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нАц!онАльнА ком|с|я,
що зд[йсн}о€ двРжАвнв Рвгул}овАння у сФшР| Ринк!в

Ф|нАнсових послуг
(нАцкомФ!нпослуг)

!епартамент страхового рецлк)вання та нагляду
01001, ){'кра!на, м. |(и!в, вул. Б.[р!нченка, 3;тел. 234-02-24, факс235-77-51, код сдРпоу з8062828

м. |(и!'в

1нопекц1йно}о групо}о у склад1 кер!вника групи:
нач;}льника другого 1нспекц1йного в|дд|лу на ринку страхування департаменту

сщахового регул}ованъ\ята наг]1яду - Фкунева й.1. та член1в |нспекц!йно| групи:
головного спец1а_тл1ста другого |нспекц1йного в1дд1лу на ринку страхр!!ння

департ!|менту сщахового регу]11ов.}ння та наг.т1яду _ йосц1пана Р.1!1.;
головного опец1а.тл|ста другого !нспекц1йного в|дд1лу на ринку стр!|храння

департаменту страхового регул1овання та наг.[яду _ Бутенка €.]у1.;
головного спец|а.тт1ста третього 1нспекц1йного в|дд1лу на ринку стр'}хув(}ння

департаменту страхового регул1овання та нагляду Ёацкомф1нпослуг _ !ибаня Ф.!.,
гоповного спец1а-г:|ста третього 1нспекц|йного в|дд|лу на ринку страхування

департаменту стр11хового рец.тт|овання та нагляду _ 1канука А.Б., на п1дстав1 {орулення на
проведення позапланово{ ви!зно[ перев1рки (|нспекц1!) в|д29.04.2013 ]\ъ 29-|з||0Ф- вида"о.о
[оловото Ёацкомф1нпослуг Б|з{ровим Б.й., тлрщщю11Ф€шланову ви!зну перев1рку (1нспекц1:о)
Б1дкритого акц1онерного товариства Ёац1ональна акц1онерна сщ.}хо"' *''й'"1я <!оранта>>, (ФА
за €!Р||Фу _ 0003418б (далл1 - вАт нАск <Франта>, 1овариство або |(омпан|я) з питань
вик.т1адених у службовому лист| €лужби безпеки }кра!ни в1д 18.01.2013 м 8|\|з-40з,3окрема'
стосовно перев1рки ф1нансово-господарських взаемов1днооин вАт нАск <Франта> з
контрагент[)ми: тов (1мг 1нтернетпнл холдинг компан1>>, ?ФБ к[арант-А€|€?Анс), тов
<3|з1лайн 1нвест>>, тов (АР <|нн{аус>, тов (тРк <?8-|{арад|з> та ?ФБ к|(редитне
брокерське агентство> у пер|од з 2008 року по 201 1 р1к.

9 хсурналл1 реестрац|| перев1рок 1овариства зроблено запис про проведення перев{рки'
|{ерев1рку проведено з в!дома [олови правл1ння 1оварисгва та [оловного

бухга-г:тера 1 овариства.
1{ер1вником 1нспекц1йно| щупи ознайомлено голову 1травл1ння 1овариства про

права' обов'язки' повноваження !нспекц|йно| Ф}пи, причину та мету 1нспекц1|, права,
обов'язки та в1дпов1дальн1сть 1овариства.

. [. 3агальна характеристика страховика.

|[ерев1рка вАт нАс( кФрантА) проводилась з 13.05 .20|3 до 21.06.20|з року.

лъ

/1-прим|рнпк

Акт
позапланово! вп[зно[ перев!рки (!нспекц!!) Б!дкритого акц!онерного товариства

[{ац1опальна акц1оперна страхова компан!я <<Франта>>

/7-х Фп

/и/



Ёа момент проведе!{ня планово] ви!зно! перев1рки (1нспекц|!),

за ф|нансово-господарську д|яльн1сть в 1овариств| були (с):
в1дпов1д.шьними

:1|

,;,!{1

#

[олова правл1ння 1овариства - |!уганов 1гор

призначення в!д 10.08.2010 }',{э 555-к) ма€ вищу осв!ц.
' 26.06.1986 зак|ннив 3апор1зький йатшинобул|вний

,,Фбладнання 1 технолог1я звар!ов!!.льного виробництва''

[енр|ховин (}{аказ про

1нститут за спец|альн!стто
та отримав квал1ф1кац|то

|н:кенера механ|ка ([иплом в|д 26.06.1 986 кв ]'{у7 9 42|6).
- 22.01.|991 зак1нчив 3апор|зький |нстицт економ|ки та |нформативних

технолог!й за спец|альн!стто ф|нанси ! кредит спец1ал|зац|я Банк1вська справа та

ощимав квал|ф|кац|то спец1ал|ота,,Бконом1ст'' (.{иплом ь\д22.0!.|997 л3ввм011802).

