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Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
 
I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента
 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕСВIТ"
 
2. Організаційно-правова форма
 
Приватне акціонерне товариство
 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
 
36291803
 
4. Місцезнаходження
 
04200, м. Київ, Оболонський р-н, м. Київ, вул. Юрiя Кондратюка, буд. 5, оф. 880
 
5. Міжміський код, телефон та факс
 
(044) 390-08-88, (044) 390-08-88
 
6. Адреса електронної пошти
 
info@vsesvit-holding.com
 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
 
24.04.2020, рішення загальних зборів акціонерів
 
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
 
9. 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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
 
http://vsesvit-holding.com
 
30.04.2020
 
 
(URL-адреса сторінки)
 
(дата)
Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
 
| X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
 
 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
 
| X |
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
 
 
5. Інформація про рейтингове агентство
 
 
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
 
 
7. Судові справи емітента
 
 
8. Штрафні санкції щодо емітента
 
 
9. Опис бізнесу
 
| X |
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):
 
| X |
1) інформація про органи управління
 
| X |
2) інформація про посадових осіб емітента
 
| X |
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
 
| X |
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
 
| X |
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
 
 
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
 
| X |
11. Звіт керівництва (звіт про управління):
 
| X |
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
 
| X |
2) інформація про розвиток емітента
 
| X |
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:
 
| X |
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
 
| X |
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
 
| X |
4) звіт про корпоративне управління:
 
| X |
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
 
| X |
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
 
| X |
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
 
| X |
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
 
| X |
інформація про наглядову раду
 
| X |
інформація про виконавчий орган
 
| X |
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
 
| X |
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
 
| X |
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
 
 
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
 
| X |
повноваження посадових осіб емітента
 
| X |
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
 
| X |
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
 
 
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
 
 
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
 
 
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)
 
| X |
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
 
| X |
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
 
 
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
 
 
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
 
 
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
 
 
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
 
 
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
 
 
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
 
| X |
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
 
| X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
 
 
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 
| X |
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
 
| X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
 
| X |
3) інформація про зобов’язання емітента
 
| X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 
 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 
 
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
 
| X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
 
 
26. Інформація про вчинення значних правочинів
 
 
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
 
 
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
 
 
29. Річна фінансова звітність
 
| X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
 
| X |
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
 
 
32. Твердження щодо річної інформації
 
| X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
 
 
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
 
 
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
 
| X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 
 
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 
 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 
 
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 
 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 
 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 
 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
 
 
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 
 
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 
 
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 
 
41. Основні відомості про ФОН
 
 
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 
 
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 
 
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 
 
45. Правила ФОН
 
 
46. Примітки
Роздiл 2 незаповнений: емiтент не має лiцензiй на окремi види дiяльностi
Роздiл 4 незаповнений: в Товаристве не має посади корпоративного секретаря
Роздiл 5 незаповнений: емiтент не вiдноситься до перелiку пiдприємств, якi мають отримати рейтингову оцiнку
Роздiл 6 незаповнений: у емiтента не має фiлiй або iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
Роздiл 7 незаповнений: у емiтента не має судових справ
Роздiл 8 незаповнений: штрафнi санкцiї не накладались
Роздiл 10 (iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента) незаповнений: посадовi особи не володiють акцiями емiтента
Роздiл 10 (iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення) незаповнений: вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Роздiл 13, 14, 15 незаповнений: вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Роздiли 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 незаповненi: емiтент здiйснив лише випуск акцiй
Роздiл 17.6 незаповнений: рiшення про викуп акцiй не приймалось
Роздiл 18 незаповнений: Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй
Роздiл 19, 20 незаповнений: працiвники не мають у власностi акцiй емiтента
Роздiл 23 незаповнений: рiшення про виплату диведендiв не приймалось
Роздiл 24.4, 24.5 незаповнений: вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для емiтентiв, якi не займаются переробної, добувної промисловiстю.
Роздiл 25,26,27,28 незаповнений: вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Роздiл 31 незаповнений: емiтентом не здiйснювалось забеспечення випуску
Роздiл 33,34 незаповнений: у емiтента вiдсутнi такi договори
Роздiл 35 незаповнений: особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери за звiтний перiод не виникала
Роздiли 36,3738,39,40,41,42,43,44,45 незаповненi: випускiв iпотечних цiнних паперiв Товариство не здiйснювало
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕСВIТ"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПРАТ "ВСЕСВІТ"
3. Дата проведення державної реєстрації
22.12.2008
4. Територія (область)*
80000 - м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
30000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)
3
 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 66.22, Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення 66.29, Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 68.20
 
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя РЦ АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"
2) IBAN
UA243206490000026002052733928
3) поточний рахунок
UA243206490000026002052733928
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) IBAN
-
6) поточний рахунок
-
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНIЯ "ЗЕНИТ-ДТ"
2) організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) ідентифікаційний код юридичної особи
35309589
4) місцезнаходження
01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, будинок 34, офiс 33
5) опис
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 6000000.00, 75% статутного капiталу Товариства
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18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Товариство є господарським товариством i має органiзацiйно-правову форму акцiонерного товариства. Тип Товариства - приватне акцiонерне товариство. Товариство є юридичною особою. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли в Товариствi вiдсутнi. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом в Товариствi не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2019 р.: 3 особи, з яких 1 жiнка, 2 чоловiки. Емiтент здiйснює заходи по забезпеченню гармонiйної взаємодiї Компанiї з персоналом i соцiальним середовищем.  Забезпечується гендерна рiвностi серед менеджменту Компанiї, також працюють спiвробiтники рiзних вiкових категорiй. Перiодично здiйснюється навчання персоналу за рахунок Емiтента. Фонд оплати праці в 2019 році склав 151,2 тис. грн.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності
Емiтент не провадить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiїї з боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВСЕСВIТ" на 2019 рiк передбачена вiдповiдним Наказом № ВС-11/ОП вiд 04.01.2019 року. 
Облiкова полiтика Товариства встановлює порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, визначає принципи, методи i процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика Товариства будується у вiдповiдностi з чинним законодавством України, а саме: Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, обраним планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй, основними принципами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здiйснення бухгалтерських операцiй.
Облiкова полiтика мiстить правила ведення бухгалтерського облiку, дотримання яких є обов'язковими. За цим документом затверджується методологiя вiдображення окремих бухгалтерських операцiй та особливостi органiзацiї бухгалтерського облiку.
Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї  фiнансової звiтностi, послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених звiтiв перiодiв.
Товариство застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових потокiв.
Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.
Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.
Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за вартiстю погашення.

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
ПрАТ "ВСЕСВIТ" є компанiєю, яка займається наданням агентських та iнших допомiжних послуг у сферi страхування, наданням в оренду власного чи орендованого нерухомого майна та iншою дiяльнiстю, передбаченою Статутом. Емiтент має плани щодо розширення власної дiяльностi. У звiтному перiодi керiвництвом емiтента було укладено чимало договорiв щодо надання актуарних послуг вiтчизняним страховикам, що iстотно вплине на обсяг доходiв Емiтента в майбутнiх перiодах. Також планується продовжувати розвивати агентську дiяльнiсть Емiтента у сферi страхування, а також дiяльнiсть у сферi проводового, безпроводового та супутникового електрозв'язку.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Станом на 31.12. 2019 року залишкова вартiсть основних засобiв, що знаходяться на балансi Товариства складає 10 тис. грн., ( меблi, комп'ютерна технiка та офiсне обладнання), первiсна вартiсть о 13 тис. грн., амортизацiя складає 3 тис. грн. Протягом 2019 року придбання , реалiзацiя, виведення з експлуатацiї та списання з балансу основних засобiв не вiдбувалось. Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi за їх собiвартiстю. Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної корисностi активу.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Протягом 2019 року Товариство не визначало основнi засоби до продажу. Протягом 2019 року придбання , реалiзацiя, виведення з експлуатацiї та списання з балансу основних засобiв не проводилось. Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi за їх собiвартiстю. Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної комiсiєю. Станом на 31.12.2019 року залишкова вартiсть основних засобiв, що знаходяться на балансi Товариства складає 10 тис. грн. ( меблi, комп'ютерна технiка та офiсне обладнання), первiсна вартiсть о 13 тис. грн., амортизацiя складає 3 тис. грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Фiнансова ситуацiя Товариства станом на 31 грудня 2019 року свiдчить про стабiльнiсть i платоспроможнiсть Товариства. Товариство фiнансово-стiйке, має лiквiдний баланс, вiрогiднiсть банкрутства немає. Iнформацiя щодо наявностi у Товариства iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому це можливий вплив на дiяльнiсть Товариства в разi вiдсутностi ймовiрностi вiдновлення обiгу акцiй ПрАТ"ВСЕСВIТ".

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Коефiцiєнт платоспроможностi, показує питому вагу власного капiталу в загальнiй вартостi засобiв, що використовуються Товариством у його дiяльностi та свiдчить про достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi, а також незалежнiсть вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.
Наявнiсть власних коштiв позитивно характеризує фiнансовий стан Товариства. Вони є коштами, якi Товариство може використовувати на покриття негативних фiнансових наслiдкiв реалiзацiї ризикiв, що виникають при провадженнi нею професiйної дiяльностi. 
Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв, що показує яка частина капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi засоби, а яка - капiталiзована.
Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв характеризує рiвень виробничого потенцiалу пiдприємства, забезпеченiсть операцiйної дiяльностi засобами виробництва, i вiдображає наявнiсть та питому вагу витрат у виробничому потенцiалi.
Коефiцiєнт покриття балансу характеризує наскiльки лiквiднi кошти покривають короткостроковi зобов'язання.
Показники заборгованостi кредиторам та обiговостi дебiторської заборгованостi свiдчать про уповiльнення розрахункiв, що скорiш за все пов'язано iз погiршенням економiчної ситуацiї в країнi (проведення операцiй тiльки пiсля надходження попередньої оплати).
Показник покриття зобов'язань власним капiталом показує спiввiдношення залучених i власних коштiв Товариства.
Показник фiнансової стiйкостi характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них коштiв до сукупних активiв Товариства.
Iншi показники фiнансового стану характеризують дiяльнiсть Товариства як достатньо ефективну в частинi покриття iнвестицiй, використання власних коштiв (прибутковiсть кожної гривнi власних коштiв), а також з точки зору окупностi прибутком вкладених коштiв у майно.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 31.12.2019 р.:
-дебiторська заборгованiсть за послуги складає 7 990 тис. грн. та є поточною заборгованiстю за агентською дiяльнiстю.
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 825 тис. грн. та є заборгованiстю за внутрiшнiми розрахунками та за вижаними авансами.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У звiтному перiодi обсяг доходiв емiтента в звiтному перiодi зменшився порiвняно з попереднiм перiодом. Це пов'язано зi переорiєнтуванням основного вектору дiяльностi емiтента з агентських послуг у сферi страхування до послуг з надання актуарних розрахункiв страховим компанiям. В цiлому, якщо не брати до уваги втрати вiд участi в капiталi, дiяльнiсть емiтента у звiтному перiодi була прибутковою.
Бiльшiсть значень наведених коефiцiєнтiв у емiтента в звiтному перiоду вiдповiдали нормi, що свiдчить про достатньо стабiльний фiнансовий стан та вiдсутнiсть передумов до його значного погiршення у майбутнiх перiодах.
Сучасний перiод економiки України характеризується не тiльки певними проблемами в економiчнiй сферi, а й глобальною кризою в екологiї. Екологiчний стан України потребує вирiшення еколого-економiчних проблем вiтчизняних пiдприємств, проведення ефективної полiтики в сферi забезпечення екологiчної безпеки, основи якої започаткованi в Конституцiї України, де визначено прiоритет екологiї i державної пiдтримки заходiв щодо охорони довкiлля.  
Цiльовою зазначеного процесу є мiнiмiзацiя негативного впливу дiяльностi пiдприємства на довкiлля без зменшення величини прибутку при дотриманнi чинних екологiчних норм у процесi дiяльностi Товариства. 
Пiсля проведення екологiчного огляду Товариство вирiшило здiйснювати наступнi заходи: 
- зменшення обсягiв водоспоживання;
- зменшення обсягiв споживання енергiї;
- повiдомлення постачальникiв та наших споживачiв про природоохоронну дiяльнiсть; 
- iнформування працiвникiв Товариства про природоохоронну дiяльнiсть.
Емiтент здiйснює заходи по забезпеченню гармонiйної взаємодiї Компанiї з персоналом i соцiальним середовищем.  Забезпечується гендерна рiвностi серед менеджменту Компанiї, також працюють спiвробiтники рiзних вiкових категорiй. Перiодично здiйснюється навчання персоналу за рахунок Емiтента.
Емiтент має плани щодо розширення власної дiяльностi. У звiтному перiодi керiвництвом емiтента було укладено чимало договорiв щодо надання актуарних послуг вiтчизняним страховикам, що iстотно вплине на обсяг доходiв Емiтента в майбутнiх перiодах. Також планується продовжувати розвивати агентську дiяльнiсть Емiтента у сферi страхування, а також дiяльнiсть у сферi проводового, безпроводового та супутникового електрозв'язку.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Полiтика щодо дослiджень та розробок не проводилась.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності  інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства. Не повне застосування МСФЗ 1 та не повне розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке унеможливлює вiльне застосування всiх МСФЗ
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

