поле 28 

5. Опис 

 100% - частка 

 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Формiка" 
за ЄДРПОУ 22917331 

Територія м.Київ, Святошинський р-н за КОАТУУ 8038600000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 10 

Адреса, телефон: 03062 м.Київ, проспект Перемоги ,будинок67, 044-205-36-49 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 122 121 

    первісна вартість 1001 133 133 

    накопичена амортизація 1002 ( 11 ) ( 12 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 30 961 30 935 

    первісна вартість 1011 31 629 31 639 

    знос 1012 ( 668 ) ( 704 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 117 117 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 79 79 

Усього за розділом I 1095 31 279 31 252 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 5 804 5 965 

Виробничі запаси 1101 235 245 

Незавершене виробництво 1102 5 569 5 720 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 144 150 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 1 

    з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 89 57 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 760 2 732 

Поточні фінансові інвестиції 1160 2 155 3 169 

Гроші та їх еквіваленти 1165 526 652 

Готівка 1166 74 35 

Рахунки в банках 1167 452 617 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 128 43 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 128 43 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 11 607 12 769 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 42 886 44 021 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 165 7 165 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 23 046 23 014 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 6 480 6 480 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 644 4 950 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 40 335 41 609 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 2 032 2 080 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 338 437 

    резерв незароблених премій 1533 1 694 1 643 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 2 032 2 080 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 0 0 

    розрахунками з бюджетом 1620 470 224 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 7 2 

    розрахунками з оплати праці 1630 42 52 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 54 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 519 332 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 42 886 44 021 

Примітки:  Перевiрка суб"єктом аудиторської дiяльностi промiжної фiнансовой звiтнiстi (9 мiсяцiв) не 

проводилася. 

 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Формiка" 
за ЄДРПОУ 22917331 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 4 672 3 674 

Премії підписані, валова сума 2011 4 905 4 046 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 199 ) ( 276 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -51 13 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -85 -83 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 1 184 ) ( 779 ) 

Валовий: 
    Прибуток 

2090 3 488 2 895 

    Збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 698 965 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 166 ) ( 105 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 935 ) ( 2 787 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    Прибуток 

2190 2 085 968 

    Збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 91 142 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    Прибуток 

2290 2 176 1 110 

    Збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -164 -119 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    Прибуток 

2350 2 012 991 

    Збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 012 991 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 436 350 

Витрати на оплату праці 2505 584 339 

Відрахування на соціальні заходи 2510 140 75 

Амортизація 2515 36 116 

Інші операційні витрати 2520 905 2 012 

Разом 2550 2 101 2 892 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки:  Перевiрка суб"єктом аудиторської дiяльностi промiжної фiнансовой звiтнiстi (9 мiсяцiв) не 

проводилася. 

 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
ПРОМIЖНИЙ ЗВIТ КЕРIВНИЦТВА 

 

АТ СК "Формiка" за 9 МIСЯЦIВ 2021р 

 

 

 

1. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента цiлком залежать вiд змiн та 

особливостей регуляторної полiтицi держави, полiтичного та фiнансово-економiчного стану 

середовища працi та напрямкiв його розвитку. 

 

 

 

2. Розвиток компанiї, як емiтента цiнних паперiв, знаходиться у вiдповiдностi з розвитком 

фiнансового ринку та ринку цiнних паперiв в країнi та складається з завдань виконання чинного 

законодавства даної галузi. 

 

 

 

3. Емiтент в своєї фiнансової дiяльностi поки що не впроваджує операцiй з укладення 

деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, вiдповiдних зобов'язань, 

операцiй з цiнними паперами, що впливають на фiнансовий стан, доходи або витрати емiтента. 

Вiдповiдно, операцiйна дiяльнiсть емiтента не мiстить завдань щодо управлiння похiдними 

фiнансовими ризиками, у тому числi щодо страхування кожного основного виду прогнозованої 

операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування. Для покриття специфiчних ризикiв 

статутної страхової дiяльностi компанiя створює визначенi законодавством технiчнi резерви.   В 

статутної дiяльностi емiтента вiдсутня схильнiсть до цiнових ризикiв (тобто цiноутворення 

регулюється нормативними актами контролюючих органiв та затвердженими такими органами 

документами), кредитнi ризики вiдсутнi, ризики лiквiдностi та/або ризики грошових потокiв є 

цiлком залежними вiд полiтичних та макроекономiчних факторiв в державi та частоти змiн 

законодавства. Прогнозування таких ризикiв вiднесено до компетенцiї загальних зборiв 

акцiонерiв. 