р|гпейням спец|ал!зовано] вчено| Ради[онецького нац1он(шьного ун|верситету
1м11н|стерства осв|ти 1 науки 9кра!ни на п!дстав| прилюдного захисту дисертац||
присуджено науковий степ!нь кандидата економ!чних наук з1 спец|альност1

м[}тематичн| методи, модел! та !нформац|йн! технолог!] в економ1ц| (!иплом !{андидата

Ёаук в\д02.07.2008 дк }ф 047132).
- 21.||.2009 отримав €в!доцтво про ск.т1адання екзамену на в|дпов|дн!сть 3нань

профес1йним вимогам за прощамого п!двищення квш1|ф!каш1| кер1вник|в страхових

компан|й (€в|доцтво в|д 27.|!.2009 ]\ъ 428).

[оловний бухгалтер ?овариства _ Фнищук Флена Флександр|вна (|{ри3начена

на пооаду нач.}пьника }правл|ння обл!ку та зв1тност| головного бухгалтера

Ф|нансово економ1чного департаменту головного оф!су 1овариства' нак!в про

призначення в|д о9.|2.2008 !\! 669-к).
[оловний бухгалтер 1овариства Фнищук Флена Флександр1вна мас ви1|{}

осв1ту:
26.06.|993 зак1нчила 1(и]вський державний економ!чний ун1верситет, за

сцец!альн|стго Бухгалтерський обл!к, конщоль та анал|з господарсько| д|я.::ьност! та

отрим!!па ква^гл|ф|кац!го спец|ал|ста,,Бконом1ста'' (.{иплом в|д 26.06.1993 кв ]"|9018174).

21.02.2009 ощимала €в1доцтво про ск.т1адання екзамену на в1дпов|дн|сть

знань профес1йним вимогам за програмо!о п|двищення квал1ф|каш!| головних

бухгалтер|в сщахових компан|й. |[о зак1нченн:о терм|ну д|] зазначеного св|доцтва було

отримано нове св|доцтво в|д 09.02-20|2 ]ф1131.

€в|доцтво про реесщац!го ф!нансово! установ и видане.{ер:кавното ком1с|сто з

регулк)вання ринк1! ф!нансових послуг 9кра!ни в|д 2|.08.2004 ]ф ст ]\ъ 331 за

реестрац;йнитш номером 11101099, дата прийняття та номер р|гшення про

переоформден}1'{ св|доцтва 10.09.2007 ш 653-пс.

€в1доцтво про державну ре€сщац1то горидинно| особи 1овариство сер!| А01

ш 258242, вуцдане й"".р."*ото районно[о у м|ст| 1(исв| {ер>кавн9го адм|н1страц|сто

(дата проведення дер)кавно! ресстрац|] 1 6.09 .1994).

|оловним управл!нням статистики у м. }(исв| 1овариству видано дов|дку з

€диного державного реесщу п|дприсмств та орган|зац|й }кра!ни в|д 30.04.2010 АА
м 347504.

1дентиф|кац1йний код _ 00034186.



,

й|сцезнаход}кен!1'{ 1овариства, в|дпов|дно до установчих документ!в: 01032,

м. |(и!в, вул. *илянська, 75 (в|дпов|дно до,{оговору оренди не)китлового прим!щенн'!

в|д |7 .04.2007 м 003-07 та ,{оговору оуборенди ]ч{р12-25|11 в|д25.оз.20\1).

Аов|дка про взяття на обл|к платника податк|в в|д 10.12.2009 м 127 (Форма

ю 4-опп).

1овариство зд|йснгое д|яльн!сть

редакц1я)' якого затверд)кена р!гпенням
<10> серпня 2010 }19 3 (протокол в1д

рессщац|хо 1 6.08.20 1 0) (дал1 _ €татут).
Б!дпов|дно до €татуту [овариства

становить 175125 000,00 (с|мсот с1мдесят п

в|дпов1дно до €татуту 1овариства (нова

заг{!"пьних збор|в акц|онер!в 1овариство в!д

10.08.2010 ]ч(р 1-10 та проведено державну

розм|р статутного кап1т,шу товариства
'ять м|льйон!в сто двадцять п'ять тиоян)

простих 1менних
гривень.