IV. Інформація про органи управління

Орган управління
Структура
Персональний склад
Виконавчий орган
Директор - одноосiбний виконавчий орган.
Директор - Антонова Надiя Василiвна
Наглядова Рада
Складається з 3 осіб: Голова Наглядової ради, 2 Члена Наглядової ради.
Голова Наглядовой Ради - Бабко Володимир Леонiдович;
Член Наглядовой Ради - Лазарєв Сергiй Володимирович;
Член Наглядовой Ради - Сергєєва Тетяна Антонiвна.
Загальнi збори акцiонерiв
Акціонери Товариства.
Акціонери згідно реєстру.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
Директор
Антонова Надiя Василiвна
1952
вища
25
ТОВ "АВС Брок", 30607451, ТОВ "АВС Брок", Генеральний директор
18.05.2017, 3 роки
Опис
Права та обов'язки Директора визначаються законодавством України, Статутом Товариства та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором.
До компетенцiї Директора належить:
1) затвердження поточних планiв (не основних напрямiв) дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання;
2)розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
3) органiзацiя ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам акцiонерiв;
4) визначення розмiру, джерел формування та порядку використання фондiв Товариства;
5) прийом та звiльнення працiвникiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України, ведення облiку кадрiв, встановлення системи заохочень та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
6) органiзацiя скликання та проведення чергових, позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
7) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
8) органiзацiя виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
9) органiзацiя збереження майна Товариства i його належне використання;
10) затвердження цiн та тарифiв на продукцiю, роботи та послуги;
11) розробка щорiчного кошторису, органiзацiйної структури, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства, ;
12) контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
13) контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
14) прийняття рiшення, в межах своєї компетенцiї, з адмiнiстративно - господарських питань пов'язаних з дiяльнiстю Товариства;
15) делегування частини повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства;
16) розробка порядку з розподiлу i використання прибутку, покриття збиткiв, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України та подача на затвердження до Наглядової ради Товариства;
17) органiзацiя збуту продукцiї, взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї та послуг Товариства;
18) прийняття рiшень про вчинення правочинiв до 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
19) органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
20) виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, положенням про виконавчий орган, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Директор Товариства вправi:
1) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси в вiтчизняних та зарубiжних органiзацiях, установах, товариствах, судових органах;
2) розпоряджатися, за погодженням iз Наглядовою радою Товариства, коштами та майном Товариства у розмiрi вiд 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
3) видавати накази та давати розпорядження, вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
4) скасовувати чи змiнювати розпорядження та вказiвки пiдпорядкованих йому керiвникiв;
5) вiдкривати та закривати поточнi рахунки в нацiональнiй та iноземнiй валютах та iншi рахунки в установах банкiв; 
6)здiйснювати операцiї в банках та вiддiленнях, та iнших кредитних установах вiд iменi Товариства;
7) пiдписувати чеки, платiжнi доручення, акцептувати рахунки та iншi банкiвськi документи, видавати зобов'язання; 
8) в установленому порядку призначати, переводити, звiльняти з роботи працiвникiв Товариства i укладати з ними трудовi договори, угоди та контракти згiдно iз вимогами чинного законодавства України;
9)в установленому порядку призначати, переводити на iншу посаду та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства i укладати з  ними трудовi договори, угоди та контракти згiдно iз вимогами чинного законодавства України;
10) доручати вирiшення окремих питань та виконання дiй, якi входять до його компетенцiї, iншим працiвникам апарату Товариства та третiм особам шляхом видачi довiреностей.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента складає 46 600,00 грн. Компенсацiї, бонуси та iншi додатковi виплати керiвництву, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 25 років.  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти  рокiв: ТОВ АВС "Фiнанс" - посада Директор, ТОВ АВС "Брок" - посада Генеральний Директор, ЗАТ "СIТIНет-Україна" - посада Головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадову особу Антонову Надiю Василiвну обрано на посаду Директора  за рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ "Всесвіт" від 24.04.2017 р. (протокол загальних зборiв №9 вiд 24.04.2017р.) з 18.05.2017 строком на три роки.
2
Голова Наглядової ради
Бабко Володимир Леонiдович
1965
вища
37
НФСК "Гарант-Ре", 21041115, Заступник Голови Правлiння НФСК "Гарант-Ре", м. Київ
18.05.2017, 3 роки
Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи - 37 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти  рокiв:  Голова Правлiння, директор. Посадова особа працює за сумiсництвом Директором в ПРАТ "СА "Меркурiй"- місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5 оф. 880,  та Головою Правлiння в ПРАТ "СК "Мир"- місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5  оф. 880. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.  Посадову особу Бабка Володимира Леонiдовича обрано на посаду Голови Наглядової ради за рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ "Всесвіт" від 24.04.2017 р. (протокол загальних зборiв №9 вiд 24.04.2017р.) з 18.05.2017 строком на три роки.
3
Член Наглядової ради
Сергєєва Тетяна Антонiвна
1967
вища
35
ТОВ "Агентство страхового консалтингу", 31085752, ТОВ "Агентство страхового консалтингу" - заступник головного бухгалтера
18.05.2017, 3 роки
Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 35 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти  рокiв: бухгалтер, ведучий фахiвець бухгалтерiї, ведучий економiст департаменту мiжнародного туризму, бухгалтер-аудитор, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, фiнансовий директор.  Посадова особа займає посаду Члена Наглядової Ради в ПРАТ "СА "Меркурiй"- місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5 оф. 880, Заступника Голови Правлiння в ПРАТ "СК "МИР"- місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5 оф. 880. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадову особу Сергєєву Тетяну Антонiвну обрано на посаду члена Наглядової ради за рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ "Всесвіт" від 24.04.2017 р. (протокол загальних зборiв №9 вiд 24.04.2017р.) з 18.05.2017 строком на три роки.
4
Член Наглядової ради
Лазарєв Сергiй Володимирович
1974
вища
19
ЗАТ "СК Еднiсть", 31170195, ЗАТ "СК Еднiсть", спецiалiст автострахування
18.05.2017, 3 роки
Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 19 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти  рокiв: директор департаменту автомобільного страхування. Посадова особа працює за сумiсництвом: займає посаду Голови Наглядової Ради в ПРАТ "СА "Меркурiй""- місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5 оф. 880, Член Наглядової Ради ПРАТ "СК "МИР""- місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5 оф. 880. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.  Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадову особу Лазарєва Сергiя Володимировича обрано на посаду Члена Наглядової ради за рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ "Всесвіт" від 24.04.2017 р. (протокол загальних зборiв №9 вiд 24.04.2017р.) з 18.05.2017 строком на три роки.
5
Головний бухгалтер
Ткач Сергiй Петрович
1989
вища
8
ПРАТ "СА "Меркурiй", 35676320, Головний бухгалтер
01.05.2013, безстроково
Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента складає 46 000,00 грн. Компенсацiї, бонуси та iншi додатковi виплати керiвництву, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 8 років.  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти  рокiв: головний бухгалтер, начальник вiддiлу фiнансового монiторингу та внутрiшнього аудиту, бухгалтер. Займає посаду головного бухгалтера в ПРАТ "СА "Меркурiй"- місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5 оф. 880 та в ПРАТ "СК "Мир"- місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5 оф. 880. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадову особу Ткача Сергiя Петровича обрано на посаду головного бухгалтера  згідно наказу № 09-к від 30.04.2013 р. безстроково.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій




прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
Директор
Антонова Надiя Василiвна
0
0,000000
0
0
Голова Наглядової ради
Бабко Володимир Леонiдович
0
0,000000
0
0
Член Наглядової ради
Сергєєва Тетяна Антонiвна
0
0,000000
0
0
Член Наглядової ради
Лазарєв Сергiй Володимирович
0
0,000000
0
0
Головний бухгалтер
Ткач Сергiй Петрович
0
0,000000
0
0
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)*

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МИР"
19209435
04200, м. Київ, -, м. Київ, вул.Юрiя Кондратюка, буд.5, оф.880
44,839794
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс"
30860173
03110, м. Київ, -, м. Київ, вул. Iвана Клименка, буд.23
7,075242
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенмiйних фондiв "Клас Ессет Менеджмент" (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "ТРЕЙД ГЛОБАЛ IНВЕСТМЕНТС")
33347109
04210, м. Київ, -, м. Київ, пр-т Героїв Сталiнграда, буд.14-Г, лiт.А
6,497542
Компанiя "ЕйВiЕлБi Лiмiтед"
HE 216920
Кiпр, 1105, -, Агоу Павлов, Агiос Андреас, буд.Лєдра Хаус, оф. 15
6,425746
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕАТИВ КОНСАЛТ"
38985160
01133, м. Київ, -, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1, оф. 215Б
4,833333
Приватна компанiя з обмеженою кiлькiстю акцiй TERVEL HOLDINGS CYPRUS LTD
НЕ 258648
Кiпр, 1070, -, Лiкавiтос, Адрiас, буд.22, оф.11
4,334012
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КВАНТУМ-ГРУП"
36791907
01033, м. Київ, -, м. Київ, вул.Саксаганського, буд.39-А
3,941666
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКСПЛУАТАЦIЙНА КОМПАНIЯ "СЕРВIС"
34486072
01032, м. Київ, -, м. Київ, бульвар. Тараса Шевченка (група нежилих №7)
2,500000
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОФI-ФАКТОРИНГ"
39472970
02081, м. Київ, -, м. Київ, пр-т Петра Григоренка, буд.16, оф.361
1,851416
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТОЛИЦЯ-ЦIННI ПАПЕРИ"
21668943
01135, м. Київ, -, м. Київ, вул. Золотоустiвська, буд.23А
1,708333
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД"
36019681
04073, м. Київ, -, м. Київ, пров. Куренiвський, 19/5
1,578633
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ФIНАНС ТIМ"
38985417
03150, м. Київ, -, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд.139, оф.337
1,250000
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАПIТАЛКОМ"
38379989
08131, Київська, -, с. Софiївська Борщаговка, Мала кiльцева, буд.10/1
0,783360
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРIН АР"
35571404
03127, м. Київ, -, м. Київ, пр-т 40-Рiччя Жовтня, буд. 100/2
0,769970
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв "Клас Ессет Менеджмент" (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "РIАЛ ГЛОБАЛ IНВЕСТМЕНТС")
33347109
04210, м. Київ, -, м. Київ, пр-т Героїв Сталiнграда, буд.14-Г, лiт.А
0,696937
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКИЙ ПАТРОННИЙ ЗАВОД"
32201889
91055, Луганська, -, м. Луганськ, вул. Почтова, буд. 1М
0,578925
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв "Клас Ессет Менеджмент" (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "БЕСТ ГЛОБАЛ IНВЕСТМЕНТС")
33347109
04210, м. Київ, -, м. Київ, пр-т Героїв Сталiнграда, буд.14-Г, лiт.А
0,427200
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ"
35676320
04200, м. Київ, -, м. Київ, вул.Юрiя Кондратюка, буд.5, оф.880
0,383333
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв "Клас Ессет Менеджмент" (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "ФЬОРСТ ГЛОБАЛ IНВЕСТМЕНТС")
33347109
04210, м. Київ, -, м. Київ, пр-т Героїв Сталiнграда, буд.14-Г, лiт.А
0,376325
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАВОД "ПРОМТЕХСЕРВIС"
34763265
04111, м. Київ, -, м. Київ, вул. Щербакова, буд. 53
0,229483
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ "УКРАЇНСЬКI ФОНДИ" (Пайовий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд закритого типу "УКРАЇНСЬКИЙ ХЛIБНИЙ ПРОЕКТ")
34690716
03151, м. Київ, -, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40
0,166666
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОС IНВЕСТ"
32528712
04210, м. Київ, -, м. Київ, вул. Героїв Сталiнграда, буд.14-Г, оф.лiт. А
0,129583
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Адiтум"
35018954
04210, м. Київ, -, м. Київ, прос. Героїв Сталiнграду, буд. 14-Г
0,116700
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АМ"
35690481
01103, м. Київ, -, м. Київ, Залiзничне шосе, буд. 47
0,079583
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС СЕРВIС ПАРТНЕР"
38807892
04108, м. Київ, -, м. Київ, пр-т Правди, буд.31А
0,048266
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Клас Капiтал"
32766725
01013, м. Київ, -, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 1-А
0,017916
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "Капiталiст"
35430041
01024, м. Київ, -, м. Київ, вул. Круглоунiверситецька, буд.14
0,000166
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРАВОВА ПРАКТИКА"
35311650
01042, м. Київ, -, м. Київ, вул. Iвана Кудрi, буд. 16А
0,000112
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 
Соя Вiра Володимирiвна
1,669666
Усього
93,309800

* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Цей "Звіт керівництва" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВСЕСВІТ" (надалі - Товариство або Емітент) складено відповідно до положень Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕСВІТ" (код ЄДРПОУ 36291803) (далі - Товариство) зареєстроване 22.12.2008 року відповідно до чинного законодавства України. Номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - 1 069 102 0000 024285. Місцезнаходження Товариства: Україна, 04200, м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 5, оф. 880. Номери контактних телефонів, факсів : (044) 39-00-888

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕСВІТ" є юридичною особою, створеною відповідно до Закону України "Про господарські товариства". В своїй діяльності Товариство керується Цивільним кодексом України, законами України "Про акціонерні товариства",  "Про цінні папери та фондовий ринок" та іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами органів виконавчої влади.

Метою діяльності Товариства є здійснення фінансово-господарської діяльності, спрямованої на максимальне задоволення потреб населення, держави, підприємств, установ, організацій в роботах та послугах, створення нових робочих місць для отримання прибутку та реалізації інтересів акціонерів.

Предметом безпосередньої діяльності Товариства є здійснення посередницької діяльності у сфері страхування. Також Товариство здійснює наступні види діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, консультування з питань комерційної діяльності та керування, інша допоміжна діяльність у сфері страхування, діяльність у сфері проводового, безпроводового та супутникового електрозв'язку, надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. Діяльність Товариства не передбачає наявності ліцензій на її провадження. .

Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип Товариства - приватне акціонерне товариство. Товариство є юридичною особою. Кількість штатних працівників Товариства станом на 31.12.2019 р. становила 3 (три) особи.

Статутний капітал ПрАТ "ВСЕСВІТ" згідно Статуту становить 30 000 000 (тридцять  мільйонів) гривень, який розподілений на 120000000 (сто двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривень кожна. Акціїї є неподільними. Акції товариства існують у без документарній формі. Станом на 31.12.2019 р. статутний капітал Товариства не змінювався, додаткова емісія акцій не планується.

2. Інформація про розвиток емітента
Порівняльні показники обсягів діяльності емітента в розрізі їх видів, наведена в таблиці:
Показник (тис. грн.)	2019 р.	2018 р.
Агентські послуги у сфері страхування	721	3 131
Актуарні послуги та інші операційні доходи	545	256
Суборенда нежилого приміщення	315	294
Всього доходів від реалізації	1 581	3 681

У звітному періоді обсяг доходів емітента в звітному періоді зменшився порівняно з попереднім періодом. Це пов'язано зі переорієнтуванням основного вектору діяльності емітента з агентських послуг у сфері страхування до послуг з надання актуарних розрахунків страховим компаніям. В цілому, якщо не брати до уваги втрати від участі в капіталі, діяльність емітента у звітному періоді була прибутковою.

