Титульний аркуш

28.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 5/1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор



Яхниця I.О.
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)


Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22963118
4. Місцезнаходження: 03028, мiсто Київ, Саперно-Слобiдська, б. 22
5. Міжміський код, телефон та факс: 044-502-10-38, 
6. Адреса електронної пошти: office@satis.kiev.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
www.satis.kiev.ua
28.01.2022

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
X
3. Інформація про посадових осіб емітента
X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

5. Відомості про цінні папери емітента:

    1) інформація про випуски акцій емітента
X
    2) інформація про облігації емітента

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

    4) інформація про похідні цінні папери емітента

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах 
X
7. Інформація щодо корпоративного секретаря

8. Інформація про вчинення значних правочинів

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість 

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

12. Інформація про конвертацію цінних паперів

13. Інформація про заміну управителя

14. Інформація про керуючого іпотекою

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

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

17. Інформація про іпотечне покриття:

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

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

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
 Вiдповiдно до рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р. "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",  емiтенти розкривають промiжну iнформацiю за 4 квартал, окрiм: - iнформацiї про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; - проомiжної фiнансової звiтностi; - висновку про огляд промiжної фiнансової звiтностi; - твердження щодо промiжної iнформацiї.


ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС"
2. Дата проведення державної реєстрації
	10.03.1995
3. Територія (область)
	м.Київ
4. Статутний капітал (грн) 
	16524360
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
7. Середня кількість працівників (осіб)
	15
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя
	65.20 - Перестрахування
9. Органи управління підприємства
	Загальнi збориНаглядова радаРевiзорГенеральний директор
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа
Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Яхниця Iгор Олександрович
-
-
Коваль Сергiй Леонiдович
-
-
ПП "ФIНВЕСТ"
Україна, 03187, м. Київ, вул. Теремкiвська,  б. 12, кв. 33
33737873
АКБ "СХIДНО -ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК"
Україна, 01042, м. Київ, б-р Дружби Народiв, б. 17/5
19364130
ТОВ "КАРБОН ЛТД"
Україна, 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, б. 1
21647378
Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:
	0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
2) IBAN
	UA593052990000026505046200629
3) поточний рахунок
	UA593052990000026505046200629
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
	АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005
5) IBAN
	UA923510050000026507051917600
6) поточний рахунок
	UA923510050000026507051917600

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1
2
3
4
5
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Серiя АГ № 569058
08.12.2010
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково.
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Серiя АГ № 569052
08.12.2010
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково.
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами  крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Серiя АГ № 569060
08.12.2010
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково.
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Серiя АГ № 569053
08.12.2010
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково.
Страхування майна  крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Серiя АГ № 569055
08.12.2010
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково.
Страхування вiд нещасних випадкiв
Серiя АГ № 569059
08.12.2010
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково.
Страхування фiнансових ризикiв
Серiя АГ № 569061
08.12.2010
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково.
Страхування здоров'я на випадок хвороби
Серiя АГ № 569054
08.12.2010
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково.
Страхування медичних витрат
Серiя АГ № 569057
08.12.2010
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково.
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Серiя АГ № 569056
08.12.2010
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково.


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
	Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Яхниця Iгор Олександрович
3. Рік народження
	1952
4. Освіта
	вища економiчна освiта, диплом вiд 30.06.1989 року, серiя УВ №896052
5. Стаж роботи (років)
	24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Iнститут фiзiологiї iменi О.О. Богомольця,  iнститут фiзiологiї iменi О.О. Богомольця, Старший науковий спiвробiтник, 05417093, Старший науковий спiвробiтник
7. Опис
	вища економiчна освiта, диплом вiд 30.06.1989 року, серiя УВ №896052Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зштатного розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

1. Посада
	Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Яхниця Олександр Iгорович
3. Рік народження
	1983
4. Освіта
	вища економiчна освiта
5. Стаж роботи (років)
	14
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "СК "САТIС, 22963118, Фiнансовий директор
7. Опис
	Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду. Посадова особа здiйснює свою дiяльнiсть на безоплатнiй основi на пiдставi укладеного договор мiж неї та Товариством. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Протокол ЗЗА №50 вiд 21.04.2021, обраний строком на 3 роки. Протокол засiдання НР № 1 вiд 21.04.2021р. про обрання головою НР.