 

 

 

4. Звiт про корпоративне управлiння за 9 мiсяцiв 2021 року. 

 

 

 

1) Вкажiть мету провадження дiяльностi страховика. 

 

Товариство створено з метою надання послуг по страхуванню та перестрахуванню юридичним 

та фiзичним особам. Товариство має на метi одержувати прибуток вiд здiйснюваної дiяльностi.  

 

2) Вкажiть факти дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного 

управлiння (з посиланням на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого 

вiдхилення протягом року. 

 

В разi потреби збiльшення уваги до iнтересiв акцiонерiв (в тому числi м та вдосконалення 

механiзмiв 

 



корпоративного управлiння акцiонери вважають за можливе i достатнє використання Принципiв 

 

корпоративного управлiння (рiшення НКЦПФР вiд 11.12.2003 N 571), Кодексу корпоративного 

 

управлiння (Документ НКЦПФР №: 118. Дата затвердження: 12.03.2020), iнших нормативних 

 

актiв України, норм дiлового етикету.  

 

3) Вкажiть iнформацiю про власникiв iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють 

контроль за страховиком) (для юридичних осiб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

мiсцезнаходження; для фiзичних осiб - прiзвища, iмена та по батьковi), їх вiдповiднiсть 

встановленим  законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк. 

 

Сорокiн Олександр Миколайович, Сорокiна Нiнель Михайлiвна. Встановленим  законодавством 

вимогам вiдповiдають, змiни складу за рiк не було. 

 

4) Вкажiть iнформацiю про склад наглядової ради страховика та його змiну за  рiк, у тому 

числi утворенi нею комiтети. 

 

Наглядова рада не обиралася. 

 

5) Вкажiть iнформацiю про склад виконавчого органу страховика та його змiну за рiк. 

 

Виконавчий орган є одноосiбним i складається з Генерального директора, за останнiй рiк не 

змiнювався. 

 

6) Вкажiть факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика 

внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових 

послуг, або iнформацiю про вiдсутнiсть таких фактiв. 

 

Такi факти вiдсутнi. 

 

7) Вкажiть iнформацiю про заходи впливу, застосованi протягом року органами державної 

влади до страховика, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу, або про 

вiдсутнiсть таких заходiв впливу. 

 

 Постанова вiд 01.07.2021р. про накладання штрафу (1700 грн.)за технiчну помилку в звiтностi. 

 

8) Вкажiть розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу 

страховика. 

 

н/д 

 

9) Вкажiть iнформацiю про значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика 

протягом року. 

 

Полiтична ситуацiя в країнi та постiйнi змiни у сферi законодавства та регуляторної полiтики на 

фiнансовому ринцi. Незначнi ризики органiзацiйного та методологiчного  характеру виникли в 

зв'язку з пандемiєю. Останнiм часом зростає вiрогiднiсть глобальної енергетичної кризи та, як 

наслiдки, її вплив на свiтову економiку, у т.ч. в Українi.  

 



10) Вкажiть iнформацiю про наявнiсть у страховика системи управлiння ризиками та її 

ключовi характеристики. 

 

Функцiональна система управлiння ризиками компанiї складається з численних компонентiв, 

основними з яких є: 

 

1. Комплекс методик по застосуванню затверджених актуарних розрахункiв. 

 

2. Використання в даних методиках елементiв власної статистики. 

 

3. Використання власних заходiв стратегiчного планування господарчої дiяльностi компанiї 

та розмiщеннi активiв. 

 

4. Ретельний аналiз фiнансових ринкiв та прогнозiв їхнього розвитку. 

 

5. Врахування полiтичних ризикiв в країнi. 

 

6. Пiдвищенi вимоги до працi в галузi врегулювання збиткiв. 

 

7. Спецiальнi принципи кадрової полiтики, пiдбору та управлiння персоналом. 

 

8. Перiодичне оновлення та вдосконалення принципiв внутрiшнього контролю в компанiї. 

 

9. Особлива увага до вдосконалення впровадження комплексу заходiв в галузi фiнансового 

монiторингу. 

 

10. Розробка правил багаторiвневого контролю в фiнансової та операцiйнiй сферах 

дiяльностi компанiї. 

 

11. В перспективi розробка вдосконалених принципiв обробки та захисту персональних 

даних, захисту конфiденцiйної iнформацiї. 

 

11) Вкажiть iнформацiю про результати функцiонування протягом року системи 

внутрiшнього аудиту (контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та 

консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського 

облiку. 