Економічна оцінка фінансового стану емітента у звітному та попередньому періодах проводилася на підставі розрахунків наступних показників достатності, платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, зазначених в таблиці:

Показники		Норма	2018 р.	2019 р.
1	2	3	4	5
1. Показники платоспроможності
1.Коефіцієнт платоспроможності	Кп	>0,5	0,82	0,81
2.Коефіцієнт поточної ліквідності	КЛ-1	1,5-2,5	1,01	1,03
3.Коефіцієнт загальної ліквідності	КЛ-2	0,7-0,8	1,01	1,03
4.Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності	КЛ-3	0,2-0,3	0,01	0,01
5.Коефіцієнт миттєвої ліквідності 	КЛ-4	>0,2	0,01	0,01
2. Показники фінансової незалежності
1.Коефіцієнт маневреності власних коштів	КМ	>0,1	0,22	0,25
2.Забезпеченість власним капіталом	-	>0	118	253
3.Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом 	ПП	не>1	0,22	0,24
4.Коефіцієнт фінансової стабільності	ПФ	>1	5,60	5,16
5.Коефіцієнт фінансової незалежності	КН	>0,5	0,82	0,81
3. Інші показники фінансового стану
1.Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів	КІР		0,2	0,2
2.Коефіцієнт покриття інвестицій	КАПІ	0,85-0,9	0,82	0,81
3.Коефіцієнт інвестування	Кін		4028,3	3637,6
4.Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні	К.рос		0	0
 5.Коефіцієнт покриття балансу
К п.б.	Не<1	1,01	1,03
 6.Коефіцієнт ефективності використання власних коштів
К.е.вк.	Не<0,5	0	0
 7.Конфіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна	К.в.ф.		-0,78	-0,08
8.Чистий оборотний капітал		>0	118	253
9.Коефіцієнт фінансового левериджу	К.ф.л.	Не<1	0,2	0
10.Показник заборгованості кредиторам			17,8%	19,4%
11.Обіговість дебіторської заборгованості			17,9%	17,5%
12.Рентабельність власного капіталу		>0	-0,95	-0,1

Коефіцієнт платоспроможності вимірює фінансовий ризик, тобто ймовірність банкрутства. Високий коефіцієнт платоспроможності відображає мінімальний фінансовий ризик і хороші можливості для залучення додаткових коштів з боку. Якщо підприємство не в змозі виконати зовнішні зобов'язання за рахунок усіх активів, воно може бути визнане неплатоспроможним.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно.
Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів.
Коефіцієнт платоспроможності, показує питому вагу власного капіталу в загальній вартості засобів, що використовуються Товариством у його діяльності та свідчить про достатній рівень фінансової стійкості, а також незалежність від зовнішніх джерел фінансування.
Наявність власних коштів позитивно характеризує фінансовий стан Товариства. Вони є коштами, які Товариство може використовувати на покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні нею професійної діяльності. 
Коефіцієнт маневреності власних коштів, що показує яка частина капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована.
Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів характеризує рівень виробничого потенціалу підприємства, забезпеченість операційної діяльності засобами виробництва, і відображає наявність та питому вагу витрат у виробничому потенціалі.
Коефіцієнт покриття балансу характеризує наскільки ліквідні кошти покривають короткострокові зобов'язання.
Показники заборгованості кредиторам та обіговості дебіторської заборгованості свідчать про уповільнення розрахунків, що скоріш за все пов'язано із погіршенням економічної ситуації в країні (проведення операцій тільки після надходження попередньої оплати).
Показник покриття зобов'язань власним капіталом показує співвідношення залучених і власних коштів Товариства.
Показник фінансової стійкості характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до сукупних активів Товариства.
Інші показники фінансового стану характеризують діяльність Товариства як достатньо ефективну в частині покриття інвестицій, використання власних коштів (прибутковість кожної гривні власних коштів), а також з точки зору окупності прибутком вкладених коштів у майно.
Більшість значень наведених коефіцієнтів у емітента в звітному періоду відповідали нормі, що свідчить про достатньо стабільний фінансовий стан та відсутність передумов до його значного погіршення у майбутніх періодах.
Екологічні аспекти розвитку емітента. Сучасний період економіки України характеризується не тільки певними проблемами в економічній сфері, а й глобальною кризою в екології. Екологічний стан України потребує вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних підприємств, проведення ефективної політики в сфері забезпечення екологічної безпеки, основи якої започатковані в Конституції України, де визначено пріоритет екології і державної підтримки заходів щодо охорони довкілля.  
Цільовою зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм у процесі діяльності Товариства. 
Після проведення екологічного огляду Товариство вирішило здійснювати наступні заходи: 
-зменшення обсягів водоспоживання;
-зменшення обсягів споживання енергії;
-повідомлення постачальників та наших споживачів про природоохоронну діяльність; 
-інформування працівників Товариства про природоохоронну діяльність.

Соціальні аспекти та кадрова політика. Кількість працівників станом на 31 грудня 2019 р.: 3 особи, з яких 1 жінка, 2 чоловіки.
Емітент здійснює заходи по забезпеченню гармонійної взаємодії Компанії з персоналом і соціальним середовищем.  Забезпечується гендерна рівності серед менеджменту Компанії, також працюють співробітники різних вікових категорій. Періодично здійснюється навчання персоналу за рахунок Емітента.

Перспективи розвитку.  Емітент має плани щодо розширення власної діяльності. У звітному періоді керівництвом емітента було укладено чимало договорів щодо надання актуарних послуг вітчизняним страховикам, що істотно вплине на обсяг доходів Емітента в майбутніх періодах. Також планується продовжувати розвивати агентську діяльність Емітента у сфері страхування, а також діяльність у сфері проводового, безпроводового та супутникового електрозв'язку.

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
У 2019 р. Емітентом дані деривативи та правочини не укладались.

Зокрема:
1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Емітента і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Емітента. Оперативний і юридичний контроль має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків. 
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.
Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації, дебіторська заборгованість (в т.ч. позики) та векселі.
Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. 
Станом на 31.12.2019 р. кредитний ризик по фінансовим активам, що оцінюються за амортизованою собівартістю, є низьким, що підтверджується чинниками, які враховують специфіку контрагентів, загальні економічні умови та оцінку як поточного, так і прогнозного напрямків зміни умов станом на звітну дату.
Щодо поточних рахунків
Станом на 31.12.2019 р. Товариство мало 44 тис. грн. на поточному рахунку в ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом 2019 р. даний банк повністю перебував у державній власності, а його Конфіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна станом на 31.12.2019 р. перебував на рівні uaAA (інвестиційний рівень, банк характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами). Короткостроковий кредитний рівень ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" станом на 31.12.2019 р. перебував на рівні uaK1 (банк характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими банківськими установами; його фінансовий стан дає змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді).
Враховуючи проведений аналіз, кредитний ризик коштів на поточних рахунках, визначений Товариством як дуже низький, тому сума кредитного збитку від знецінення даного фінансового активу визначена на рівні 0%. 
Щодо дебіторської заборгованості
Станом на 31.12.2019 року в активах Товариства є дебіторська заборгованість на суму 9 013 тис. грн. Очікуваний термін погашення поточної дебіторської заборгованості - ІІ квартал 2020 р. Враховуючи вищезазначене, на думку керівництва Товариства, кредитний ризик для фінансових активів Товариством визначений, як дуже низький, тому сума кредитного збитку від знецінення даного фінансового активу визначена на рівні 0%.
Враховуючи перехідний характер економіки України, а також складну геополітичну ситуацію в країні, керівництво Товариства розуміє, що в своїй діяльності потрібно проводити активну політику з мінімізації ризиків, що можуть загрожувати майбутньому функціонуванню Товариству на ринку, в тому числі і кредитного ризику. До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить:
-	встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах;
-	диверсифікацію структури активів;
-	аналіз платоспроможності контрагентів;
-	здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої дебіторської заборгованості.
У Товариства для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків створені: система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль).
Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
-ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
-ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
-ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
-ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами .

Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Ризик ліквідності 
Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. 
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Управління капіталом
Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності Товариства. Ключові питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а також джерела його формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом.
Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періоду. При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. Товариство може здійснювати регулювання капіталу шляхом зміни структури капіталу. Система управління капіталом може коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.
Управління капіталом Товариства  спрямовано на досягнення наступних цілей:
-зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
-забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику;
-дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства. 
Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі.
- Сума власного капіталу на дату фінансової звітності 		36 629 тис. грн.:
- Зареєстрований капітал (оплачений капітал)				30 000 тис. грн.
- Додатковий капітал 							82 908 тис. грн.
- Резервний капітал 							2 666 тис. грн.
- Непокритий збиток 							78 945 тис.  грн.
Таким чином, станом на 31.12.2019 р. у Товариства акумульовані значні резерви у власному капіталі, що дозволяють Товариству безболісно переносити навіть значні збитки, пов'язані з участю в капіталі інших підприємств. В той же час, власна діяльність Товариства з року в рік є прибутковою (в 2019 р. операційний прибуток Товариства від власної діяльності становив 165 тис. грн.; в 2018 р. - 84 тис. грн.), що в майбутньому допоможе акумулювати додаткові кошти для резервування власного капіталу Товариства.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Корпоративне управління у ПрАТ  "ВСЕСВІТ" -  це процес, який забезпечує ефективне управління діяльністю Товариства з метою підвищення його капіталізації та гарантування надійності функціонування. Корпоративне управління зосереджене на створенні системи важелів і противаг, які забезпечують узгодження інтересів акціонерів Товариства, його керівництва, страхувальників та інших зацікавлених осіб.
У ПрАТ "ВСЕСВІТ" корпоративне управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України і базується на вимогах Цивільного і Господарського кодексів, "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери і фондовий ринок", на нормативно-правових актах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуті Товариства, рішеннях Загальних зборів акціонерів Товариства, рішеннях Наглядової ради та Директора.
Відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003р. № 571 "Про затвердження Принципів корпоративного управління" Товариством затверджено Кодекс корпоративного управління. ПрАТ "ВСЕСВІТ" дотримується  принципів корпоративного управління, які викладено в Кодексі http://vsesvit-holding.com/wp-content/uploads/vsesvit_KKU_2017.pdf .

Емітент у своїй діяльності не відхилявся від положень Кодексу корпоративного управління.

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
ПрАТ "ВСЕСВІТ" у своїй діяльності не користування жодними кодексами корпоративного управління, крім власного.

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Така інформація відсутня.

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
Така інформація відсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові
(*)
X

Дата проведення
24.04.2019
Кворум зборів **
51,920000
Опис
Порядок денний річних загальних зборів акціонерів та прийняті рішення по питанням на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ВСЕСВІТ" 24 КВІТНЯ 2019 РОКУ
Питання 1. Прийняття рішень з питань обрання Голови та членів Лічильної комісії ПрАТ "ВСЕСВІТ" та припинення їх повноважень.
Прийняте рішення: 
1) Обрати Головою лічильної комісії - Ткача Сергія Петровича, членами лічильної комісії - Сбітнєва Дмитра Анатолійовича, Бабко Олену Володимирівну, припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Ткача Сергія Петровича, членів лічильної комісії - Сбітнєва Дмитра Анатолійовича, Бабко Олени Володимирівни з моменту закриття даних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВСЕСВІТ".
Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВСЕСВІТ", затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.
 Прийняте рішення: 
1. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВСЕСВІТ"проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були  затверджені Наглядовою радою ПрАТ "ВСЕСВІТ", та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВСЕСВІТ"для голосування;
- основна доповідь або виступ - до 15-ти хвилин, відповіді на запитання - до 5-ти хвилин; 
- запитання до доповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 
- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
2. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.
3. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.
Питання 3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "ВСЕСВІТ" про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Прийняте рішення: 
Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ВСЕСВІТ" про роботу за 2018 рік. Роботу Наглядової ради ПрАТ "ВСЕСВІТ"за 2018 рік визнати задовільною. 
 
Питання 4. Розгляд звіту Директора ПрАТ "ВСЕСВІТ" про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Прийняте рішення: 
Затвердити звіт Директора ПрАТ "ВСЕСВІТ" про роботу за 2018 рік. Роботу Директора ПрАТ "ВСЕСВІТ"за 2018 рік визнати задовільною. 
 
Питання 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ "ВСЕСВІТ" за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Прийняте рішення: 
Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ "ВСЕСВІТ"за 2018 рік.
Питання 6. Затвердження річного звіту ПрАТ "ВСЕСВІТ" за 2018 рік, в тому числі фінансової звітності ПрАТ "ВСЕСВІТ" за 2018 рік.
Прийняте рішення: 
Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту). 
Питання 7. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ "ВСЕСВІТ" за підсумками роботи за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.
Прийняте рішення: 
Затвердити наданий Директором ПрАТ "ВСЕСВІТ" розподіл прибутку і збитків ПрАТ "ВСЕСВІТ" за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України "Про акціонерні товариства". У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році, прибуток за 2018 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Дивіденди у 2019 році не виплачувати.
Питання 8. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "ВСЕСВІТ"на 2019 рік.
Прийняте рішення: 
Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ "ВСЕСВІТ"на 2019 рік.

* Ставиться відмітка 'Х' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.
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Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

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

Акціонери 

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
н/д

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так (*)
Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій
X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Так (*)
Ні (*)
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)
н/д

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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)
Позачергові Загальні збори акцiонерiв за звiтний перiод не проводились.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Так (*)
Ні (*)
 

X

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 голосуючих акцій товариства
н/д
Інше (зазначити)
Позачергові Загальні збори акцiонерiв за звiтний перiод не проводились.