1. Посада
	Ревiзор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Яхниця Олена Iгорiвна
3. Рік народження
	1978
4. Освіта
	вища медична освiта
5. Стаж роботи (років)
	18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "МЕДIЦЕНТР УКРАЇНА", 39338854, Лiкар офтальмолог працює в ТОВ "МЕДIЦЕТР Україна" з 02.09.2014р.
7. Опис
	Протокол ЗЗА№50 вiд 21.04.2021 , обрана Ревiзором, строком на 5 рокiв.

Не володiє акцiями Товариства, вiдсутня непогашена/незнята судимiсть; немає заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.

1. Посада
	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Яхниця Iрина Сергiївна
3. Рік народження
	1983
4. Освіта
	вища технiчна освiта
5. Стаж роботи (років)
	16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ФОП Яхниця I.С., 3038607089, Приватна особа пiдприємець з 09.12.2008р.
7. Опис
	освiта вища Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут", спецiальнiсть "Комп'ютернi системи та мережi", квалiфiкацiя iнженер, рiк закiнчення 2006. Протокол ЗЗА №50 вiд 21.04. 2021 р. обрана членом НР строком на 3 роки.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний 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
25.06.1998
342/1/98
ДКЦПФР
UA1010831006
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
10
24000
240000
100
Опис
процедуру лiстингу не проходила
28.04.1999
342/1/98
ДКЦПФР
UA1010831006
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
10
47500
475000
100
Опис
процедуру лiстингу не проходила
23.12.1999
655/1/99
ДКЦПФР
UA1010831006
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
10
201236
2012360
100
Опис
процедуру лiстингу не проходила
22.10.2003
511/1/99
ДКЦПФР
UA1010831006
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
10
1021436
10214360
100
Опис
процедуру лiстингу не проходила
23.06.2010
450/1/10
ДКЦПФР
UA4000083109
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
10
1021436
10214360
100
Опис
процедуру лiстингу не проходила
03.02.2011
450/1/10
ДКЦПФР
UA4000083109
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
10
1021436
10214360
100
Опис
процедуру лiстингу не проходила
13.12.2011
450/1/10
ДКЦПФР
UA4000083109
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
10
1652436
16524360
100
Опис
процедуру лiстингу не проходила

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
	ТОВ "Базис Центр"
2. Організаційно-правова форма
	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
	40619070
4. Місцезнаходження
	Україна, 32407, Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Балинiвка, вул. Кошового, б.34
5. Опис
	частка ПрАТ "СК "Сатiс" у статутному капiталi 1 000 000,00 грн., що становить 80% (фактично сплачено 738 880,00  грн.).

ХV. Проміжний звіт керівництва
Промiжний звiт керiвництва за 4 квартал 2021 року.



ПрАТ "Страхова компанiя "САТIС" засноване у 1995 роцi. Головним напрямком роботи компанiї  є забезпечення страхового захисту юридичних та фiзичних осiб. Основнi принципи, на яких грунтується дiяльнiсть компанiї - клiєнтоорiєнтованiсть, професiоналiзм, надiйнiсть i вiдповiдальнiсть. У звiтному перiодi  суттєвих подiй розвитку Товариства не вiдбувалося.



Товариство в перiод  з 01.10.2021 року по 31.12.2021 року не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства, якi б мали  вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть.



Важливi подiї упродовж звiтного перiоду, що мали вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть, не вiдбувалися.



В звiтний перiод  в Товариствi Позачергових загальних зборiв акцiонерiв не проводилось. В складi акцiонерiв змiн не вiдбулось.



В Товариствi вiдсутнi ризики, якi значною мiрою можуть вплинути на господарську дiяльнiсть Товариства. Перевiрка платоспроможностi Товариства показала, що Товариство має необхiдний запас платоспроможностi станом на 31.12.2021 року.



Окрiм того, Товариством оцiнюється вплив пандемiї COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв на фiнансову спроможнiсть довiрителiв та контрагентiв, можливе зростання їх витрат та зниження доходiв.



На дату подання даного Звiту оцiнити вплив пандемiї COVID-19 на дiяльнiсть Товариства та пов'язанi з нею ризики не можливо, оскiльки карантиннi та обмежувальнi заходи в Українi та свiтi ще не припиненi та продовжують свою дiю.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
 Вiдповiдно до рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р. "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",  емiтенти розкривають промiжну iнформацiю за 4 квартал, окрiм: - iнформацiї про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; - проомiжної фiнансової звiтностi; - висновку про огляд промiжної фiнансової звiтностi; - твердження щодо промiжної iнформацiї.