€татутний кап1тал 1овариство розд!лений на \32 500 000

|

!
{

{

акц|й ном!нальното варт|стто 5,85 щн. кожна'

€клад у"*.''"й1" 1овариство та розм|ри внеск|в до статутного кап1талу (станом

на 01.01.2013) наведено в таблиц!:

нАзвА Акц|оншРА
1{ом1нальна
варт!сть {[!

(гон.)

7' в статутно|шу
кап!тал!

115125,0 100,0

&о1псо Ёп{егрг!вез [|гп|се0 (&пр) 29.25 0,000004

€о1ег1т111 1пуез1гпеп1з [!гп|се6 ((пр) 1755,00 0,000226

[!п6зе11 Бп{егрг1зев 116 ((|пр) 982,80 !,()(х) 12

4з2|9'80 0,00557б

оксш !!гп|те6 ((|пр) б957685'80 0,905163

Роу11 €ар11а1 [|гп|се6 (1(|пр) 1059007,95 0,136624

$ос|е1е 6епега1е (Франи|я) 50 444,55 0.006508

5ите Бтгее{ вапк ап0 1гцз1 €'*р!цу]91114)- з2 422150,80 4.182829

тквкгш 1шув$тмвшт$ 1,1|м111Б} ((1пр) |24з7 '|0 0,001605

ш1г[ (суРкшБ) [1м1тв) ((|пр) 685152,00 0.088392

585 000,00 0,015472

Ат "БтА Банк'' (1{азахстан) 272629з92,75 35'772з|з

106494125,40 \3,1з8962

55674122,40 7,182599

Ёерезиденти - ф|зивн| особи 5727.15 0()0'739

36855,00 0,004755

12852,45 0.001658тов стАнФ1н)/ (5тАшг1ш 0-о.о.2-(9дэвенц2

5076630,00 о,65494з1Фнайтед Бенкеро €ек' :ор!т|зА-1п|се0 Бап1сетз 5есцг:1тз !{с1

(Ф|нлянл|я)

Б!дпов!дно до €татуту '1овариство акц|онерами 1овариства виступа}оть 
/

горидинн| та ф1зитн! особи, перел|к 
"^"! 

та розпод|л акц|й м!ж якими в|доброкатотъся.! 1 /
рЁ.ф; власнйк|в |менних ц1нних папер|в 1оваристЁа зг1дно з чинним законодавством/&/

ч3и/!

1
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Ёа момент проведення перев!рки 1овариство мала наступн1 банк|вськ| рахунки:

.ш
!ь

Ёазва банку
мФо
Банку }& рахупку

1ип
рахунку

Балпота

1 вАт кБ ''Ёадоа'' з20ооз 2б509300899001 поточнии шАн

пАт ''БтА Банк'' з2|12з

2650900|з00з37 поточнии (_тАн

265о8оо2з00337 поточнии шАн
26507оо3з00337 поточнии 1-'Ан
265060о4з00зз7 поточнии 1-'Ан
2б505005300337 поточнии (.]Ан

2

26504оо6з00337 поточнии (тАн
2650з007з00337 поточнии (]Ан
265о2оо8300зз7 поточнии шАн
2650|009з00з37 поточнии {'.)Ан

26501010300337 поточнии шАн
26500011300з37 поточнии 1-1Ан

265о9о|2з00337 поточнии (.}Ан

26508013300337 поточнии 1]Ан
265о7о|4зооз37 поточнии шАн
265060|5з00337 поточнии шАн
265о5о]^6з0озз7 поточнии {-,Ан
2650401-7зш337 поточнии шАн
2б5030183ооз37 поточнии шАн
26502019з00зз7 поточнии шАн
26502020з00337 поточнии шАн
2650\021з003з7 поточний шАн
26500022з00337 поточнии {-}Ан

2650902ззо0зз7 поточнии 1-]Ан

2650ю1.0зо0зз7 поточнии ш5о
26501010300з31 поточнии вшк

э А1 ''}крекс|мбанк'' 32231з

265020100326 поточнии к{-,в

265о2о1ооз26 поточнии Р[ш
265о20|00з26 поточнии с7к
265020|00з26 поточнии свР
265о2о|о0з26 поточнии {_}50

26502о|ооз26 поточнии вшк
265о2о|ооз26 поточнии н{-)г'

26502о|ооз26 г!оточнии сАо
265о20|00з26 поточнии снг
2650201о0з26 поточнии свк
265020|00з26 поточнии окк
26502о|00з26 поточнии (-}Ан