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Позачергові Загальні збори акцiонерiв за звiтний перiод не проводились.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Позачергові Загальні збори акцiонерiв за звiтний перiод не проводились.
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Бабко Володимир Леонiдович
X

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Сергєєва Тетяна Антонiвна
X

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Лазарєв Сергiй Володимирович
X

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.
Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Засідання Наглядової ради в 2019 р. проводились.
Опис прийнятих рішень: затверджено аудиторську фірму, яка проводила аудиторську перевірку повного пакету річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік; затверджено дату та місце проведення та порядок денний чергових Загальних зборів Акціонерів; затверджено дату складання переліку акціонерів, яким складатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та дату, на яку буде замовлено перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів; визначено місце та порядок ознайомлення акціонерів Товариства з порядком денним Зборів; призначено та затверджено Реєстраційну комісію на Загальних зборах акціонерів; призначено та затверджено Тимчасову Лічильну комісію на Загальних зборах акціонерів; затверджено зразки бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів. 
Діяльність Наглядової Ради позитивно вплинула на фінансово-господарську діяльність Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
 
Так *
Ні *
Персональний склад комітетів
З питань аудиту
 
X
У складi Наглядової ради комiтети не створювались.
З питань призначень
 
X
У складi Наглядової ради комiтети не створювались.
З винагород
 
X
У складi Наглядової ради комiтети не створювались.
Інше (зазначити)
 
 
У складi Наглядової ради комiтети не створювались.
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
У складi Наглядової ради комiтети не створювались.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,
У складi Наглядової ради комiтети не створювались.
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
Оцінка роботи Наглядової ради Товариства - задовільна.
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)
н/д

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 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
X

Інше (зазначити)
н/д

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Засідання Наглядової ради в 2019 р. проводились.
Опис прийнятих рішень: затверджено аудиторську фірму, яка проводила аудиторську перевірку повного пакету річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік; затверджено дату та місце проведення та порядок денний чергових Загальних зборів Акціонерів; затверджено дату складання переліку акціонерів, яким складатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та дату, на яку буде замовлено перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів; визначено місце та порядок ознайомлення акціонерів Товариства з порядком денним Зборів; призначено та затверджено Реєстраційну комісію на Загальних зборах акціонерів; призначено та затверджено Тимчасову Лічильну комісію на Загальних зборах акціонерів; затверджено зразки бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів. 
Діяльність Наглядової Ради позитивно вплинула на фінансово-господарську діяльність Товариства.

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 (зазначити)
н/д

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор  Антонова Надiя Василiвна - одноосiбний виконавчий орган.
До компетенцiї Директора належить:
1) затвердження поточних планiв (не основних напрямiв) дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання;
2)розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
3) органiзацiя ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам акцiонерiв;
4) визначення розмiру, джерел формування та порядку використання фондiв Товариства;
5) прийом та звiльнення працiвникiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України, ведення облiку кадрiв, встановлення системи заохочень та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
6) органiзацiя скликання та проведення чергових, позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
7) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
8) органiзацiя виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
9) органiзацiя збереження майна Товариства i його належне використання;
10) затвердження цiн та тарифiв на продукцiю, роботи та послуги;
11) розробка щорiчного кошторису, органiзацiйної структури, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства, ;
12) контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
13) контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
14) прийняття рiшення, в межах своєї компетенцiї, з адмiнiстративно - господарських питань пов'язаних з дiяльнiстю Товариства;
15) делегування частини повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства;
16) розробка порядку з розподiлу i використання прибутку, покриття збиткiв, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України та подача на затвердження до Наглядової ради Товариства;
17) органiзацiя збуту продукцiї, взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї та послуг Товариства;
18) прийняття рiшень про вчинення правочинiв до 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
19) органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
20) виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, положенням про виконавчий орган, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Директор Товариства вправi:
1) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси в вiтчизняних та зарубiжних органiзацiях, установах, товариствах, судових органах;
2) розпоряджатися, за погодженням iз Наглядовою радою Товариства, коштами та майном Товариства у розмiрi вiд 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
3) видавати накази та давати розпорядження, вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
4) скасовувати чи змiнювати розпорядження та вказiвки пiдпорядкованих йому керiвникiв;
5) вiдкривати та закривати поточнi рахунки в нацiональнiй та iноземнiй валютах та iншi рахунки в установах банкiв; 
6)здiйснювати операцiї в банках та вiддiленнях, та iнших кредитних установах вiд iменi Товариства;
7) пiдписувати чеки, платiжнi доручення, акцептувати рахунки та iншi банкiвськi документи, видавати зобов'язання; 
8) в установленому порядку призначати, переводити, звiльняти з роботи працiвникiв Товариства i укладати з ними трудовi договори, угоди та контракти згiдно iз вимогами чинного законодавства України;
9)в установленому порядку призначати, переводити на iншу посаду та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства i укладати з  ними трудовi договори, угоди та контракти згiдно iз вимогами чинного законодавства України;
10) доручати вирiшення окремих питань та виконання дiй, якi входять до його компетенцiї, iншим працiвникам апарату Товариства та третiм особам шляхом видачi довiреностей.
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Засідання виконавчого органу  не проводились. 
Діяльність виконавчого органу позитивно вплинула на фінансово-господарську діяльність Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу
Оцінка роботи виконавчого органу Товариства (Директора) - задовільна.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Емітента і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Емітента. Оперативний і юридичний контроль має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків. 
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.
Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації, дебіторська заборгованість (в т.ч. позики) та векселі.
Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. 
Станом на 31.12.2019 р. кредитний ризик по фінансовим активам, що оцінюються за амортизованою собівартістю, є низьким, що підтверджується чинниками, які враховують специфіку контрагентів, загальні економічні умови та оцінку як поточного, так і прогнозного напрямків зміни умов станом на звітну дату.
Щодо поточних рахунків
Станом на 31.12.2019 р. Товариство мало 44 тис. грн. на поточному рахунку в ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом 2019 р. даний банк повністю перебував у державній власності, а його Конфіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна станом на 31.12.2019 р. перебував на рівні uaAA (інвестиційний рівень, банк характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами). Короткостроковий кредитний рівень ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" станом на 31.12.2019 р. перебував на рівні uaK1 (банк характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими банківськими установами; його фінансовий стан дає змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді).
Враховуючи проведений аналіз, кредитний ризик коштів на поточних рахунках, визначений Товариством як дуже низький, тому сума кредитного збитку від знецінення даного фінансового активу визначена на рівні 0%. 
Щодо дебіторської заборгованості
Станом на 31.12.2019 року в активах Товариства є дебіторська заборгованість на суму 9 013 тис. грн. Очікуваний термін погашення поточної дебіторської заборгованості - ІІ квартал 2020 р. Враховуючи вищезазначене, на думку керівництва Товариства, кредитний ризик для фінансових активів Товариством визначений, як дуже низький, тому сума кредитного збитку від знецінення даного фінансового активу визначена на рівні 0%.
Враховуючи перехідний характер економіки України, а також складну геополітичну ситуацію в країні, керівництво Товариства розуміє, що в своїй діяльності потрібно проводити активну політику з мінімізації ризиків, що можуть загрожувати майбутньому функціонуванню Товариству на ринку, в тому числі і кредитного ризику. До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить:
-	встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах;
-	диверсифікацію структури активів;
-	аналіз платоспроможності контрагентів;
-	здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої дебіторської заборгованості.
У Товариства для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків створені: система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль).
Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
-ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
-ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
-ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
-ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами .

Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Ризик ліквідності 
Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. 
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Управління капіталом
Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності Товариства. Ключові питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а також джерела його формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом.
Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періоду. При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. Товариство може здійснювати регулювання капіталу шляхом зміни структури капіталу. Система управління капіталом може коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.
Управління капіталом Товариства  спрямовано на досягнення наступних цілей:
-зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
-забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику;
-дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства. 
Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі.
- Сума власного капіталу на дату фінансової звітності 		36 629 тис. грн.:
- Зареєстрований капітал (оплачений капітал)				30 000 тис. грн.
- Додатковий капітал 							82 908 тис. грн.
- Резервний капітал 							2 666 тис. грн.
- Непокритий збиток 							78 945 тис.  грн.
Таким чином, станом на 31.12.2019 р. у Товариства акумульовані значні резерви у власному капіталі, що дозволяють Товариству безболісно переносити навіть значні збитки, пов'язані з участю в капіталі інших підприємств. В той же час, власна діяльність Товариства з року в рік є прибутковою (в 2019 р. операційний прибуток Товариства від власної діяльності становив 165 тис. грн.; в 2018 р. - 84 тис. грн.), що в майбутньому допоможе акумулювати додаткові кошти для резервування власного капіталу Товариства.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії (осіб)
0
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
0
Відповідно до статуту вашого 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
Так
Ні
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
Так
Ні
Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
Ні
Так
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 
Ні
Ні
Так
Ні
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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)
так
Які документи передбачені 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 порядок розподілу прибутку 

X
Інше (зазначити) 
н/д

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
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 власному сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності 
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій 
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про склад органів управління товариства 
Так
Так
Так
Так
Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 
Ні
Так
Так
Так
Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 
Ні
Ні
Так
Так
Ні
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)
так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так (*)
Ні (*)
Не проводились взагалі

X
Раз на рік 
X

Частіше ніж раз на рік 

X

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так (*)
Ні (*)
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Інше (зазначити)


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так (*)
Ні (*)
З власнї 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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X
Інше (зазначити)
н/д

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
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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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МИР"
19209435
44,839794
2
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс"
30860173
7,075242
3
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенмiйних фондiв "Клас Ессет Менеджмент" (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "ТРЕЙД ГЛОБАЛ IНВЕСТМЕНТС")
33347109
6,497542
4
Компанiя "ЕйВiЕлБi Лiмiтед"
HE 216920
6,425746
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8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Відповідно до Статуту ПрАТ "ВСЕСВІТ" посадовими особами органів управління Емітента є г виконавчий орган, головний бухгалтер є посадовими особами органів управління Товариства.
Директор - одноособовий виконавчий орган Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам та наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством України.
Права та обов'язки Директора визначаються законодавством України, Статутом Товариства та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього Товариства.
Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою строком на 3 роки.
Обрання  та відкликання ( в тому числі і дострокове) особи на посаду Директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової Ради Товариства або Загальними Зборами акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження Директора припиняються за рішенням наглядової ради разом з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Директора Підприємства або Особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором.
Головний бухгалтер Товариства забезпечує ведення бухобліку підприємства, своєчасне звітування в контролюючі органи, нарахування заробітної плати працівникам тощо. Головний бухгалтер призначається та звільняється Директором Товариства і є підзвітним йому при виконанні своїх повноважень. При звільненні головного бухгалтера Товариство керується нормами Кодексу законів про працю України.
Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Кількість членів наглядової ради Товариства разом з головою наглядової ради становить 3 (три) особи. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів строком на 3 роки. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.
Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються законодавством України, Статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.
Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування. Порядок представництва представником акціонера у складі наглядової ради Товариства визначається самим акціонером. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі наглядової ради Товариства, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді Товариства припиняються.
Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.
Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів. 
У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.
Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 
Без рішення Загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

9) повноваження посадових осіб емітента
До компетенції Директора належить:
1) затвердження поточних планів (не основних напрямів) діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання;
2)розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
3) організація ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам акціонерів;
4) визначення розміру, джерел формування та порядку використання фондів Товариства;
5) прийом та звільнення працівників Товариства відповідно до чинного законодавства України, ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладення стягнень на працівників Товариства;
6) організація скликання та проведення чергових, позачергових Загальних зборів акціонерів;
7) забезпечення виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
8) організація виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
9) організація збереження майна Товариства і його належне використання;
10) затвердження цін та тарифів на продукцію, роботи та послуги;
11) розробка щорічного кошторису, організаційної структури, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства, ;
12) контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
13) контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
14) прийняття рішення, в межах своєї компетенції, з адміністративно - господарських питань пов'язаних з діяльністю Товариства;
15) делегування частини повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
16) розробка порядку з розподілу і використання прибутку, покриття збитків, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України та подача на затвердження до Наглядової ради Товариства;
17) організація збуту продукції, взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції та послуг Товариства;
18) прийняття рішень про вчинення правочинів до 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
19) організовує зовнішньоекономічну діяльність;
20) виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, положенням про виконавчий орган, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Директор Товариства вправі:
1) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси в вітчизняних та зарубіжних організаціях, установах, товариствах, судових органах;
2) розпоряджатися, за погодженням із Наглядовою радою Товариства, коштами та майном Товариства у розмірі від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
3) видавати накази та давати розпорядження, вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
4) скасовувати чи змінювати розпорядження та вказівки підпорядкованих йому керівників;
5) відкривати та закривати поточні рахунки в національній та іноземній валютах та інші рахунки в установах банків; 
6)здійснювати операції в банках та відділеннях, та інших кредитних установах від імені Товариства;
7) підписувати чеки, платіжні доручення, акцептувати рахунки та інші банківські документи, видавати зобов'язання; 
8) в установленому порядку призначати, переводити, звільняти з роботи працівників Товариства і укладати з ними трудові договори, угоди та контракти згідно із вимогами чинного законодавства України;
9)в установленому порядку призначати, переводити на іншу посаду та звільняти з роботи працівників Товариства і укладати з  ними трудові договори, угоди та контракти згідно із вимогами чинного законодавства України;
10) доручати вирішення окремих питань та виконання дій, які входять до його компетенції, іншим працівникам апарату Товариства та третім особам шляхом видачі довіреностей.

До повноважень Головного бухгалтера належить:
1) Здійснення організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контролю за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства;
2) Формування відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікової політики, виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.
3) Організація роботи з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бухгалгерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу;
4) Забезпечення раціональної організації бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни;
5) Організація обліку майна, зобов'язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасного відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, обліку витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій;
6) Забезпечення законності, своєчасності і правильності оформлення документів, складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг), розрахунків з заробітної плати, правильного нарахування і переказ податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам за позиками, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства;
7) Здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства;
8) Проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат;
9) Вжиття заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства;
10) Вжиття заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства;
11) Здійснення взаємодії з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами. цінними паперами;
12) Забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів;
13) Розробка і впровадження раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки;
14) Складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи;
15) Надання методичної допомоги працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу;
16) Здійснення керівництва працівниками бухгалтерії.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених законодавством України;
8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства України;
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Статутом Товариства та законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Статутом та законодавством України;
19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Статуту та законодавства України;
23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту
Товариством було залучено суб"єкта аудиторської діяльності  ТОВ "АФ "Міла-аудит", який  здійснив перевірку інформації, яка включена до складу Звіту про корпоративне управління   та висловив думку щодо наданої інформації.