 

Система внутрiшнього аудиту працює, загальнi збори акцiонерiв уважно вiдносяться до 

 

складання завдань та вивчення звiтiв служби внутрiшнього аудиту. Одночасно проходить 

 

доопрацювання та структурування завдань, вивчення можливостей та доцiльностi деяких 

 

функцiональних особливостей. 

 

12) Вкажiть факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у 

статутi страховика розмiр, або про їх вiдсутнiсть. 

 

Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

страховика розмiр вiдсутнi.   

 



13) Вкажiть iнформацiю про результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом 

року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр. 

 

Факти оцiнки активiв а також їх купiвля-продаж протягом року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi страховика розмiр вiдсутнi. 

 

14) Вкажiть iнформацiю про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї 

промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року (така iнформацiя 

не є комерцiйною таємницею), або iнформацiю про їх вiдсутнiсть. 

 

Операцiї з пов'язаними особами проводились виключно в рамках звичайної поточної 

господарської дiяльностi компанiї. 

 

15) Вкажiть iнформацiю про використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

 

Рекомендацiй не було.  

 

16. Вкажiть iнформацiю про зовнiшнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного 

протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

мiсцезнаходження; для фiзичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi). 

 

 

 

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЖI ПI ЕЙ УКРАЇНА" 

 

 

 

 

 

Код ЄДРПОУ 21994619 

 

 

 

Мiсцезнаходження: Юридична адреса:  

 

02070 м. Київ, Дарницький район, вул. Вишнякiвська, буд. 13, оф. 1. 

 

Фактична адреса: м. Київ, вул. Татарська, б. 7, оф.89 

 

 

 

Реєстрацiйнi данi: Номер реєстрацiї в реєстрi аудиторiв № 1988 

 

 

 

17) Вкажiть iнформацiю про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: загальний стаж 

аудиторської дiяльностi; кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такому 

страховику; перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом 

року; випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй 

внутрiшнього аудитора; ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти 



рокiв;стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовiрної звiтностi страховика, що пiдтверджена аудиторським висновком, 

виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. 

 

н/д 

 

 

 

18) Вкажiть iнформацiю про захист страховиком прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема: 

наявнiсть механiзму розгляду скарг; прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника страховика, 

уповноваженого розглядати скарги; стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно 

надання фiнансових послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених 

скарг); наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг страховиком та 

результати їх розгляду. 

 

Скарги має розглядати Генеральний директор на пiдставi законодавства України про звернення 

громадян, про захист прав споживачiв, про фiнансовi послуги  та iн., спецiального механiзму 

розгляду скарг в компанiї не iснує. Скарг та судових позовiв не було.  

 

 19) Iнформацiя про корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої 

передбачено законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або 

прийнятими згiдно з такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. 

 

Iнформацiя подається згiдно з дiючим законодавством. 

 

 20) Рiчнi загальнi Збори акцiонерiв вiдбулися 26 лютого 2021 року. Розглянутi такi 

питання: звiт за результатами звiтного перiоду, основнi напрямки роботи на наступнi перiоди, 

обрання керiвних посад, обрання яких входить до компетенцiї загальних зборiв. Приведення 

положень Статуту до норм чинного законодавства. Пiдтвердженi повноваження посадових осiб 

емiтента, визначенi Статутом та iншi. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб, 

визначений статутом на змiнено. Обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента не передбачено. Позачерговi загальнi Збори акцiонерiв вiдбулися 15 

вересня 2021 року. Розглянутi такi питання: планування кредитно-фiнансових операцiй на 2021-

2022 роки, затвердження використання нерозподiленого прибутку, рiзне. Обмежень прав участi 

та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента не передбачено. 

 

 

 

  

 

5. В якостi промiжного звiту керiвництва слiд зазначити, що важливих подiї, якi вiдбулися 

упродовж звiтного перiоду не було, тобто суттєвого впливу на промiжну фiнансову звiтнiсть не 

вiдбулося, основнi ризики та невизначеностi господарської дiяльностi товариства залишилися на 

рiвнi минулого часу. 

 

 

 

 

 

 



 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Твердження щодо промiжної iнформацiї , про те, що, наскiльки це вiдомо, фiнансова звiтнiстьза 

9 мiсяцiв, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно 

iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках 

консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi  стан 

емiтента i разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у 

своїй господарськiй дiяльностi 

 

 

 

Генеральний директор                                                                           Сорокiн О.М 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                Сорокiна Н.М 

 

 

 