4 |[А1 ''}крооцбанк'' з0о02з

2б50301000048б поточний шАн

265010100о02з9 поточнии шАн

26505010000246 поточнии шАн
2б5000100оо478 поточнии 1-]Ан

26506000000998 поточнии ш5}
26507000000997 поточнии |.]Ан

,/
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2б505000шю999 поточний вшк
26507000001048 поточнии кшв
26508000001047 поточний ш5}
2604зо1о016015 поточнии {-]Ан
26500000001045 поточнии 1-]Ан
26501000001044 поточнии шАн
26502000001043 поточнии шАн
26503000001042 поточнии шАн
2б504000001041 поточнии 1-'Ан
26505000001040 поточнии 1-1Ан
2650600000\049 поточнии 1]Ан
26509000001046 поточнии {.}Ан
29091001250011 поточнии шАн
2б508010000243 поточнии (-}Ан
2б50501000047з поточнии шАн
265040|0000474 поточнии шАн
26507010000244 поточнии шАн
26501010000240 поточнии (-,Ан
26509010000479 поточнии {-,Ан
2650б010000483 поточнии (]Ан
26500010000241 поточнии {-/Ан
26501010000477 поточнии шАн
2б50б0100оо245 поточнии шАн
26507070000482 поточнии шАн
2б505010000484 поточнии (-'Ан
2650001000048ч поточнии (-,Ан
26503010000475 поточнии (-'Ан
26509010000242 поточнии шАн
26502010000238 поточнии {]Ан
26500010000490 поточний шАн
265070].0000471 поточнии {-]Ан
26506010000472 поточнии {-}Ан
265020\0000476 поточнии |]Ан
2б5080100оо469 поточнии шАн
26501010000488 поточнии шАн
26508010000481 поточнии 1-|Ан
265020юо00487 поточнии шАн
26501000001000 поточнии шАн

5
А1''Райффайзен Банк

Аваль''
300335

26о451.з6 поточнии 1]Ан
26056169 поточнии шАн

260073145 поточнии 1-тАн
26040164 поточнии {-,Ан
265091,6 поточнии 1-'Ан
2650917 поточнии 1-]Ан

6 Ат ''ощАдБАнк'' 300465
2б503301958 поточнии 1-,50
26503301958 поточнии в{-,к
26503301958 поточнии !1Ан

7 пАт ''пРивАтБАнк'' зо5299

265080570001б1 поточнии к(.]в
26501057000340 поточнии 1-т5о
2650з057000401 шоточнии вшк
26506057000549 поточнии 1-]Ан



265о5о544ш609 поточнии шАн

в |!А1 ''|(омерц!йний
банк''''€о1оз''

380515 265о9ш1207 поточнии (-]Ан

9 пАт ''вБР'' з807\9 2650200000000б поточнии (.,Ан

10
|{А? ''.{он|рн|й Банк

€бербанк Рос1]''
з2о627

265060100з|962 поточнии ш5о
2650б0100з|962 поточнии вшк
265060100з|962 поточнии шАн

11 пАт ''втБ Банк'' з2|767 2б503010003700 поточнии шАн

12 А1 '',{ельта Банк'' з802з6

2б508010000020 поточнии кшв
2б508010000020 поточнии (_,50

26508010000020 поточнии вшк
2б508010000020 поточнии шАн

Б1дпов!дно до усних пояснень головного бухга-тлтера 1овариство на момент
перев1рки компан1я не мас та не використовус буль-як1 |нтп| поточн1 банк1вськ| рахунки
для зд|йснення д1яльност1 на ринку ф|нансових послуг.

|{редметом д|яльност1 1овариство в|дпов|дно до €татуту с ли1ше страхування'
перестрахування 1 ф1нансова д1яльн!сть, пов'язана з формуванням, розм1щенням
сщахових резерв|в та !1 управл|нням.

у пер1од1, що перев1рясться 1овариство мало в1докремлен| сщуктурн1
п|дрозд|ли, перел!к яких наведено в !нформац|| про в|докремлен! структурн1 п|дрозд1ли
дирекц1й станом на з|.|2.2012, надан|й 1овариством |нспекц|йн!й груп1
Ёацкомф|нпослуг (!одаток ]{9 1).

Б1докремлен1 п1дрозд|ли в сво!й д|яльност1 керусться |[олоэкеннями про
в1дпов1дний в1докремлений п1дрозд1л.

|{раво зд|йснговати сщахову л1яльн1сть п|дтверд)кено .}1|ценз|ями) ву|даниму|
1овариству ,{ержавно1о ком|с|его з регул!овання ринк|в ф1нансових послуг 9кра}нгх гла

п1дстав1 3акону }кра!ни <||ро сщахування>.

л!
п/п

€ер1я'.}\}
_п|||ен1!!