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"
Така інформація відсутня
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи*
Місцезнаходження
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій





прості іменні
привілейовані іменні
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МИР"
19209435
Україна, 04201, м. Київ, -, м. Київ, вул.Юрiя Кондратюка, буд.5, оф.880
53807753
44,839794
53807753
0
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс"
30860173
03110, м. Київ, -, м. Київ, вул. Iвана Клименка, буд.23
8490290
7,075242
8490290
0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенмiйних фондiв "Клас Ессет Менеджмент" (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "ТРЕЙД ГЛОБАЛ IНВЕСТМЕНТС")
33347109
04210, м. Київ, -, м. Київ, пр-т Героїв Сталiнграда, буд.14-Г, лiт.А
7797050
6,497542
7797050
0
Компанiя "ЕйВiЕлБi Лiмiтед"
HE 216920
Кiпр, 1105, -, Агоу Павлов, Агiос Андреас, буд.Лєдра Хаус, оф. 15
7710895
6,425746
7710895
0
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи**
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
Усього
77805988
64,838323
77805988
0
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X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки 
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акцiї простi iменнi бездокументарнi
120000000
0,25
Всi акцiонери Товариства мають рiвнi права та обов'язки, згiдно законодавства України, Статуту Товариства та iн.
-
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XI. 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 ідентифікаційний 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
21.05.2010
90/10/1/10
Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у м.Києвi
UA4000050256
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
120000000
30000000,00
100,000000
Опис
Обiг цiнних паперiв призупинено. Ведеться судове провадження, щодо незаконного призупинення обiгу акцiй ПрАТ "ВСЕСВIТ" (36291803). Вже 12.05.2017 року Печерським районним судом прийнято Ухвалу № 757/10923/17, щодо вiдновлення обiгу  акцiй про що було повiдомлено НКЦПФР. Даний емiтент пройшов перевiрку НКЦПФР - порушень не виявлено. Судовi провадження тривають. Намiрiв щодо лiстiнгу не було.
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9. 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

Дата випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Вид цінних паперів
Міжнародний ідентифікаційний номер
Найменування органу, що наклав обмеження
Характеристика обмеження
Строк обмеження
1
2
3
4
5
6
7
21.05.2010
Територрiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Акція проста бездокументарна іменна
UA4000050256
НКЦПФР
Призупинено обiг акцiй
-
Опис
Ведеться судове провадження, щодо незаконного призупинення обiгу акцiй ПрАТ "ВСЕСВIТ" (36291803). Вже 12.05.2017 року Печерським районним судом прийнято Ухвалу № 757/10923/17, щодо вiдновлення обiгу  акцiй про що було повiдомлено НКЦПФР. Даний емiтент пройшов перевiрку НКЦПФР - порушень не виявлено. Судовий провадження триває.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1
2
3
4
5
6
7
8
21.05.2010
90/10/1/10
UA4000050256
120000000
30000000,00
111177190
0
0
Опис
Обмежень по голосуючим акцiям не має
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів 
Власні основні засоби (тис. грн.) 
Орендовані основні засоби (тис. грн.) 
Основні засоби, всього (тис. грн.) 

на початок періоду 
на кінець періоду
на початок періоду 
на кінець періоду 
на початок періоду 
на кінець періоду 
1
3
4
5
6
7
8
1. Виробничого призначення: 
0
0
0
0
0
0
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
2. Невиробничого призначення: 
10
10
0
0
10
10
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
10
10
0
0
10
10
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
Усього 
10
10
0
0
10
10
Опис
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням наступних строкiв:
- будiвлi	-  вiд 20 рокiв ;
- машини та обладнання	- 5 рокiв;
- транспортнi засоби	- 5 рокiв;
- меблi	- 10 рокiв;
- iншi необоротнi матерiальнi активи (крiм бiблiотечних фондiв та МНМА 	- 3 роки.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засоiб не розраховується  i з метою амортизацiї приймається рiвною нулю.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Станом на 31.12. 2019 року залишкова вартiсть основних засобiв, що знаходяться на балансi Товариства складає 10 тис. грн., ( меблi, комп'ютерна технiка та офiсне обладнання), первiсна вартiсть о 13 тис. грн., амортизацiя складає 3 тис. грн
Протягом 2019 року придбання , реалiзацiя, виведення з експлуатацiї та списання з балансу основних засобiв не проводилось.
Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi за їх собiвартiстю. Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної корисностi активу.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
1
2
3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 
36629
40401
Статутний капітал (тис. грн.) 
30000
30000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 
30000
30000
Опис
Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок
Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 6629 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 6629 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0,00
X
X
у тому числі:




Зобов'язання за цінними паперами
X
0,00
X
X
у тому числі:




за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0,00
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0,00
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X

X
X
за векселями (всього)
X
0,00
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0,00
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0,00
X
X
Податкові зобов'язання
X
30,00
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0,00
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
8774,00
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
8804,00
X
X
Опис
Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:
- Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
- Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов'язань. 
Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю. 
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики Товариства. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року. Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно даних iнвентаризацiї резерву вiдпусток.
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
Україна, 0410, м. Київ, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
н/д
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
н/д
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044)363-04-00
Факс
(044)363-04-00
Вид діяльності
Професiйна депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю України
Опис
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" - Центральний депозитарiй, що здiйснює професiйну дiяльнiсть без лiцензiї, згiдно закону України "Про депозитарну систему України".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнформацiйно-депозитарний центр "ГЛОБАЛ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи
35093607
Місцезнаходження
Україна, 04073, м. Київ, -, м. Київ, пров. Куренiвський, буд. 19/5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ 286620
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
10.10.2013
Міжміський код та телефон
044 467-57-47
Факс
044 390-79-97
Вид діяльності
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть депозитарноi установи
Опис
Строк дii лiцензii - необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма <Мiла-аудит>
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи
23504528
Місцезнаходження
Україна, 04210, м. Київ, -, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1037
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторської Палати України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2006
Міжміський код та телефон
(044) 537-76-53
Факс
(044) 537-76-52
Вид діяльності
аудиторськi послуги
Опис
Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №1037 вiд 26 сiчня 2006 року, згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України № №321/3 вiд 28.01.2016р.; Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, № 0714, видане рiшенням Аудиторської палати України №349/4 вiд 28.09.2017р.; 
Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 370, серiя та номер Свiдоцтва: П 000370 вiд 18.03.2016р., термiн дiї свiдоцтва продовжено до 28.01.2021р.
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит"
2. Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
3. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
23504528
4. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310
6. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
28.09.2017 0714
7. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
01.01.2019 - 31.12.2019
8. Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
9. Пояснювальний параграф (за наявності)
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВСЕСВІТ" (далі - Товариство), що складається із:
-Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.;
-Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 р.;
-Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 р.;
-Звіту про власний капітал за 2019 р.;
-Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно,  в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
У Примітках до річної фінансової звітності Товариства за 2019 р.  відсутні детальні розкриття інформації щодо:
-руху по резерву під очікувані кредитні збитки, що не відповідає вимогам п. 16 МСФЗ 7  "Фінансові інструменти: розкриття інформації";
-інформації щодо статей фінансових інвестицій (перелік фінансових інвестицій та їх емітентів із зазначенням назви та ідентифікаційного коду юридичної особи / ПІБ, результати переоцінки тощо), відповідно до вимог п. 7 та 20 МСФЗ 7, п. 77 та 112 МСБО 1.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
10. Номер та дата договору на проведення аудиту
09/02/20 05.02.2020
11. Дата початку та дата закінчення аудиту
05.02.2020 - 27.03.2020
12. Дата аудиторського звіту
27.03.2020
13. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн.
25000,00
14. Текст аудиторського звіту
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ВСЕСВІТ"
код за ЄДРПОУ 36291803
станом на 31.12.2019 р.

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит"
2020 р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам та керівництву 
Приватного акціонерного товариства
"ВСЕСВІТ"
Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВСЕСВІТ" (далі - Товариство), що складається із:
-Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.;
-Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 р.;
-Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 р.;
-Звіту про власний капітал за 2019 р.;
-Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно,  в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
У Примітках до річної фінансової звітності Товариства за 2019 р.  відсутні детальні розкриття інформації щодо:
-руху по резерву під очікувані кредитні збитки, що не відповідає вимогам п. 16 МСФЗ 7  "Фінансові інструменти: розкриття інформації";
-інформації щодо статей фінансових інвестицій (перелік фінансових інвестицій та їх емітентів із зазначенням назви та ідентифікаційного коду юридичної особи / ПІБ, результати переоцінки тощо), відповідно до вимог п. 7 та 20 МСФЗ 7, п. 77 та 112 МСБО 1.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Крім питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що немає інших ключових питань, інформацію щодо яких слід відобразити в нашому звіті.
Інші питання
У зв'язку із санітарно-епідеміологічною ситуацією в Україні та згідно Постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) суб'єкти господарювання за технічної можливості змушені забезпечити роботу працівників в режимі реального часу через Інтернет, що в подальшому може вплинути на фінансово-господарську діяльність Товариства.
Інша інформація
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2019 рік (яка включає у складі Звіту керівництва Звіт про корпоративне управління) відповідно до ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 р., але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. 
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли  воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 
o	ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
-отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
-оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
-доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність  Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
-оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.


ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ 
ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На виконання вимог частини третьої статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі - Закон №2258-VIII) до Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію: 
Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер:
Звіт про управління Товариством не формується та не подається у відповідності до п.7 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 року, адже ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕСВІТ" не належить до категорії середніх або великих підприємств.
Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на безперервній основі у разі наявності такої невизначеності:
Ми звертаємо увагу на пункт 2.4 Приміток до фінансової звітності, який зазначає, що фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудитори не виявили суттєвої невизначеності, пов'язаної з подіями або умовами, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.
Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно частини третьої статті 14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.    
Інші елементи
Основні відомості про Товариство
Назва:	ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕСВІТ"
Скорочена назва 	ПрАТ "ВСЕСВІТ"
Організаційно-правова форма:	Акціонерне товариство
Форма власності 	Приватна
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ	36291803
Дата державної реєстрації	22.12.2008 р.
Орган, який видав свідоцтво про реєстрацію	Оболонська  районна у місті Києві державна адміністрація
Юридична адреса та фактичне місцезнаходження:	04200, м. Київ, ,Оболонський район, вул. Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880
Основні види діяльності
(згідно з довідкою управління статистики):	82.30 Організування конгресів і торговельних виставок;
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
91.01 Функціювання бібліотек і архівів;
61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;
61.30 Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку;
62.01 Комп'ютерне програмування;
62.02 Консультування з питань інформатизації;
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів;
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
69.10 Діяльність у сфері права;
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
73.11 Рекламні агентства;
73.20Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.
Телефон:	(044) 390 08 88

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕСВІТ" є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку та штампи із своїм найменуванням, фірмові бланки, та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах. 
ПрАТ "ВСЕСВІТ" не має відокремлених підрозділів.
Станом на 31.12.2019 р. акціонерами Товариства, які мають більше 5% акцій є:
№
з/п	Найменування або П.І.Б. Акціонера	Загальна кількість ЦП,шт.	Загальна номінальна вартість ЦП, грн.	Відсоток у СК


1	ПрАТ "СК "МИР"	53 807 753	13 451 938,25	44,839793
2	ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"	8 490 290	2 122 572,50	7,075241
3	ТОВ "КУА "КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПВНЗІД "ТРЕЙД ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТС")	7 797 050	1 949 262,50	6,497541
4	Компанія "ЕйВіЕлБі Лімітед"	7 710 895	1 927 723,75	6,425745
5	Інші фізичні та юридичні особи, які володіють менше 5% акцій Товариства.	42 194 012	10 548 503,00	35,161680
Разом:	120 000 000	30 000 000,00	100,00

Відповідно до статуту розмір статутного капіталу Товариства складає  30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень 00 коп. Станом на 31.12.2019 р. Статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі.

Відповідальними за здійснення господарської діяльності Товариства були:

-Директор Товариства: 
-	Антонова Н.В. з 18.05.2017 р. по теперішній час (наказ №1-к від 24.04.2017р. згідно протоколу загальних зборів акціонерів № 9 від 24.04.2017 р.).

-головний бухгалтер Товариства: 
-	Ткач С.П. з 01.05.2013 р. по теперішній час (наказ про призначення на посаду головного бухгалтера №09-к від 30.04.2013р.).
Основні відомості про аудиторську фірму 
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит" 
Код ЄДРПОУ	23504528
Реєстраційні дані	Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995 р.
Юридична адреса	04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.
Місцезнаходження	04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43.
Юридична особа діє на підставі:
-Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
-Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
-Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
-Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017 р., чинне до 31.12.2022 р.; 
-Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, серія та номер Свідоцтва: П 000370 від 18.03.2016 р., термін дії свідоцтва продовжено до 28.01.2021 р.
Телефон та електронна адреса	(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com
Дата і номер Договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності	Договору №09/02/20 від 05 лютого 2020 року.
Дата початку проведення аудиту	05 лютого 2020 року
Дата закінчення проведення аудиту	27 березня 2020 року
Повне ім'я ключового партнеру із завдання з аудиту фінансової звітності	- Водзінський Василь Володимирович,  сертифікат №007570, виданий рішенням Аудиторської палати України №355/2 від 22 лютого 2018 року, номер в Реєстрі АПУ - 100027
Повне ім'я аудиторів із завдання з аудиту фінансової звітності:	- Сейко Світлана Ігорівна, сертифікат №006770, виданий рішенням Аудиторської палати України №224/2 від 23 грудня 2010 року, номер в Реєстрі АПУ - 101246
Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
 аудитора, є                                    ____________________ В.В. Водзінський
          (Сертифікат аудитора №007570 від 22.02.2018р.
                       Рішенням АПУ №355/2 від 22 лютого 2018 року)

Директор аудиторської фірми
ТОВ "Аудиторська фірма 
"Міла-аудит"                             __________________Л.М. Гавриловська 
         (Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995 р., 
           виданий рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)
        
Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43
27 березня 2020 р.
 
