Звіт про корпоративне управління 2018 р.
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «ФОРТЕ ЛАЙФ»
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ФОРТЕ ЛАЙФ»
(скорочено – ПрАТ «СК «ФОРТЕ ЛАЙФ») створено у формі акціонерного товариства згідно з
Законом України «Про акціонерні товариства».
Компанія здійснює страхову діяльність згідно з ліцензією АЕ №284268 від
09.01.2014 р. на провадження страхування життя, а також фінансову діяльність, пов’язану
з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
ПрАТ «СК «ФОРТЕ ЛАЙФ» зареєстровано Дніпровською районною в місті Києві
державною адміністрацією, 08.12.2005 р., свідоцтво Серія А01 №570888, реєстраційний
номер юридичної особи в ЄДР 1 070 102 0000 015737.
На підставі рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України №5135 від 20.12.2005р. отримала свідоцтво СТ №429 від 20.12.2005р., реєстраційний №11101682.
Юридична адреса: Україна, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 46, корпус А.
Фактичне місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 46,
корпус А.
Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про компанію –
www.forte-life.com.ua . Адреса електронної пошти – office@forte-life.com.ua
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Згiдно iз Статутом ПрАТ СК «Форте Лайф» метою дiяльностi Товариства є надання страхових та перестраховочних послуг резидентам України та нерезидентам шляхом здiйснення пiдприємницької дiяльностi у вiдповiдностi з чинним законодавством України.
2. Інформація щодо дотримання/недотримання
принципів чи кодексу
корпоративного управління.
Принципи корпоративного управління базуються на правилах та процедурах, визначених
Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори, Положенням про Наглядову Раду,
Положенням про Ревізора. У 2018 році відхилень від принципів корпоративного
управління не було.
3. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по
батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу
за рік.
Власником iстотної участi ПрАТ СК «Форте Лайф» є ТОВ «Аструм Україна» (код
ЄДРПОУ 36439160, адреса мiсцезнаходження 04073, м.Київ, вул. Сирецька, будинок 5,
корпус 3) частка у статутному капiталi складає - 99,8%. Особа набула право власностi на
частку у статутному капiталi у 2013 роцi.

4. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової
ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Протягом звiтного 2018 року були вiдсутнi факти порушення Членами Наглядової Ради та
Членами Правлiння внутрiшнiх правил, якi б призвели до заподiяння шкоди Товариству
або клiєнтам Товариства.
5. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади
до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого
органу, або про відсутність таких заходів.
В 2018 роцi органи державної влади не застосовували до Товариства заходи впливу, у
тому числі до членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
6. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Система управлiння ризиками в Компанії функціонує в контекстi Закону України
«Про запобiгання та протидiю доходiв, одержаних злочинним шляхом» та вимог Нацкомфінпослуг щодо системи управління ризиками в процесi операцiйної та фiнансової діяльності.
З метою уникнення і мінімізації ризиків , пом’якшення їх наслідків на виконання
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг №295 від 04.02.2014 р. в Компанії проведено заходи щодо організації
і функціонування системи управління ризиками, зокрема Рішенням Наглядової Ради від
28.05.2014 року затверджено Стратегію управління ризиками та призначено відповідального за оцінку ризиків, забезпечення дотримання вимог платоспроможності з урахуванням
прийнятих ризиків. Відповідальність за практичну реалізацію системи управління
ризиками покладено на Генерального директора.
Відповідальний працівник, на якого покладено функції оцінки ризиків, підпорядкований та підзвітний безпосередньо Генеральному директору.
При здійсненні управління ризиками Компанія систематизує ризики за класифікацією
згідно з Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг №295 від 04.02.2014р.
7. Вкажіть інформацію про 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.
Функції внутрішнього аудиту в Компанії покладено на окрему посадову особу, що
проводить внутрішній аудит. Внутрішній аудитор у своїй роботі підпорядкований
Наглядовій Раді та організаційно не залежить від інших підрозділів Компанії. Порядок
діяльності, статус та повноваження внутрішнього аудитора визначені Положенням про
службу внутрішнього аудиту, затвердженим рішенням Наглядової Ради 26 грудня 2012 р..
За результатами внутрішнього аудиту поточної діяльності Компанії внутрішній аудитор
щоквартально складає звіт та надає його Наглядовій раді.
Результати функцiонування системи внутрiшнього аудиту в 2018 році позитивні.

