 Звіт керівництва (звіт про управління)
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гештальт»
(Ідентифікаційний код 34578037, далі Товариство)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Стратегiя Товариства щодо подальшого розвитку передбачає дiяльнiсть в усiх секторах українського страхового ринку. Компанiя має лiцензiї на надання страхового захисту практично з усього спектру добровiльного та обов'язкового страхування.
Стратегiя подальшої дiяльностi товариства на найближчий рiк буде спрямована на полiпшення фiнансового стану товариства за рахунок корегування за необхiдностi тарифної полiтики, а також утримання та приросту страхового портфелю за умови контролю за витратами товариства. 

2. Інформація про розвиток емітента
У звiтному перiодi суттєвих подiй розвитку Товариства не вiдбувалося.

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:
Iнформацiя про укладення  деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.

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
Товариство не схильне до цiнових ризикiв, кредитного ризику та ризику лiквiдностi та ризику грошових потокiв

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Протягом звiтного перiоду Товариство застосовувало Кодекс корпоративного управлiння, що затверджений 03.02.2012 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №24). Кодекс корпоративного управлiння розмiщено на сайтi Товариства www.gestalt-insurance.com.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, крiм застосування власного корпоративного кодексу.

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
Протягом звiтного року Товариство не вiдхилялося вiд положень Кодексу корпоративного управлiння та не приймало рiшень щодо незастосування  деяких положення цього Кодексу.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
27.04.2018
Кворум зборів
100
Опис
Порядок денний: 
1)	прийняття рiшення про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв;
2)	прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Ревiзора та внутрiшнього аудитора;
3)	затвердження рiчного Звiту Компанiї;
4)	затвердження Графiка внутрiшнiх аудитiв та Рiчного плану роботи внутрiшнього аудитора на перiод з 1 квiтня 2018 по 31 березня 2019 року;
5)	розподiл прибутку i збитку Компанiї.

1.	Слухали по першому питанню порядку денного:
Хандашко Ю.В., який запропонував визначити регламент проведення загальних зборiв.
Постановили: 
Головою загальних зборiв обрати Мiхалковича Д.Й. Голова загальних зборiв акцiонерiв керує роботою зборiв; контролює дотримання регламенту проведення зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; пiдписує протокол зборiв, а також всi документи, що затвердженi рiшеннями зборiв.
Секретарем загальних зборiв обрати Хандашко Ю.В. Секретар загальних зборiв акцiонерiв вiдображає хiд зборiв та прийнятих рiшень у протоколi зборiв; пiдписує протокол зборiв.
Голосували:
 "за" - 8000 голосiв (100 % голосiв присутнiх);
"проти" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх);
"утримався" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх).
Рiшення прийнято.

2.	Слухали по другому питанню порядку денного:
Голову правлiння Хандашко Ю.В., який вiд iменi Правлiння вiдзвiтував про результати дiяльностi компанiї у 2017 роцi.
Ревiзора товариства Пiнака Є.Р., який ознайомив присутнiх iз власним висновком про стан облiку та звiтностi у компанiї за наслiдками дiяльностi у 2017 роцi. Ревiзор зазначив, що фiнансовi звiти товариства достовiрно та повно вiдображають фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2017 року, а також результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2017 рiк, згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. 
Внутрiшнього аудитора Товариства Хандашко О.В., який ознайомив присутнiх з результатами проведених у 2017 роцi та 1 кварталi 2018 року перевiрок. Внутрiшнiй аудитор зазначив, що  загальна оцiнка стану об'єктiв, що перевiрялись оцiнюється задовiльно, невiдповiдностi та порушення, якi вимагають здiйснення коригувальних заходiв не виявленi.
Постановили:
Звiт Правлiння компанiї та внутрiшнього аудитора взяти до вiдома. Звiт та висновки ревiзора товариства затвердити.
Голосували:
"за" - 8000 голосiв (100% присутнiх);
"проти" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх);
"утримався" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх).
Рiшення прийнято.

3.	Слухали по третьому питанню порядку денного:
Хандашко Ю.В., який доповiв, що фiнансова звiтнiсть компанiї за 2017 рiк складена у вiдповiдностi до вимог законодавства України, що пiдтверджується звiтом ревiзора компанiї та запропонував затвердити звiт Компанiї за 2017 рiк.
Постановили:
Затвердити рiчний Звiт Компанiї за 2017 рiк.
Голосували:
"за" - 8000 голосiв (100% присутнiх);
"проти" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх);
"утримався" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх).
Рiшення прийнято.