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження
Управлiнський персонал ПРАТ "ВСЕСВIТ"  несе вiдповiдальнiсть  за складання i достовiрне подання  фiнансової звiтностi вiдповiдно до  Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi,  та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає необхiдним для  забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. 
       У ходi пiдготовки фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
- Вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування;
- Застосування об?рунтованих оцiнок i розрахункiв;
- Обов'язок дотримуватися принципiв МСФЗ i розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ у фiнансовiй звiтностi;
- Пiдготовку фiнансової звiтностi, грунтуючись на принципi безперервностi дiяльностi Компанiї.
       Керiвництво пiдтверджує, що вище перерахованi принципи були дотриманi в процесi пiдготовки фiнансової звiтностi.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:
- Ведення бухгалтерського облiку, що дозволяє в будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем впевненостi  iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства.
- Прийняття заходiв у межах своєї компетенцiї для захисту активiв пiдприємства, а також для виявлення та попередження фактiв шахрайства та iнших зловживань.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
24.04.2019
22.03.2019
Відомості про проведення загальних зборів
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX


коди
Дата (рік, місяць, число)
20
01
01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕСВIТ"
за ЄДРПОУ
36291803
Територія

за КОАТУУ
8038000000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв
за КВЕД
66.22
Середня кількість працівників, осіб (1)
3


Адреса, телефон:
04200, м. Київ, вул. Юрiя Кондратюка, буд. 5, оф. 880 (044) 390-08-88

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності
v


Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2019

Форма № 1
Код за ДКУД
1801001

Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1
2
3
4
5
I. Необоротні активи




Нематеріальні активи
1000
7
7

первісна вартість
1001
7
7

накопичена амортизація
1002
0
0

Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0

Основні засоби
1010
10
10

первісна вартість
1011
13
13

знос
1012
(3)
(3)

Інвестиційна нерухомість
1015



Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016
0
0

Знос інвестиційної нерухомості
1017
0
0

Довгострокові біологічні активи
1020



Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1021
0
0

Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1022
0
0

Довгострокові фінансові інвестиції:




які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
17014
13107

інші фінансові інвестиції
1035
23252
23252

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
0
0

Усього за розділом I
1095
40283
36376

II. Оборотні активи




Запаси
1100
0
0

- виробничі запаси
1101
0
0

- незавершене виробництво
1102
0
0

- 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
7990
8203

Дебіторська заборгованість за розрахунками:




за виданими авансами
1130
15
0

з бюджетом
1135
0
0

- у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
1140
0
0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
1145
0
0

Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
810
810

Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0

Гроші та їх еквіваленти
1165
79
44

- готівка
1166
0
0

- рахунки в банках
1167
0
0

Витрати майбутніх періодів
1170
0
0

Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0

- в резервах довгострокових зобов'язань
1181
0
0

- в резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0

- в резервах незароблених премій
1183
0
0

- в інших страхових резервах
1184
0
0

Інші оборотні активи
1190
0
0

Усього за розділом II
1195
8894
9057

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0

Баланс
1300
49177
45433

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1
2
3
4
5
I. Власний капітал




Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
30000
30000

Капітал у дооцінках
1405
0
0

Додатковий капітал
1410
82908
82908

- емісійний дохід
1411
0
0

- накопичені курсові різниці
1412
0
0

Резервний капітал
1415
2666
2666

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
(75173)
(78945)

Неоплачений капітал
1425
0
0

Вилучений капітал
1430
0
0

Інші резерви
1435
0
0

Усього за розділом I
1495
40401
36629

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
0
0

- резерв довгострокових зобов'язань
1531
0
0

- резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0

- резерв незароблених премій
1533
0
0

- 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



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
2
1

розрахунками з бюджетом
1620
16
30

- у тому числі з податку на прибуток
1621
15
30

розрахунками зі страхування
1625
1
0

розрахунками з оплати праці
1630
5
0

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1635
0
8

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1640
0
0

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1645
0
0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1650
0
0

Поточні забезпечення
1660
8
8

Доходи майбутніх періодів
1665
0
0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0

Інші поточні зобов'язання
1690
8744
8757

Усього за розділом IІІ
1695
8776
8804

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0

Баланс
1900
49177
45433


(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Примітки:
н/д



Керівник


Антонова Надiя Василiвна


Головний бухгалтер


Ткач Сергiй Петрович
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX


коди
Дата (рік, місяць, число)
20
01
01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕСВIТ"
за ЄДРПОУ
36291803

найменування



Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

За 2019 р.

Форма № 2
Код за ДКУД
1801003

І. Фінансові результати
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
1581
3681
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
0
0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
0
0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
0
0
Валовий:



прибуток
2090
1581
3681
збиток
2095


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
0
0
- 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
Адміністративні витрати
2130
(576)
(527)
Витрати на збут
2150
0
0
Інші операційні витрати
2180
(840)
(3070)
- 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
165
84
збиток
2195


Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
0
0
Інші доходи
2240
0
0
- дохід від  благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
0
0
Втрати від участі в капіталі
2255
(3907)
(38431)
Інші витрати
2270
0
0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:



прибуток
2290


збиток
2295
(3742)
(38347)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-30
-15
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:



прибуток
2350


збиток
2355
(3772)
(38362)
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
-3772
-38362
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
0
0
Витрати на оплату праці
2505
151
138
Відрахування на соціальні заходи
2510
33
30
Амортизація
2515
0
0
Інші операційні витрати
2520
1232
3429
Разом
2550
1416
3597
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
Код рядка
За звітній період
За попередній період
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
120000000
120000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
120000000
120000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
(0,0314)
(0,3197)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
(0,0314)
(0,3197)
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0
0

Примітки:
д/н
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коди
Дата (рік, місяць, число)
20
01
01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕСВIТ"
за ЄДРПОУ
36291803

найменування



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 р.

Форма № 3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності



Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
1136
4378
Повернення податків і зборів
3005
0
0
у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
0
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
231
293
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
207
0
Витрачання на оплату:



Товарів (робіт, послуг)
3100
(1053)
(4365)
Праці
3105
(127)
(143)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(35)
(39)
Зобов'язань з податків і зборів
3115
(46)
(46)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
3116
(15)
(11)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
3117
0
0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
3118
(31)
(35)
Витрачання на оплату авансів
3135
0
0
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
0
0
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
0
0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
0
0
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
0
0
Інші витрачання
3190
(348)
(1)
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
(35)
77
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності



Надходження від реалізації:



фінансових інвестицій
3200
0
0
необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



відсотків
3215
0
0
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:



фінансових інвестицій
3255
0
0
необоротних активів
3260
0
0
Виплати за деривативами
3270
0
0
Витрачання на надання позик
3275
0
0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
0
0
Інші платежі
3290
0
0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
0
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності



Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:



Викуп власних акцій
3345
0
0
Погашення позик
3350
0
0
Сплату дивідендів
3355
0
0
Витрачання на сплату відсотків
3360
0
0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
0
0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
0
0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
0
0
Інші платежі
3390
0
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
(35)
77
Залишок коштів на початок року
3405
79
2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
44
79

Примітки:
д/н
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коди
Дата (рік, місяць, число)
20
01
01
Підприємство
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2019 р.

Форма № 3-н
Код за ДКУД
1801006

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року


надходження
видаток
надходження
видаток
1
2
3
4
5
6
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності





Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
3500




Коригування на:





амортизацію необоротних активів
3505

X

X
збільшення (зменшення) забезпечень
3510




збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
3515




збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій
3520




Прибуток (збиток) від участі в капіталі
3521




Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання
3522




Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття
3523




Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій
3524




Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів
3526




Фінансові витрати
3540
X

X

Зменшення (збільшення) оборотних активів
3550




- збільшення (зменшення) запасів
3551




- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів
3552




- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
3553




- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості
3554




- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів
3556




- зменшення (збільшення) інших оборотних активів
3557




Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань
3560




- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
3561




- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом
3562




- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування
3563




- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці
3564




- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів
3566




- збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань
3567




Грошові кошти від операційної діяльності
3570




Сплачений податок на прибуток
3580
X

X

Сплачені відсотки
3585
X

X

Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195




II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності





Надходження від реалізації:





фінансових інвестицій
3200

X

X
необоротних активів
3205

X

X
Надходження від отриманих:





відсотків
3215

X

X
дивідендів
3220

X

X
Надходження від деривативів
3225

X

X
Надходження від погашення позик
3230




Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235




Інші надходження
3250

X

X
Витрачання на придбання:





фінансових інвестицій
3255
X

X

необоротних активів
3260
X

X

Виплати за деривативами
3270
X

X

Витрачання на надання позик
3275

X

X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280

X

X
Інші платежі
3290
X

X

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295




III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності





Надходження від:





Власного капіталу
3300

X

X
Отримання позик
3305

X

X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310

X

X
Інші надходження
3340

X

X
Витрачання на:





Викуп власних акцій
3345
X

X

Погашення позик
3350
X

X

Сплату дивідендів
3355
X

X

Cплату відсотків
3360
X

X

Cплату заборгованості з фінансової оренди
3365
X

X

Придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
X

X

Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
X

X

Інші платежі
3390
X

X

Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395




Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400




Залишок коштів на початок року
3405

X

X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410




Залишок коштів на кінець року
3415





Примітки:
Заповнюється Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
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коди
Дата (рік, місяць, число)
20
01
01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕСВIТ"
за ЄДРПОУ
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найменування



Звіт про власний капітал

За 2019 р.

Форма № 4
Код за ДКУД
1801005

Стаття
Код рядка
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
30000
0
82908
2666
(75173)
0
0
40401
Коригування:









Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року
4095
30000
0
82908
2666
(75173)
0
0
40401
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100
0
0
0
0
(3772)
0
0
(3772)
Інший сукупний дохід за звітний період
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку:









Виплати власникам (дивіденди)
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:









Внески до капіталу
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:









Викуп акцій (часток)
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій (часток)
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі
4295
0
0
0
0
(3772)
0
0
(3772)
Залишок на кінець року
4300
30000
0
82908
2666
(78945)
0
0
36629

Примітки:
д/н
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Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)


Примітки до фінансової звітності 
Приватного акціонерного товариства "Всесвіт"
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
1. Інформація про Товариство

Приватне акціонерне товариство "Всесвіт" (далі - Товариство) (код ЄДРПОУ 36291803) зареєстроване 22.12.2008 року відповідно до чинного законодавства України. Місцезнаходження Товариства: Україна, 04200, м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 5, оф. 880.
Основним видом діяльності Товариства є агентська діяльність у сфері страхування. Також Товариство здійснює наступні види діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, консультування з питань комерційної діяльності та керування, інша допоміжна діяльність у сфері страхування, діяльність у сфері проводового, безпроводового та супутникового електрозв'язку, надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. Діяльність Товариства не передбачає наявності ліцензій на її провадження.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2019 р. порівняно з 31 грудня 2018 р. не змінювалась і складала 3 осіб відповідно.
Структура власності ПрАТ "Всесвіт" станом на 31 грудня 2019 р. була наступною: 31 акціонер (з них 29 резидентів України; 2 нерезиденти), з них 1 фізична особа, 30 юридичних осіб. Єдиним власником  істотної участі Товариства є ПрАТ "СК "Мир" (ЄДРПОУ 19209435), частка в статутному капіталі 44,839793 %. Інші акціонери, які мають істотний вплив на господарську діяльність Товариства відсутні. Порівняно з 31.12.2018 р. структура власності Товариства не змінювалась.

2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. 
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2019 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.


2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
МСФЗ та правки до них	Основні вимоги	Ефективна
дата	Дострокове застосування
Концептуальна основа фінансової звітності	У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов'язань, а також додано нові положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація, представлена у фінансовій звітності, також повинна допомагати користувачам оцінити ефективність керівництва компанії в управлінні економічними ресурсами. Принцип обачності трактується через підтримку нейтральність представлених даних. Обачність визначається як прояв обережності при винесенні суджень в умовах невизначеності. Правдиве уявлення даних трактується як подання суті операцій, а не тільки їх юридичної форми. Нова  редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про фінансовий стан і звіт про фінансові результати. Інші форми об'єднані під назвою "інші форми і розкриття", визначається, що дані фінансової звітності представляються за певний період і містять порівняльну інформацію, а також за певних обставин - прогнозні дані. 
У новій редакції КОФЗ вводиться поняття "звітуюче підприємство", під яким мається на увазі сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітності. 
Вираз "економічний ресурс" замість терміну "ресурс" підкреслює, що Рада МСФЗ більше не  розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення активів і зобов'язань не відносяться до "очікуваних" надходжень або відтоків. Замість цього визначення економічного ресурсу відноситься до потенціалу активу / зобов'язання виробляти / передавати економічні вигоди. 
Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна вартість (справедлива вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають.	01.01.2020	Дозволяється
МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу"	Зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу. Бізнес складається із внесків і суттєвих процесів, які у сукупності формують здатність створювати віддачу. 
Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявність внеску і суттєвого процесу, у тому числі для компаній, які знаходяться на ранніх етапах розвитку і ще не отримали віддачу. У разі відсутності віддачі, для того щоб підприємство вважалося бізнесом, має бути наявним організований трудовий колектив. 
Визначення терміну "віддача" звужується, щоб зосередити увагу на товарах і послугах, які надаються клієнтам, на формуванні інвестиційного доходу та інших доходів, при цьому виключаються результати у формі скорочення витрат та інших економічних вигод. Крім того, наразі більше не потрібно оцінювати спроможність учасників ринку замінювати відсутні елементи чи інтегрувати придбану діяльність і активи. 
Організація може застосувати "тест на концентрацію". Придбані активи не вважатимуться бізнесом, якщо практично вся справедлива вартість придбаних валових активів сконцентрована в одному активі (або групі аналогічних активів). 	01.01.2020	Ці зміни є перспективними
МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та МСБО 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки"	Зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього визначення та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені в інших стандартах МСФЗ. 
Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, спотворення або затуманення може вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення, винесені на підставі такої фінансової звітності, що представляє фінансову інформацію про звітуючу компанію
Зміни забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ. 	01.01.2020	Дозволяється
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСФОЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка"	Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються в різних фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до похідних інструментів.
Поправки 
 	змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається, що контрольний показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що хеджуються і грошові потоки від інструменту хеджування, не зміниться в результаті реформи;
 	обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа внутрішньобанківської ставки рефінансування;
 	не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи;
 	вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини хеджування.	01.01.2020	Дозволяється
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 26 лютого 2020 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.