Аата видач!
л1ценз11

€трок д|'{

л!ценз1[
0ид страхування

.(обров|льн! види страхування

1 АБ, !'{у360277 о5.о9.2оо1 безсщоковий } форм| добров1льного: страхування вантаж1в та багажу
(вантах<обагажу).

2. Ав' ш9360278 05.09.2007 безсщоковий ! форм| Аобров1льного: страхування в|д нещасних
випадк|в.

А3'.}т|д360279 05.09.2007 безсщоковий } форм! добров1льного: срахування в1дпов!дальност1
власник|в водного щанспорц (вклюнаюни в1дпов1дальн!сть

пеоев1зника).
4. АБ' ],|ч360280 о5.09.2007 безсроковий } форм! добров|льного: 9тахування в1дпов!дальност! перел

рет1ми особами (кр1м цив1льно| в]дпов|дальност| власник1в
н!вемного танспорц, в|дпоъ!дальност| власник1в

пов!щяного транспорту' в|дпов1дапьност1 власник1в
водного транспорч (вклюнатони в1дпов!дальност1

пеоев|зника).
5. Ав' }1ъз60281 05.о9.2007 безсщоковий ! форм! добров|льного: стахування водного транспорц

(морського 
""'*'т#;:#*гцих вид|в водного

б. АБ' ]ч{ч360284 о5.09.2007 безсроковий } форм1 добров|дьного: стахування майна (щ1м
зал!зничного' наземного, пов1щяного, водного транспорту

(морського внущ!ш:нього та 1н:пих вид|в водного
тоанспооту). вантахс!в та багаясу (вантажобагажу)).
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г
Ё

€ер|я' )|!
л|цен3|!

Аата видач!
л|ценз![

€трок д!|
л|цен3|!

Бид страхування

т. Ав, м360285 05.09.2007 безсщоковий ! форм! побров1льного: сщахування наземного транспорц
(кр1м за.л:|знинного).

8. Ав' мз60286 05.09.2007 безсщоковий ! форм| побоов1льного: стахування ф|нансових ризийБ

!9. Ав' л9360287 05.09.2001 безсщоковий 9 форм| добров!льного: страхування цив!льно|
в|дпов!дальност| власник|в наземного транспорту

(вклюнапони в|дпов!дальн!сть перев!зника).

10. Ав' ]\ъ360288 05.09.2007 безсроковий ! форм| добров|льного: сщахування медичних вищат.

1 11. Ав' ш9360289 05.09.2007 безсроковий 9 форм1 добров!льного: стахування в!д вогневих ризик|в
та ризик1в стих!йних явищ.

\2. АБ' ]'{у377657 26.о1.2008 безсщоковий } форм1 добров!льного: сщахування кредит1в (у тому нисл!
в1дпов1дальпост! позичальника за непога|т!ення кредиц).

13. Ав' }1939618з 11.0з.2008 безсщоковий 9 форм1 добров|льного: медичне стахування (безперерзне
отрахування здоров.я).

\4. АБ' ],{ч396417 31.03.2008 безсроковий } форм1 добров1льного: сщахування зал|зничного
транспорту

15. АБ'.]т{ч39810! 2з'о5.2ф8 безсщоковий ! форм! добров1льного: страхування здоров'я на випадок
хвороби.

\6. А[ 
'}'$569221 \\.01.2011 з з0.\2.2010

року
безстооковий

9 форм! добров!льного: страхування в!дпов!дальност!
впасник1в пов1щяного ранспорту (вклтонаюви

в1дпов|дальн1сть перев!зника).
\7. А[ 

'}'&569222 11.01.2011 з з0.12.20|0

роч
безсттоковий

9 форм1 добров1льного: страхування пов!тряного
транспорц

Фбов'язков! види страхування

18. Ав' ]ф360291 о5.09.2007 безсщоковий 9 форм! ббов'язкового: сщахування врожа|о
с1льськогосподарських кульцр ! багатор!нних насаджень

дер}{(авними с!льськогосподарськими п1дприемствами,
врожа!о зернових культур | цукрових буряк1в

с1льськогосподарськими п!лприсмствами вс|х форм
власност1.

19. Ав' м360292 05.о9.2007 безсщоковий } форм1 обов'язкового: сщахування цив|льнот
в!дпов|дальност1 громадян 9кра|ни, що ма|оть у власност|
ни !нпшому законному волод!нн| зброго, за |цкоду' яка може

бути запод1яна щет1й особ! або !: майну внасл|док
волод!ння, збер|гання чи використання ц|е[ збоо|'

20. Ав' ш360293 о5.09.2ш7 безсщоковий 9 форм| обов'язкового: сщахування в|дпов|дальност!
суб'скт|в перевезення небезпечних вантах1в на випадок

настання негативних цасл!дк|в при перевезенн! небезпечних
ванта)к!в.