4.	Слухали по четвертому питанню порядку денного:
Хандашко О.В., який заявив, що для здiйснення внутрiшнього аудиту страхової компанiї необхiдно затвердити Графiк внутрiшнiх аудитiв та Рiчний план роботи внутрiшнього аудитора страхової компанiї на перiод з 1 квiтня 2018 по 31 березня 2019 року i запропонував затвердити Графiк внутрiшнiх аудитiв та Рiчний план роботи внутрiшнього аудитора на перiод з 1 квiтня 2018 по 31 березня 2019 року.                 
Постановили:
Затвердити рiчний Графiк внутрiшнiх аудитiв та Рiчний план роботи внутрiшнього аудитора на перiод з 1 квiтня 2018 по 31 березня 2019 року.
Голосували:
"за" - 8000 голосiв (100% присутнiх);
"проти" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх);
"утримався" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх).
Рiшення прийнято.

5.	Слухали по п'ятому питанню порядку денного:
Хандашко Ю.В., який повiдомив, що за наслiдками дiяльностi у 2017 роцi компанiя має збиток у сумi 2 773 тис. грн. Враховуючи прибутки минулих рокiв, чистий прибуток компанiї складає 7 182 тис. грн. Запропоновано дивiденди не нараховувати i не сплачувати, а нерозподiлений прибуток направити на iнвестицiйнi проекти.
 Постановили:
Дивiденди не нараховувати i не сплачувати, а нерозподiлений прибуток направити на iнвестицiйнi проекти. Доручити Правлiнню компанiї визначити прiоритетнi напрями iнвестування коштiв та здiйснити iнвестицiї на пiдставi власного рiшення, вiдповiдно до положень Статуту ПрАТ "СК "Гештальт".
Голосували:
"за" - 8000 голосiв (100 % голосiв присутнiх);
"проти" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх);
"утримався" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх).
Рiшення прийнято.

Голова зборiв Мiхалкович Д.Й. зазначив, що голосування вiдбулося з усiх питань порядку денного, пiдбитi пiдсумки голосування, тому збори оголосив закритими.



Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
Х

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)
Х

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)


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
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 

Інше (зазначити)


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

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
0
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)


Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член
_

Так
Ні
Х
Х



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 внутрішніх документів акціонерного товариства

X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X
Інше (зазначити)


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
не проводились

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)


Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Правлiння - колегiальний виконавчий орган, що здiйснює управлiння поточною дiльнiстю Товариства. Голова Правлiння - Хандашко Ю.В., Заступник голови Правлiння - Мiхалкович Д.Й., заступник голови Правлiння - Дубовий М.С.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв, а саме:
1)	формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;
2)	органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;
3)	розробка перспективних планiв страхування та перестрахування;
4)	розробка та затвердження органiзацiйної структури Товариства;
5)	розробка напрямкiв питань пiдбору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
6)	розгляд та затвердження звiтiв та балансiв Товариства (крiм рiчних);
7)	розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок дiяльностi Товариства;
8)	заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття вiдповiдних рiшень;
9)	розгляд iнвестицiйних проектiв Товариства;
10)	розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;
11)	надання згоди на списання майна Товариства;
12)	вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства за винятком тих, що входять до компетенцiї iнших органiв Товариства.