3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основи оцінки, застосована при складанні фінансової звітності 
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", а також інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість". Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 "Оцінки за справедливою вартістю". Такі методи оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. 

3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" та МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами".
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2019 році порівняно із обліковими політиками, які Товариство використовувало для складання фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2018 року.
Перехід на Міжнародні стандарти для складення фінансової звітності Товариство, згідно з обліковою політикою підприємства, здійснило з 01 січня 2012 року. Згідно вимогам МСФО 1 "Подання фінансової звітності", Товариство надає порівняльну інформацію, що відображена  в балансі станом на 31.12.2019 р., та звітах про фінансові результати, про рух грошових коштів, про зміни у власному капіталі за 2019 рік для розуміння фінансової звітності поточного періоду.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ.
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. 
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов'язання поділяються на поточні (зі строком виконання зобов'язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов'язань більше 12 місяців).  
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників: 
а) моделі бізнесу суб'єкта господарювання для управління фінансовими активами; та 
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
"	фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
"	фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
"	фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
"	фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю .
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між: 
а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та 
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Фінансовий актив оцінюється  за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують  грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який обліковується за амортизованою вартістю.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта - це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за амортизованою собівартістю.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить депозити та дебіторську заборгованість, у тому числі позики.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.
Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі. 
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює:
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.
Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових інвестицій.
Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від знецінення фінансового активу:
-	при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабільний", що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності від строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 місяця до 1 року - розмір збитку складає 0%, більше 1 року- 2%);
-	при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитку розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності в розміру ризиків.
Відносно дебіторської заборгованості у вигляді наданих позик Товариство використовує модель розрахунку збитку з використанням коефіцієнту співвідношення грошового потоку до загального боргу.
Дебіторська заборгованість
Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти. 
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою вартістю. 
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон'юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон'юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, які певний час не знаходяться в обігу, визначається з урахуванням очікуваних строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходжень майбутніх економічних вигід. Якщо немає інших джерел інформації, що дали би можливість оцінити справедливу вартість таких цінних паперів за справедливу вартість приймається номінальна вартість акцій. Товариство також може змінювати думку щодо вартості фінансових інструментів, залежно від кон'юнктури ринків, на яких обертаються дані інструменти.
.
3.3.5. Зобов'язання. 
Кредиторська заборгованість визнається як зобов'язання тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошові кошти.
Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
"	Керівництво Товариства сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
"	Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов'язань. 
Поточні зобов'язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю. 
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.
3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.
Для цілей бухгалтерського обліку Товариство класифікує основні засоби за наступними класами та групами:
1)	Земельні ділянки.
2)	Капітальні витрати на поліпшення земель.
3)	Будинки, споруди та передавальні пристрої.
4)	Машини та обладнання.
5)	Транспортні засоби.
6)	Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
7)	Тварини.
8)	Багаторічні насадження.
9)	Інші основні засоби.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх справедливою вартістю згідно положень МСБО 16. Для оцінки основних засобів використовується модель собівартості ( облік ведеться за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності). Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.


3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням наступних строків:
-	будівлі	-  від 20 років ;
-	машини та обладнання	- 5 років;
-	транспортні засоби	- 5 років;
-	меблі	- 10 років;
-	інші необоротні матеріальні активи (крім бібліотечних фондів та МНМА 	- 3 роки.
Ліквідаційна вартість основних засоіб не розраховується  і з метою амортизації приймається рівною нулю.
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості.
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
На дату звіту нематеріальні активи враховуються за моделлю первісної вартості з урахуванням можливого зменшення корисності відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів".
Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе вартість придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації з вставленою ліквідаційною вартістю рівною нулю.
3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для  використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли:
1) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю,
2) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. 
Товариство в 2019 році не мало інвестиційної нерухомості. 
3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов'язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується. 
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об'єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обрає для оцінки об'єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість.
3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
3.7. Облікові політики щодо оренди
З 01 січня 2019 року набув чинності МСФЗ 16 "Оренда". Він кардинально змінив методику ведення обліку операцій з оренди. Відповідно до нього було запроваджено єдину модель обліку оренди, відповідно до якої Товариству необхідно оцінити розмір прийнятого активу з права користування в разі прийняття в оренду активу на строк більше, ніж дванадцять місяців. Даний актив має оцінюватися за первісною вартістю, яка повинна враховувати наступні показники: величину початкової оцінки зобов'язань з оренди; орендні платежі на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням отриманих знижок; будь-які початкові прямі витрати, понесені Товариством, як орендарем; оцінку витрат, понесених Товариством, як орендарем при демонтажі чи відновленні базового активу до стану, придатного відповідно до умов оренди. Одночасно Товариство повинно буде оцінити  зобов'язання з оренди за приведеною (дисконтованою) вартістю орендних платежів, які слід буде сплатити в період дії договору. У витрати періоду будуть потрапляти витрати на амортизацію базового активу (операційні витрати) та фінансові витрати на залишок зобов'язання з оренди.  Застосування даної моделі можна уникнути при укладанні короткострокових договорів оренди (строком до 12 місяців включно) та також договорів оренди малоцінних активів.
Оскільки у звітному періоді Товариство уклало короткостроковий договір оренди нежитлового приміщення (строком на 1 рік), дана оренда обліковувалась як операційна. Згідно визначення така оренда передбачає те, що ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
В звітному періоді Товариство орендувало приміщення за адресою 04200, Україна, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880. Згідно укладеного договору оренди, Товариство несе витрати по утриманню орендованого приміщення. Орендні  платежі  та витрати на утримання в  2019 році склали  368 тис. грн. і були відображені в складі  "адміністративних витрат". Також протягом строку оренди частину приміщення Товариство здавало в суборенду двом юридичним особам. Дохід від суборенди в 2019 році склав 315 тис. грн. і був відображений у складі операційного доходу.
3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
На кінець звітного періоду у Товариства не виникало відстрочених податкових зобов'язань, тому в даних примітках зазначені лише поточні витрати з податку на прибуток.
Товариство визнає поточні податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
Товариство визнає поточні податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань 
3.9.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об'єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву відпусток.
3.9.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
3.9.3. Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та  зароблена відповідна заробітна плата. 
3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
3.10.1 Доходи та витрати
Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов'язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом. 
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань.
Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
3.10.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
3.10.3. Операції з іноземною валютою 
У 2018 та 2019 роках у Товариства не виникало операцій з іноземною валютою.
3.10.4. Умовні зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
"	подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
"	відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
"	є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
"	є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а)	вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;
б)	визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості".
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Протягом звітного 2019 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням незалежних оцінювачів не здійснювалась. 
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: 
а)	вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та 
б)	вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, Керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження які базуються на професійній компетенції працівників Підприємства, досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення  зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість. 

4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов'язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають різні рівні компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
 В 2019 р. в якості ставки дисконтування використовувався розмір облікової ставки НБУ станом на 01.01.2019 р. - 17 %.

4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику. 
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику). 
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов'язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних грошових потоків. 
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю	
Методики оцінювання	Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)	
Вихідні дані
Грошові кошти та їх еквіваленти	Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості	Ринковий	Офіційні курси НБУ
Депозити (крім депозитів до запитання)	Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою вартістю очікуваних грошових потоків	Дохідний (дисконтування грошових потоків)	Ставки за депозитами, ефективні ставки за депозитними договорами
Інструменти капіталу	Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.	Ринковий, витратний	Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня
Інвестиційна нерухомість	Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.	Ринковий, дохідний, витратний	Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних оцінювачів
Дебіторська заборгованість	Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.	Дохідний	Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки
Поточні зобов'язання	Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення	Витратний	Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

У результаті втрат від участі в капіталі ТОВ "ФК "ЗЕНИТ-ДТ" у сумі 84 тис. грн. на 33 000 грн, що зменшило прибуток Товариства за звітний 2018 рік на аналогічну суму.

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
(тис. грн.)
Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю	1 рівень
(ті, що мають котирування, та спостережувані)	2 рівень
(ті, що не мають котирувань, але спостережувані)	3 рівень
(ті, що не мають котирувань і не є спостережуваними)	
Усього
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Дата оцінки	31.12.19	31.12.18	31.12.19	31.12.18	31.12.19	31.12.18	31.12.19	31.12.18
Фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі	-	-	12 357	16 264	750	750	13 107	17 014
Інші фінансові інвестиції	-	-	23 252	23 252	-	-	23 252	23 252

У 2019 р. у Товариства спостерігалося зменшення розміру активів 2-го рівня ієрархії за рахунок втрат від участі в капіталі ТОВ "ФК "ЗЕНИТ-ДТ" на суму 3 907 тис. грн. Дані втрати призвели до зменшення прибутку Товариства в 2019 р. на аналогічну суму. 

5.3. Переміщення між 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості

У Товариства протягом 2019 р., як і протягом 2018 р. були відсутні переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості.


5.5. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості"

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю

	Балансова вартість	Справедлива вартість
	2019	2018	2019	2018
1	2	3	4	5
Фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі	13 107	17 014	13 107	17 014
Інші фінансові інвестиції	23 252	23 252	23 252	23 252
Грошові кошти та їх еквіваленти	44	79	44	79
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. 

6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
В даному розділі всі показники зазначаються в тис. грн.
6.1. Дохід від реалізації		
	2019	2018
Агентські послуги у сфері страхування	721	3 131
Актуарні послуги та інші операційні доходи	545	256
Суборенда нежилого приміщення	315	294
Всього доходів від реалізації	1 581	3 681
6.2. Інші операційні витрати

	2019	2018
Допоміжні послуги в сфері страхування (послуги страхових субагентів)	825	3 058
Послуги зберігача та реєстратора	11	9
Публікація офіційної інформації	4
	3

Юридичні послуги	-	-
Матеріальні витрати	-	-
Всього інших операційних витрат	840	3 070


6.3. Інші доходи, інші витрати

Інші доходи	2019	2018
Доходи від участі в капіталі	-	-
Всього інших доходів	-	-
Інші витрати	2019	2018
Витрати від участі в капіталі	3 907	38 431
Всього інших витрат	3 907	38 431
6.4. Адміністративні витрати

	2019	2018
Оплата праці	151	138
Соціальне страхування	33	30
Оренда та комунальні послуги	368	335
Банківські послуги	2	6
Аудиторські послуги	20	17
Утримання офісу	2	1
Всього адміністративних витрат	576	527

6.5. Податок на прибуток
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:
Показники	2018	2018
Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг, тис. грн.	1 581	3 681
Інші операційні доходи, тис. грн.	-	-
Інші доходи, тис. грн.	-	-
Всього доходів, тис. грн.	1 581	3 681
Адміністративні витрати, тис. грн.	(576)	(527)
Інші операційні витрати, тис. грн.	(840)	(3070)
Інші витрати	(3 907)	(38 431)
Всього витрати, тис. грн.	(5 323)	(42 028)
Прибуток до оподаткування, тис. грн.	(3 742)	(38347)
Різниці, що впливають на результат до оподаткування, тис. грн.		
- збільшують	3 907	38 431
- зменшують	-	-
Скоригований прибуток до оподаткування (об'єкт оподаткування), тис. грн.	165	84
Ставка оподаткування 	18 %	18 %
Податок на прибуток за встановленою ставкою, тис. грн.	30	15
Витрати з податку на прибуток визначаються відповідно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
Діяльність Товариства в 2019 р. була збитковою. Це пов'язано зі значними втратами від участі в капіталі ТОВ "ФК "ЗЕНИТ-ДТ" у сумі 3 907 тис. грн. Фінансовий результат (збиток) до оподаткування ПрАТ "Всесвіт" в  2018 р. склав  3 742 тис. грн.. Однак якщо не брати до уваги втрати від участі в капіталі, власна діяльність Товариства у звітному періоді була прибутовою, про що свідчить скоригований фінансовий результат (прибуток)  у 2018 р. - 165 тис. грн.. Сума нарахованого податку на прибуток за 2018 р. - 30 тис. грн.
При розрахунку об'єкту оподаткування фінансовий результат до оподаткування корегувався на всі різниці, передбачені пп. 134.1.1 ПКУ. Рішення про застосування корегування на всі різниці, передбачені ПКУ, при розрахунку об'єкту оподаткування, було прийнято при складанні фінансової звітності за 2015 р. і з того часу не змінювалось.  До різниць, які збільшили фінансовий результат до оподаткування ПрАТ "Всесвіт" в 2019 р. відносяться нараховані втрати від участі в капіталі ТОВ "ФК "ЗЕНИТ-ДТ" у сумі 3 907 тис. грн. (пп. 140.5.3 ПКУ).
6.7. Нематеріальні активи

За історичною вартістю	Нематеріальні активи	Незавершене будівництво	Всього
31 грудня 2018 року	7	-	7
Надходження	-	-	-
Вибуття	(-)	-	(-)
31 грудня 2019 року	7	-	7
Накопичена амортизація			
31 грудня 2018 року	-	-	-
Нарахування за рік	-	-	-
Вибуття	-	-	-
31 грудня 2019 року	-	-	-
Чиста балансова вартість			
31 грудня 2019 року	7	-	7
31 грудня 2018 року	7	-	7
6.8. Основні засоби

За історичною вартістю	Будівлі	Машини та обладнання	Транспорт	Меблі та приладдя	Незавершене будівництво	Всього
1	2	3	4	5	6	7
31 грудня 2018 року	-	13	-	-	-	13
Надходження	-	-	-	-	-	-
Вибуття	-	-	-	-	-	-
31 грудня 2019 року	-	13	-	-	-	13
Накопичена амортизація						
31 грудня 2018 року	-	(3)	-	-	-	(3)
Нарахування за рік	-	-	-	-	-	-
Зменшення корисності	-	-	-	-	-	-
Вибуття	-	(-)	-	-	-	(-)
31 грудня 2019 року	-	(3)	-	-	-	(3)
Чиста балансова вартість	-		-	-	-	
31 грудня 2019 року	-	10	-	-	-	10
31 грудня 2018 року	-	10	-	-	-	10
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років у складі основних засобів повністю зношені основні засоби становлять 3 тис. грн. та 3 тис. грн. відповідно.
6.9. Довгострокові фінансові інвестиції

Структура довгострокових фінансових інвестицій за звітний та попередній періоди  наведені нижче в таблиці:
(тис. грн.)
Види довгострокових фінансових інвестицій	31.12.2019 р.	31.12.2018 р.
Фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі	13 107	17 014
Інші фінансові інвестиції	23 252	23 252
Всього довгострокових фінансових інвестицій	36 359	40 266

Станом на 31.12.2019 року на балансі ПрАТ "Всесвіт"  обліковуються   довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капіталі  на суму 13 107 тис. грн.,  та  представлені  корпоративними правами ТОВ "ФК "ЗЕНИТ-ДТ" (на суму 12 357 тис. грн.) та акціями ПрАТ "Завод РАДАР" (на суму 750 тис. грн.). Дані підприємства перебувають в ЄДР та своєчасно звітуються.
Станом на 31.12.2019 року на балансі ПрАТ "Всесвіт"  обліковуються   інші фінансові інвестиції на суму 23 252 тис. грн. та  представлені  та акціями ПрАТ "Страховий альянс "Меркурій". Дане підприємство веде страхову діяльність та своєчасно звітується.
Всі вищезазначені акції не перебувають в біржевому списку.
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у біржовому списку організатора торгівлі за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості за припущеннями Товариства є собівартість. Так як наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, а також існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, тому, собівартість, яка є справедливою вартістю при первісному визнанню, є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.