21. Ав' ш360295 05.09.2007 безсщоковий } фоом1 обов'язкового: сщахування цив1льно]
в!дпов1дальност| оператора ядернот установки 3а ядер!гу
||]коду, яка може бути запод1яна внасл1док ядерного
!нциденту.

22. Ав' м360296 05.о9.2оо7 безсщоковий } форм1 обов'язкового: страхування тварин на випадок
загибел|, знищення, вимушеного забою, в1д хвороб,

стих!йних лих та нещасних випадк1в у випадках зг|дно з
перел|ком тварин' встановленими }(аб!нетом й|н1сщ!в

!коа1ни.
2з. АБ' ]ч{р360297 о5.09.2ш7 безсщоковий 9 форм! обов'язкового: сщахування життя | здоров'я

спец]ап|ст!вветеринарно|медицини. !

!
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]п
д

€ер!я' ){!
л!ценз![

Аата впдач!
л!пенз|[

€трок д!'{
л|ценз||

Бид страхування

!; Ав' ш9360298 05.09.2007 безсщоковий } форм! обов'язкового: стахування цив|льно|
в1дпов|дальност| суб'скт|в господарюванн'! за 1пкоду' яку
може бщи запод1яно пожежами та авар!ями на об.ектах

п!двищено| небезпеки, вкл!очаючи
пожежовибухонебезпечн1 об'екти та об,екти, господарська
д1яльн1сть на яких може призвести до авар!й еколог!чного

та сан1тарно-еп1дем|олог|чного характеоу.
1; А8' ],[р360299 05.09.2007 безсщоковий 9 форм! обов'язкового: особисте страхування в1д нещ|сних

випадк|в на щанспорт!.
16. Ав' мз60300 о5.09.2007 безсщоковий 9 форм! обов'язкового; особисте стахування прац1внийБ

в1домчо] (щ|м тих, як1 прат{тототь в установах ! орган|заш!ях,
що ф!нансуються з.(ержавного бгоджету 9кра|ну) та

с1льсько| пожежно| охорони | член!в лобров|льних
поже'(них ппух(ин (коплянп)

1 27. АБ'.}ч|ч360301 05.09.2007 безсщоковий 9 форм| обов'язкового: особисте стахування медичних 1

фармацевтичних прац|вник|в (кр1м тих, як1 прац|оють в
установах 1 орган!зац|ях, що ф!нансу}оться з ,{ержавного
бтоджет} 9кра!ну) на випадок !нф!кування в!русом
1мунодеф!цит} людини г1ри виконанн! ними службових
обов'язк|в.

28. АБ, ]т|р396335 2|.0з.2008 з 04.03.2008
до дати
прийняття
3акону з

)регул}ованн
я питань
зам!ни
обов'язковог
о державного
стахування
на
безпосередне
зд1йснення
компенсац!йн
о| виплати з

державного
блоджету
головними

розпорядника
ми
бподжетних
копцт1в за
ц!льовими
платежами за
м|сцем

роботи
потеоп1лих.

9 форм| обов'язкового: обов'язкове дер)кавне особисте
страхування посадових ос!б орган|в державнот податково|

служби.

29, А3, ]хгр396336 21.0з.2оо8 з 04.03.2008
до дати
прийняття
закощ з

урегулюванн
я питань
зам|ни
обов'язковог
о державного
страхування
на
безпосереднс
зд1йснення

9 форм! обов'язкового: державне обов'язкове особисте
стр!хування службових ос!б державно| конрольно-

рер!з1йно| служби.
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п|щ
с.ч*|'лэ
_п|ап]!|

.(ата видан!
л!ценз1|

€трок д!'[
л!ценз!'|

8ид страхування

компенсац1йн
о| виплати з

державного
бюджец
головними

розпорядника
ми
бюджетних
коцлт!в за

ц|льовими
платежами 3а
м1сцем

роботи
потерп1лих.

30. Ав' }1ъз96337 2|.оз.2008 з 04.03.2008
до дати
щийнятгя
закону з

шегул}ованн
я питань
зам1ни
обов'язковог
о державного
стахування
на
безпосереАне
зд!йснення
компенсац1йн
о] виплати з

державного
бюджету
головними

розпорядника
ми
бтоджетних
котпт1в за
ц|льовими
платежами за
м!сцем

роботи
потеоп|лих.