Опис
Голова правлiння Товариства:
1) здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Товариство завдань;
2) органiзує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв  Товариства;
3) затверджує поточнi плани дiяльностi та розвитку Товариства;
4) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє Товариство у вiдносинах з органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;
5) вчиняє вiд iменi Товариства правочини та укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди, контракти) з урахуванням обмежень щодо їх змiсту та суми, якi встановленi законодавством та цим статутом;
6) з урахуванням обмежень, встановлених законом та статутом, виступає розпорядником коштiв та майна Товариства;
7) видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;
8) вiдкриває поточнi та iншi рахунки в банках для зберiгання коштiв та здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства, користується правом першого пiдпису фiнансових документiв;
9) затверджує договiрнi цiни та тарифи на послуги, що надаються Товариством;
10) затверджує правила страхування, правила внутрiшнього трудового розпорядку,   iншi внутрiшнi документи Товариства (крiм положень щодо дiяльностi органiв управлiння Товариства);
11) здiйснює прийняття та звiльнення працiвникiв Товариства, встановлює розподiл обов'язкiв, застосовує до працiвникiв засоби заохочення та стягнення;
12) затверджує штатний розклад та змiни до нього, розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;
13) видає накази i дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
14) укладає вiд iменi акцiонерiв Товариства колективний договiр;
15) вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством та цим статутом, якi не входять до компетенцiї iнших органiв Товариства.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 
З метою забезпечення контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності, Товариством, згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 30.04.2013 року, протокол № 26, запроваджена посада внутрішнього аудитора  та затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту та Положення про систему внутрішнього аудиту. Службою  внутрішнього  аудиту  (контролю)  Установи  є  посадова  особа,  що проводить внутрішній аудит (контроль) (далі – внутрішній аудитор). Внутрішній аудитор Товариства в своїй діяльності підпорядковується Загальним зборам Товариства. Організація внутрішнього аудиту Товариства ґрунтуватися на принципах спеціалізації, кооперації, пропорційності, паралельності, прямоточності та ритмічності. В своїй роботі аудитор використовує наступні прийоми: загальнонаукові,  документальні та фактичні.
З метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків, зменшення уразливості до них в ПрАТ «СК «Гештальт» запроваджено систему управління ризиками, що включає стратегію управління ризиками та реалізацію управління ризиками. На виконання стратегії  управління ризиками В ПрАТ СК «Гештальт» призначено працівника, що виконує функцію оцінки ризиків, у процесі управління ризиками. Призначений працівник, що виконує функцію оцінки ризиків, підпорядковуватися безпосередньо Голові Правління, має відповідні повноваження щодо доступу до інформації, необхідної для оцінки ризиків. Призначений працівник, що виконує функції оцінки ризиків, відповідає за: виявлення, визначення, оцінку ризиків; збір необхідної інформації для здійснення оцінки ризиків та забезпечення безперервного контролю за ризиками; розробку та актуалізацію модулів ризиків; контроль за порушенням допустимих меж ризиків; проведення стрес-тестування; надання рекомендацій Правлінню  щодо врегулювання ризиків; надання звітів виконавчому органу щодо проведеної роботи, а також щодо розміру капіталу, необхідного для покриття неочікуваних збитків і збитків, пов’язаних із ризиками; надання пропозицій щодо заходів покращення ефективності системи управління ризиками.
Перелік ризиків (підгруп ризиків), які ідентифікує ПрАТ «СК «Гештальт» у своїй діяльності :
1. андеррайтинговий ризик. 
ризик недостатності премій і резервів – ризик, викликаний коливаннями частоти, середніх розмірів та розподілу збитків при настанні страхових випадків;
катастрофічний ризик – ризик, викликаний неточністю прогнозів настання надзвичайних подій та оцінок їх наслідків.
2. ринковий ризик, що включає:
ризик інвестицій в акції – ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів, зобов’язань та фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій;
ризик процентної ставки – ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань страховика до коливання вартості позикових коштів;
ризик ринкової концентрації – ризик, пов’язаний із недостатньою диверсифікованістю портфеля активів або у зв’язку зі значним впливом одного або кількох емітентів цінних паперів на стан активів;
3. ризик дефолту контрагента – ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов’язання перед страховиком;
4. операційний ризик – ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки управління, процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, надійності технологій, а також помилки та несанкціоновані дії персоналу.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Ні
ні
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
Так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
Так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
Так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Ні
ні
так
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Ні
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Ні
ні
ні
так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
Так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
ні
так
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
Ні
ні
ні
так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду

X
Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)


Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
Так
ні
ні
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
ні
Ні
ні
так
ні
Інформація про склад органів управління товариства
ні
Так
ні
ні
ні
Статут та внутрішні документи
ні
Ні
так
так
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
Ні
так
так
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
Так
ні
ні
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

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

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

X
Інше (зазначити)


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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
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)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Мiхалкович Дмитро Йосипович
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7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
0
0
Обмеження вiдсутнi


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
Посадовими особами органiв Товариства являються голова та члени правлiння i ревiзор Товариства.Голова та члени правлiння обираються загальними зборами акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Повноваження голови та членiв правлiння припиняються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав прийняти рiшення про припинення повноважень голови та членiв правлiння. Ревiзор обирається загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 роки. У випадку спливу встановленого термiну повноваження ревiзора продовжуються до дня проведення найближчих загальних зборiв.