Страхова компанія «ФОРТЕ ЛАЙФ» розкриває повну та достовірну інформацію з
усіх суттєвих питань, що стосуються її діяльності, в примітках до фінансової звітності
відповідно до МСФЗ.
Примітки до фінансової звітності надаються в складі річної фінансової звітності
окремим розділом .
8. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Протягом 2018 року факти такого вiдчудження вiдсутнi.
9. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в
обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Протягом 2018 року були вiдсутнi факти купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує
встановлений у Статутi Товариства розмiр.
10. Вкажіть інформацію про 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), або про їх відсутність.
Фiнансовi операцiї з пов'язаними особами протягом звiтного року не проводились.
11. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського
висновку (звіту).
Аудиторська палата України рішенням № 361 від 08.06.2018 року затвердила для
обов’язкового застосування з 1 липня 2018 року в якості національних стандартів аудиту
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг видання 2016-2017 років, перекладені українською мовою. Ці стандарти
повинні застосовуватися всіма аудиторами та аудиторськими фірмами при складанні
звітів і завдань, виконання яких буде здійснюватися після 1 липня 2018 року.
Відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VІІІ, який набув чинності з 1 жовтня
2018 року, обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств можуть здійснювати
суб’єкти аудиторської діяльності, що включені до відповідного реєстру Аудиторської
палати України.
Порядок ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити
перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.02.2013 № 640
визнаний таким, що втратив чинність відповідно до Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від
15.11.2018 № 1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2018 р.
за № 1369/32821.
Міністерством фінансів України (Наказ № 766 від 19.09.2018) було затверджено
Порядок ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності відповідно до
вимог частини сьомої статті 20 Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність». Відповідно до цього Порядку до розділу «Суб’єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит
фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес» вносяться відомості про суб’єктів
аудиторської діяльності, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність».
Доступ до інформації з Реєстру забезпечується шляхом систематичного та оперативного
оприлюднення відомостей, надання відомостей за запитами на інформацію.

Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними з можливістю
цілодобового вільного доступу та копіювання.
Надання інформації з Реєстру на письмові запити замовників аудиторських послуг та
інших заінтересованих користувачів відомостей, що містяться в Реєстрі, здійснюється
Аудиторською палатою України у вигляді інформаційної довідки.
Довідки з Реєстру надаються Аудиторською палатою України протягом п'яти робочих
днів з дати надходження письмового запиту, який містить мету отримання інформації.
Довідки надаються безоплатно на офіційному бланку Аудиторської палати України за
підписом уповноваженої особи Аудиторської палати України.
12. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової
установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за
ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та
по батькові)
Зовнішній аудитор Товариства:
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25409247
Місцезнаходження

04070 м. Київ, вул. Турівська буд. 32, оф. 4
Номер про включення до розділу суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - 1921

13. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської
діяльності.
загальний стаж аудиторської діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА» працює на ринку аудиту 21 рік та має досвід з
надання послуг з обов’язкового аудиту страхових компаній.
14. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких
надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Аудит проводиться вперше.
15. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських
послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Iнших аудиторських послуг, крiм пiдтвердження рiчної та квартальної фiнансової звiтностi, даним зовнiшнiм аудитором не надавалось.
16. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення
конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Вiдсутнi.
17. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій
установі протягом останніх п`яти років.
Протягом 2013-2017 років аудит здійснювало Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «РІАЛ - АУДИТ», код ЄДРПОУ 38013592;
19.09.2018 року укладено Договір на проведення аудиту фінансової звітності за 2018 рік з
Товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА», код
ЄДРПОУ 25409247.
Відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА» внесено до реєстру суб’єктів