} форм1 обов'язкового: обов'язкове державне сщахування
життя 1 здоров'я народних депутат!в 9кра!ни.

з1 Ав' м429630 19.08.2008 безсщоковий } форм! обов'язкового: медичне сщахування.

з2' Ав' м429889 03.11.2008 безсщоковий } форм1 обов'язкового: ав!ац!йне сщахування цив1льно]
ав1ац!?.

55. А!_' ],|р569220 \\.01.20\1 з з0.\2.20\0
року

безстроковий

9 форм| обов'язкового; стахування цив|льно-правово|
в!дпов|дальност1 власник|в транспортних засоб|в

|[.0писова частина

[о Ёац1онально| ком1с1{, що зд1йснтое державне регул1овання у сфер! ринк1в
ф|нансових послуг 24.0\.20|з за вх. ]ф 10дск/5 над1йшов лист ,(епартаплент контр
розв|дув.}льного захисц економ!ки держави €лужби безпеки }кра!ни в|д 18.01.2013 ]ю 8|1;|з-
403 (дшл! _ лист) щодо пору]шень вАт нАс( <Франта)) законодавства у сфер| стр[}хування.

3а результатом розгляду вищезгаданого листа [1ацкомф1нпослуг було призначено
позапланову витзну перев|рку (1нспекц1:о) вАт нАск <Франта>. в ход1 пер$61рки
1нспекц1йното групо}о встановлено наступне. / '|/
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}[дшо з 1нформац!сго, надано1о вАт нАск кФранта>' на письмовий запит
групи в1д 13.05.2013 .}ч|р 29-1з|\0Ф||, 1овари"'"'й у пер!од з :оов 

"о 
й!т р'.,

дта укладан[!я та.]\!
договору

€ума договору'
грн.

(щом|сяпна
абонплата)

{одатков1 угоди
до договору

€ума додатково!
угодп' грн.

27.10.2008
}'{р27|0-2$08|1

3арт1сть послуг
склада€ _24 420,00

.(одаток & 1 .'
{оговору в!д
27.70.2008

]'{р27\0-2008|\
2 /.\\:200в

}'{р 27|| 1-2008
Агентський догов1р на
право використання

твоо1в)

.{одаток ]ч1! 1 до
.{оговору в!д
27.\1.2008

!{р27|| 1-200в

! 01.10.2008,
! мо:"
!

| ,{огов|р набирае

| нинност! з моменту
!

| иого п1дписання та д\с

! до01.10.2011.
!

!

! |!ослуги тароботи за

| .(оговором:
| - |{онсультац1йн!

| тамаркетингов|
! ,ослу.и;|-
|- 1ворч1та

] виробнин! послуги та

| Роботи;
|- [|ромоухшин-

! |1ослуги - послуги в|а
| 
о0ласт1 непрямо1

| рек.]1ами;1- п'олуги з

розм|щення реклами у
засобах масово|
|нформац![ та
популяризац||
торговельних марок;
- 1нтп1 послуги та
роботи, як1 виконавець
надаватиме чи
виконуватиме на
користь замовника;
- Роботи/послуги,
як1 виконавець надас
щом|сячно без
з!}лучення трет1х ос!б.

121912,49

(з 30.01 .2009,
абонплата ск-]1адас

- 150 000,00)

20.10.2008
]ф1 1б 380,00

01.10.2008
м 1.1.

700 427,22

01.10.2008
ш9 1.2.

142 496,73

01.10.2008
м 1.3.

\\4 952,15

20.70.2008
м2 538 739,03

21.10.008
]\ъ 3

6 299,74

01.10.2008
].[р 4 4172241,54

.{одаткова угода
]ф 1 в!д 31.10.2008

до 
'{одатку]ф 4 в1д 01.10.2008

4 255 700,89

01.10.2008
м 4.2. 52244,70

01.10.2008
}]ъ 4.3.3 19 920,00

01.10.2008
]\ъ 4'4. 24 зо6,4з

22.\0.2008
м5 1940,00

23.70.2008
]ъ6 4о з18,40

2з.70.2008
.1ъ 7

31267,5з

2з.|0.2008
]ч|р 8

29 244,\з

2з.10.2008
]ф9 1 035,00

31.10.2008
].{ъ 10.1 .

794 365,32{ 
,;,
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31.10.2008
],|р 10.2.

\62 518,8з

31.10.2008
}]ъ 10.3.