9) повноваження посадових осіб емітента
Голова правлiння Товариства:
1) здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Товариство завдань;
2) органiзує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв  Товариства;
3) затверджує поточнi плани дiяльностi та розвитку Товариства;
4) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє Товариство у вiдносинах з органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;
5) вчиняє вiд iменi Товариства правочини та укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди, контракти) з урахуванням обмежень щодо їх змiсту та суми, якi встановленi законодавством та цим статутом;
6) з урахуванням обмежень, встановлених законом та статутом, виступає розпорядником коштiв та майна Товариства;
7) видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;
8) вiдкриває поточнi та iншi рахунки в банках для зберiгання коштiв та здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства, користується правом першого пiдпису фiнансових документiв;
9) затверджує договiрнi цiни та тарифи на послуги, що надаються Товариством;
10) затверджує правила страхування, правила внутрiшнього трудового розпорядку,   iншi внутрiшнi документи Товариства (крiм положень щодо дiяльностi органiв управлiння Товариства);
11) здiйснює прийняття та звiльнення працiвникiв Товариства, встановлює розподiл обов'язкiв, застосовує до працiвникiв засоби заохочення та стягнення;
12) затверджує штатний розклад та змiни до нього, розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;
13) видає накази i дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
14) укладає вiд iменi акцiонерiв Товариства колективний договiр;Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Правлiння забезпечує ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених положенням про ревiзора. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний рiк, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
15) вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством та цим статутом, якi не входять до компетенцiї iнших органiв Товариства.

Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Правлiння забезпечує ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених положенням про ревiзора. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний рiк, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв, бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзор має право брати участь у засiданнях правлiння у випадках, передбачених законодавством, цим статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Мета провадження діяльності фінансової установи
Страхова компанія створена з метою одержання прибутку для наступного його розподілу між Акціонерами Товариства шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності по наданню громадянам України, особам без громадянства, громадянам інших держав будь-яких страхових послуг в різних галузях діяльності, забезпечення страхового захисту їх інтересів, відшкодування збитків, заподіяних їм при настанні страхових випадків і реалізації на основі отриманих прибутків соціальних та економічних інтересів її Акціонерів та членів трудового колективу. 
Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело  розміщення  їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управління Приватного АТ «СК «Гештальт» затверджено Загальними зборами акціонерів протокол №24 від 03.02.2012р. Основними принципами корпоративного управління ПрАТ «СК «Гештальт» є:
- забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Страхової компанії;
- забезпечення розмежування обов’язків і повноважень між органами управління Страхової компанії;
- запобігання конфліктам інтересів;
- забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Страхової компанії та управлінням ризиків.
Протягом 2018 року ПрАТ «СК «Гештальт» здійснювало свою діяльність у відповідності з вищезазначеними принципами кодексу корпоративного управління.
Власники  істотної участі (в  тому  числі  осіб,  що 
здійснюють контроль за  фінансовою  установою),  їх  відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік
Власники істотної участі ПрАТ «СК «Гештальт»:
Міхалкович Дмитро Йосипович, частка власності – 98 %
Власник істотної участі відповідав встановленим законодавством вимогам та на протязі 2018 року зміни  складу не відбувалося.
Склад Наглядової Ради фінансової установи та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети
З 04.02.2012 Наглядова рада  ліквідована. 
Склад виконавчого органу фінансової установи та його зміни 
за рік
Правління Страхової компанії є колегіальним виконавчим органом Страхової компанії, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.
Склад Правління визначається Загальними зборами. До складу Правління  входить Голова Правління Хандашко Юрій Васильович, який керує її роботою, та його заступники: Міхалкович Дмитро Йосипович та Дубовий Максим Сергійович. Склад виконавчого органу страхової компанії на протязі 2018 року не змінювався. 
Факти  порушення  членами  Наглядової  Ради та виконавчого 
органу фінансової  установи  внутрішніх  правил,  що  призвело  до заподіяння  шкоди  фінансовій  установі  або споживачам фінансових послуг
Фактів порушення членами виконавчого органу  внутрішніх  правил,  що  призвели  до заподіяння  шкоди  страховій компанії  або споживачам фінансових послуг не було.
Заходи впливу, застосовані   протягом року органами 
державної влади до фінансової установи,  в тому числі до членів її Наглядової Ради та виконавчого органу
Протягом року до  ПрАТ «СК «Гештальт» ,  в тому числі до членів її виконавчого органу не були застосовані органами державної влади заходи впливу. 
Розмір  винагороди  за  рік  членів  Наглядової  Ради   та 
виконавчого органу фінансової установи
Розмір винагороди за 2018 рік Голови Правління Хандашко Ю.В. –                                   68 тис. грн.
Значні фактори ризику, що   впливали на  діяльність 
фінансової установи протягом року
В 2018 році не було значних факторів ризиків, які б впливали на діяльність страхової компанії.
Наявність у  фінансової  установи   системи   управління ризиками та її ключові характеристики
Процес управління ризиками поширюється на всі види діяльності Страхової компанії. Процес управління ризиками в Товаристві інтегрований в щоденну діяльність, має безперервний і комплексний характер. Виконавчий орган здійснює тактичне управління фінансовим, ринковим, операційним ризиками, ризиком ліквідності, ризиком зміни тарифної ставки при укладанні договорів страхування і звітує про це перед акціонерами .
Результати функціонування протягом   року системи внутрішнього аудиту  (контролю), а також  дані, зазначені в примітках до фінансової  та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
  