6.10. Грошові кошти 

Станом на 31.12.2019 р. на поточному рахунку у банку обліковуються за номінальною вартістю грошові кошти на суму 44 тис. грн. Поточні рахунки відкрито в банках АТ "КБ "ПРИВАТБАНК" і АТ "ОЩАДБАНК".

6.11. Дебіторська заборгованість
Інформація щодо дебіторської заборгованості ПрАТ "Всесвіт" у звітному та попередньому роках, зазначена нижче в таблиці:
(тис. грн.)
Види дебіторської заборгованості	31.12.2019 р.	31.12.2018 р.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	8 203	7 990
в т.ч.
Дебіторська заборгованість за агентськими послугами у сфері страхування	
8 105	
7 984
Дебіторська заборгованість за розрахунками з суборенди	84	
Дебіторська заборгованість за розрахунками за актуарні послуги	14	6
Інша поточна дебіторська заборгованість	810	810
Чиста вартість дебіторської заборгованості	9 013	8 800

Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості не нараховувався.

6.12. Власний капітал
Зареєстрований ( пайовий )  капітал  представлений статутним капіталом , який відповідно  до статуту Товариства складає 30 000 тис. грн..
Статутний капітал   Товариства   сформований  згідно з вимогами Закону України  "Про  акціонерні товариства", інших законодавчих актів України та статуту  Товариства .
Змін в розмірі та структурі Статутного капіталу за період, що перевіряється, не відбувалося.
Статутний капітал сплачений повністю за рахунок  виключно грошових внесків учасників в сумі 30 000 тис. грн. Формування Статутного капіталу проведено з дотриманням вимог Закону України "Про  акціонерні  товариства".
Власний капітал відображений у балансі наступним чином:
(тис. грн.)
Розділ власного капіталу	31.12.2019 р.	31.12.2018 р.
Зареєстрований (пайовий) капітал	30 000	30 000
Додатковий капітал	82 908	82 908
Резервний капітал 	2 666	2 666
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(78 945)	(75 173)
Всього власного капіталу	36 629	40 401

Додатковий капітал в сумі 82 908  тис. грн.. сформований за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.
Резервний капітал в сумі 2 666 тис. грн. .сформований за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.
Непокритий збиток складає 78 945 тис. грн., і утворився він лише за рахунок втрат від участі в капіталі на суму 3 907 тис. грн., однак, за виключенням даних втрат, власна діяльність Товариства була прибутковою, що дає оптимістичний прогноз щодо майбутньої діяльності підприємства.
6.13. Короткострокові забезпечення
Інформація щодо короткострокових забезпечень ПрАТ "Всесвіт" у звітному та попередньому роках, зазначена нижче в таблиці:
(тис. грн.)
Показник	31.12.2019 р.	31.12.2018 р.
Резерв відпусток	8	8
Всього	8	8
6.14. Інша поточна заборгованість
(тис. грн.)
Види кредиторської заборгованості	31.12.2019 р.	31.12.2018 р.
Кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1	2
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	30	16
Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	1
Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	-	5
Кредиторська заборгованість за одержаними авансами	8	-
Інші поточні зобов'язання	8 757	8 744
Всього	8 796	8 768

До інших поточних зобов'язань ПАТ "Всесвіт" станом на 31.12.2017 р. належать заборгованість перед субагентами за допоміжні послуги у сфері страхування у сумі 8 757 тис. грн. зі строком погашення до 12 місяців.
При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Компанія  на кожну звітну дату проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її обліку на балансі, та термінів позовної давності за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати. 
6.15. Звіт про рух грошових коштів

Звіт грошових коштів Товариства за звітний період складено за вимогами МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності. 
Операційна діяльність - полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума якого скоригована на амортизацію необоротних активів, курсову різницю, витрат на придбання оборотних активів, втрат на оплату праці персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати.
Інвестиційна діяльність - це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди. 
Фінансова діяльність - це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами, отримання та погашення позик.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності станом на 31.12.2019 р. є відємним та складає 35 тис. грн.. 
Рух грошових коштів від  інвестиційної діяльності  та фінансової діяльності у звітному періоді не відбувався.
7. Розкриття іншої інформації
7.1. Розкриття інформації щодо операцій з пов'язаними сторонами

Відповідно до засад, визначених МСБО 24 "Розкриття інформації про  зв'язані сторони" зв'язана сторона - це фізична або юридична особа, пов'язані з суб'єктом господарювання, що складає свою фінансову звітність. Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Пов'язаними особами для Товариства: є особи, які мають суттєвий вплив на Товариство, зокрема фізична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною із Товариство, якщо така особа: контролює Товариство, або здійснює спільний контроль над ним; має суттєвий вплив на Товариство; є членом провідного управлінського персоналу Товариства, або материнського підприємства. Суб'єкт господарювання є пов'язаним із Товариством, якщо виконується будь-яка з таких умов: суб'єкт господарювання та Товариство, є членами однієї групи (а це означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє підприємство під спільним контролем є пов'язані одне з одним); один суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого суб'єкта господарювання (чи асоційованим підприємством або спільним підприємством члена групи, до якої належить інший суб'єкт господарювання); обидва суб'єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони; один суб'єкт господарювання є спільним підприємством третього суб'єкта господарювання, а інший суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством цього третього суб'єкта господарювання; 
Операція зі  зв'язаною  стороною - передача ресурсів, послуг або зобов'язань між суб'єктом господарювання, що звітує (розкриває інформацію), та пов'язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна.
Станом на 31.12.2019 р. власниками акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій є: 
юридична особа, резидент України - ПрАТ "СК "Мир" (ЄДРПОУ 19209435), володіє 53807753 голосуючими акціями, частка в статутному капіталі 44,839793 %.
Протягом звітного періоду операції з юридичними особами, та акціонерами, що виходять за межі нормальної діяльності Товариства не проводились. 

 НАГЛЯДОВА РАДА
Склад наглядової ради  Товариства у 2019 р. порівняно з 2018 р. не змінювався. Наглядова Рада Товариства була обрана згідно Протоколу №9 від 24.04.2017 р. Склад Наглядової Ради ПрАТ "Всесвіт": Голова -- Бабко Володимир Леонідович; члени - Лазарєв Сергій Володимирович, Сергєєва Тетяна Антонівна.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН 
Склад виконавчого органу Товариства у 2019 р. порівняно з 2018 р. не змінювався. Директором Товариства в 2017 р. було переобрано Антонову Надію Василівну, яка займала це пост  з 01 травня 2015 року. Термін повноважень - 3 (три) роки. Підстава - рішення прийняте на загальних зборах акціонерів від 24.04.2017 року Протокол №9.
Протягом 2019 р. Товариством нараховувало та сплачувало заробітну плату директору Антоновій Н.В.  Сума нарахованої заробітної плати Антоновій Н.В. у 2019 р. становить 50 тис. грн.. Компенсації, бонуси та інші додаткові виплати керівництву, іншому управлінському персоналу не здійснювались.
7.2. Умовні зобов'язання.
7.2.1. Судові позови
Протягом 2019 р. велось судове провадження, щодо незаконного призупинення обігу акцій ПрАТ "ВСЕСВІТ" (36291803). Вже 12.05.2017 року Печерським районним судом прийнято Ухвалу № 757/10923/17, щодо відновлення обігу  акцій про що було повідомлено НКЦПФР. Даний емітент пройшов перевірку НКЦПФР - порушень не виявлено. Станом на 31.12.2019 р. Судовий провадження тривало. Згідно рішення НКЦПФР від 13.02.2020 р. № 59 попереднє рішення щодо зупинення внесення змін до депозитарного обліку цінних паперів (Рішення НКЦПФР від 22.11.2016 р. № 1133) визнано таким, що втратило чинність.
В ході нормального ведення бізнесу Товариство час від часу може отримати претензії. Виходячи з власної оцінки, а також внутрішніх професійних консультацій, керівництво Товариства вважає, що суттєві збитки за позовами не будуть понесені.
7.2.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
7.2.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. Очікуваний термін погашення поточної дебіторської заборгованості - І квартал 2020 р. Враховуючи вищезазначене, на думку керівництва Товариства, кредитний ризик для фінансових активів Товариством визначений, як дуже низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцінці цих активів. 

7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків. 
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.
Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. 
7.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації, дебіторська заборгованість (в т.ч. позики) та векселі.
Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. 
Станом на 31.12.2019 р. кредитний ризик по фінансовим активам, що оцінюються за амортизованою собівартістю, є низьким, що підтверджується чинниками, які враховують специфіку контрагентів, загальні економічні умови та оцінку як поточного, так і прогнозного напрямків зміни умов станом на звітну дату.
Щодо поточних рахунків
Станом на 31.12.2019 р. Товариство мало 44 тис. грн. на поточному рахунку в ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом 2019 р. даний банк повністю перебував у державній власності, а його довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою станом на 31.12.2019 р. перебував на рівні uaAA (інвестиційний рівень, банк характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами). Враховуючи проведений аналіз, кредитний ризик коштів на поточних рахунках, визначений Товариством як дуже низький, тому сума кредитного збитку від знецінення даного фінансового активу визначена на рівні 0%. 
Щодо дебіторської заборгованості
Станом на 31.12.2018 року в активах Товариства є дебіторська заборгованість на суму 8 203 тис. грн. Очікуваний термін погашення поточної дебіторської заборгованості - І квартал 2020 р. Враховуючи вищезазначене, на думку керівництва Товариства, кредитний ризик для фінансових активів Товариством визначений, як дуже низький, тому сума кредитного збитку від знецінення даного фінансового активу визначена на рівні 0%.
Враховуючи перехідний характер економіки України, а також складну геополітичну ситуацію в країні, керівництво Товариства розуміє, що в своїй діяльності потрібно проводити активну політику з мінімізації ризиків, що можуть загрожувати майбутньому функціонуванню Товариству на ринку, в тому числі і кредитного ризику. До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить:
-	встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах;
-	диверсифікацію структури активів;
-	аналіз платоспроможності контрагентів;
-	здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої дебіторської заборгованості.
У Товариства для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків створені: система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль).
Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
"	ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
"	ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
"	ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
"	ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами .

7.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
7.3.3. Ризик ліквідності 
Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. 
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
7.4. Управління капіталом
Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності Товариства. Ключові питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а також джерела його формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом.
Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періоду. При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. Товариство може здійснювати регулювання капіталу шляхом зміни структури капіталу. Система управління капіталом може коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.
Управління капіталом Товариства  спрямовано на досягнення наступних цілей:
"	зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
"	забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику;
"	 дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства. 
Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі.
- Сума власного капіталу на дату фінансової звітності 		36 629 тис. грн.:
- Зареєстрований капітал (оплачений капітал)			30 000 тис. грн.
- Додатковий капітал 							82 908 тис. грн.
- Резервний капітал 							2 666 тис. грн.
- Непокритий збиток 							78 945 тис.  грн.
Таким чином, станом на 31.12.2019 р. у Товариства акумульовані значні резерви у власному капіталі, що дозволяють Товариству безболісно переносити навіть значні збитки, пов'язані з участю в капіталі інших підприємств. В той же час, власна діяльність Товариства з року в рік є прибутковою (в 2019 р. операційний прибуток Товариства від власної діяльності становив 165 тис. грн.; в 2018 р. - 84 тис. грн.), що в майбутньому допоможе акумулювати додаткові кошти для резервування власного капіталу Товариства.

7.5. Події після Балансу
Інформація про події, що відбулись у Товаристві після звітної дати до дати затвердження фінансового звіту до випуску.

          
№ 
з/п	Перелік подій, 
що відбулись після звітної дати 	Відомості про наявність подій у 2020 році  
		відображено у фінансовому звіті	не відображено у звіті, розкрито у примітках
1.	Визнання дебітора  Товариства банкрутом 	не було	не було
2.	Розгляд судової справи, що підтверджую наявність у Товариства поточного зобов'язання  на звітну дату	не було	не було
3.	Прийняття рішення про суттєву реорганізацію підприємства	не було	не було
4.	Знищення значної частини активів внаслідок стихійного лиха	не було	не було
5.	Значні зміни у вартості активів Товариства після звітної дати	не було	не було
6.	Інші важливі події	не було	було

На дату подання звітності  керівництво оцінило існування наступних подій:
1) події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які вимагають коригування фінансової звітності за 2019 рік); 
2) події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають коригування фінансової звітності, але вимагають певних розкритій).







Жодного типу подій, які б суттєво вплинули на фінансову результат за 2019 рік, не виявлено.
Управлінський персонал Товариства подає фінансову звітність акціонерам для затвердження  на річних Загальних зборах.
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