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес за № 1921.
18. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, 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.
Аудиторською палатою України до аудитора стягнень не застосовувалось. Фактiв подання
недостовiрної звiтностi Товариством, що пiдтверджена аудиторським висновком та
виявлена органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, не
виявлено.
19. Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Для захисту прав споживачiв усi скарги розглядаються в порядку та у строки передбаченi
Законом України «Про звернення громадян».
20. Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи,
уповноваженого розглядати скарги.
Обов'язки щодо розгляду скарг покладенi на Генерального директора Товариства
Кулєшина Олександра Анатолiйовича
21. Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість
задоволених скарг).
Реєстрація отриманих Товариством письмових скарг ведеться в загальному порядку
реєстрації вхідної документації. Всi скарги, без виключення, що отриманi Товариством
протягом року, розглянутi, на них надано вiдповiдi у терміни, передбаченi
законодавством.
22. Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду.
У 2018 роцi судовi позови за участю Товариства:
1. Спіцин Ю.В. до Товариства (справа № 661/3257/17) – у позові відмовлено.
2. Ворона В.І. до Товариства (справа № 547/1458/16) – позов частково задоволений

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі
позачергових

1

2016

1

0

2

2017

1

0

3

2018

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах
акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д.н

Ні

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 відсотків

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 (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному
періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)
Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради
Кулєшина Оксана Олексіївна – Голова Наглядової ради;
Коренська Наталія Юріївна – Член Наглядової ради;
Сутирін Валентин Валерійович – Член Наглядової ради.

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
4
останніх трьох років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової
ради комiтетів не
створено.
Вiдповiдно до внутрiшнiх документiв
Товариства Наглядова рада може
утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її
членiв для вивчення
i пiдготовки питань,
що належать до
компетенцiї
Наглядової ради.

Інші (запишіть)

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві
корпоративного секретаря? (так/ні)

спеціальну

посаду

Ні

Яким чином 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)

Члени Наглядової
ради
Товариства
винагороду
не
отримують та діють
на
безоплатній
основі.

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 (запишіть): Вимоги до членiв Наглядової ради встановленi
Статутом i Положенням про Наглядову раду Товариства, в тому
числi, особи якi мають повну дiєздатнiсть.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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
Інше (запишіть)

X
немає

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так,
створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 1 особа;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з
органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
ВиконавНаглядодо компетензбори акчий
ва рада
ції жодного
ціонерів
орган
органу
Визначення
основних
діяльності (стратегії)

напрямів

Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Не належить
Загальні
ВиконавНаглядодо компетензбори акчий
ва рада
ції жодного
ціонерів
орган
органу
Затвердження річного фінансового
звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень
голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень
голови та членів наглядової ради

Ні

Так

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

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до
майнової
відповідальності
членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких
існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

Склад виконавчого органу фінансової установи та його зміну за рік. Розмір
винагороди за рік виконавчого органу.
В товаристві одноособовий виконавчий орган - Генеральний директор Кулєшин
Олександр Анатолійович. Зміни за рік у виконавчому органі відсутні. Розмір винагороди
103,5 тис.грн.
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

Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

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):

немає

Інформація розповсюджується на
загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про
ринок цінних паперів

Документи надаються для
ознайомлення безпосередньо в
акціонерному товаристві

Копії документів надаються на
запит акціонера

Інформація розміщується на
власній інтернет-сторінці
акціонерного товариства

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів,
які володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація
про
органів управління
риства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведен-

Ні

Ні

Так

Так

Ні

склад
това-

Інформація розповсюджується на
загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про
ринок цінних паперів

Документи надаються для
ознайомлення безпосередньо в
акціонерному товаристві

Копії документів надаються на
запит акціонера

Інформація розміщується на
власній інтернет-сторінці
акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

ня
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
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 зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
немає

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
Х

-

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

немає

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього
разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

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
відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

немає

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні
послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового
менеджменту? (так/ні) Ні.

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом
управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином
його оприлюднено: не оприлюднено