На протязі 2018 року функціонувала система внутрішнього контролю в особі внутрішнього аудитора. 
Факти відчуження  протягом  року  активів  в  обсязі,  що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
Фактів відчуження протягом 2018 року активів в обсязі, що перевищує встановлений в статуті ПрАТ «СК «Гештальт» не відбувалося.
Результати  оцінки  активів  у  разі  їх  купівлі-продажу протягом року  в  обсязі,  що  перевищує  встановлений  у  статуті фінансової установи розмір

На протязі 2018 року не здійснювалася оцінка активів при їх купівлі-продажу.

Операції  з  пов'язаними  особами,  в  тому числі в межах 
однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року. Така інформація не є комерційною таємницею

На протязі 2018 року не проводились операції з пов’язаними особами.  
Використані рекомендації органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

Аудиторська перевірка за 2018 рік на дату здачі звіту не проведена. 
Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначений протягом року
Зовнішнім аудитором ПрАТ «СК «Гештальт» призначено ТОВ «Аудиторська фірма «АУДИТ-СТАНДАРТ». Ідентифікаційний код 32852960. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А».
 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 установі протягом року; 
- випадки виникнення   конфлікту   інтересів  та/або  суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора; 
- ротацію аудиторів у  фінансовій  установі  протягом  останніх п'яти років;
- стягнення,застосовані до аудитора  Аудиторською  палатою України протягом року,  та факти подання  недостовірної  звітності фінансової установи, що  підтверджена  аудиторським  висновком, виявлені органами,  які  здійснюють  державне  регулювання  ринків фінансових послуг;
Загальний стаж аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма «АУДИТ-СТАНДАРТ» - 15 років. Послуги ПрАТ «СК «Гештальт» надаються аудитором на протязі останніх трьох років. 
Випадків виникнення конфліктів інтересів та суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не відбувалося. 
До аудиторів Аудиторською палатою України протягом 2018 року жодних стягнень не було.
Захист фінансовою  установою  прав споживачів фінансових послуг, зокрема:      наявність механізму розгляду скарг; 
     прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги; 
     стан розгляду   фінансовою установою  протягом  року  скарг стосовно надання фінансових послуг (характер,  кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 
     наявність позовів  до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду;

В ПрАТ «СК «Гештальт» є механізм розгляду скарг. Уповноважений розглядати скарги юридична фірма на підставі договору. На протязі 2018 року не надходило скарг до ПрАТ «СК «Гештальт». Позовів до суду стосовно надання фінансових послуг ПрАТ «СК «Гештальт» не було.
Корпоративне управління у  фінансовій установі, подання якої  передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими  згідно з такими законами нормативно-правовими актами  органів,  які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Корпоративне управління ПрАТ «СК «Гештальт» - процес, який використовується для спрямування та управління діяльністю Страхової компанії з метою забезпечення ії безпечності та надійності, а також підвищення ії вартості. Кодекс розроблений з врахуванням:
Положень законів України «Про акціонерні товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.03р. №571;
Положень внутрішніх документів Страхової компанії – Статуту ПрАТ «СК «Гештальт», та інших документів (внутрішніх положень та інструкцій).


Голова правління
ПрАТ «СК «Гештальт»                                            Ю.В. Хандашко