87 454,09

28.10.2008
]ч|р 1 1

| 988,25

10.11.2008
]хгэ 12

\21174,98

11.11.2008
,\! 13

9 о|з,40

20.1\.2008
]ч|р 14

85 225'з6

26.11.2008
,ъ 15

з56 9\8,40

28.11.2008
,ф 16

7|2о6,2з

28.11.2008
м17 |02з60,75

28.1\.2008
]ф 18

222 507,з4

28.11.2008
м19 9з4 з2о,87

\0.\2.2008
,ф 20

620 467,64

\0.12.2008
}\ъ 21

87 з18'00

06.01.2009
!{р22

03.01.2009
}'{р22-]

180 000,00

1{ом1сянна
варт1сть послуг за

дано1о угодо}о
складае _
104 287,97

(терм1н оплати
послуг почина}очи

з 01.04.2009 по
з|.12.2009\

29.12.2008
,ъ 23

Барт1сть послуг за
с|нень-березень

складас - 62 572'77

30.01.2009
м25

217 256,08

1!ом|сянна
абонплата -
150 000,00

30.01.2009
]ф 26

|[ослуги -
30 000,00

211 256,08 /,' ;'.

(1 11



16.о2.2009
!'{р27

26.02.2009
.}ц|р 28

8 748,з0

91476,01

20.02.2009
м30 2 587 500

20.о9.2009
}{ъ 31

218 521,зз

20.09.2009
м32

[острокове
роз1рвання ,{одатку
в!д 01.10.2008 м 4

20.02.2009
]*|ч 33

552 000,02

20.02.2009
]ф 34 5 878 000,00

20.02.2009
,ъ 35

2 з12100,01

20.02.2009
,\! 36 57 500,00

20.02.2009
].{р 37 120 000,00

10.03.2009
,ъ 38 2 4о0,з6

18.03.2009
м 28-1 105 000,09

30.03.2009
]\ъ 39 211 256,09

27.04.2009
]\ъ 40

)11 )5{\ о9
-! 

] 
-еч'!9

27.04.2009
ш9 41

18 7у2,оо

22.05.2009
}'{р 42 277 256,08

о2.06.2009
,ю 43 109 000,90

22.06.2009
м44 6 492,00

25.06.2009
]\ъ 45 217 256,09

06.07.2009
]\ъ 46 12240,00

24.07.2009
]\ъ 47 217 256,09

02.09.2009.
ш56 з 195 00,00

29.07.2009
]\ъ 60 100 800,00

12.08.2009
м61 4 бб8,00

26.08.2009
м62

31.08.2009
м63

91476,07

211 256,08 |,:

1



\1.09.2009
}{ъ 64 2 508 665,40

74.09.2009
]*[ч 65

71 579 000,00

14.09.2009
м66 2 724 000,00

14.09.2009
м67 5 з20 000,00

14.о9.2009
мб8 341 000,00

14.09.2009
м70 48 900,00

14.09.2009
м71 24 000,00

22.09.2009
]'{р 72 85 323,83

28.09.2009
м73 217 256,08

15.10.2009
].{р 74

44 400,00

19.10.2009
.}ч!'р 75

217 256,09

23.10.2009
]\гч 76 \ ]|з'6о

30.10.2009
]\ъ 77 545 081,75

02.11.2009
]\ъ 78

75 б00,00

\2.1\.2009
]ф 79

| 879,20

2з.1.|.2009
м80 4з 691,59

2з.|1.20о9
){! 81

159 040,00

27.11.2009
]ч|ч 82

217 256,09

27.11.2009
]\ъ 83

47 89з,2о

\0.12.2009
}'|'ч 84 | 281,60

16.12.2009
м85 2 466,00

28.12.2009
,ъ 86

1ряв,00

з0.12.2009
,ъ 86-02

1!ом1сянтта
абонплата _
\25 667,00

з0.12.2009
м 8б-12 277 256,08

72.01.2010
м87 235 020,00

04.01.2010
,,{! 87-01

1!ом1сняна
абонплата _]:
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125 000,00

18.01.2010
]ф 88

1245 000,00

26.07.2010
)\! 89

65 100,00

29.01.2010
]ч[р 90

217 256,08

08.02.2010
){! 91

13 200,00

05.03.2010
м92 48 060,00

05.03.2010
м93 18 850,08

25.0з.2о1о
,ъ 94

510,01

25.03.2010
м95 47 040,00

01.03.2010
,\! 96

3м1ни до перел|ку
послуг

06.04.2010
]\ъ 97

4258,36

07.04.201.0
]ч|ц 98

3м1ни умов
договору

14.04.2010
м 101

3 940,00

16.о4.2070
]\ъ 102

20 485,00

20.04.2010
]\ъ 104

16 046'з2

22.04.20\о
м 105

75 000,00

22.04.2010
)ф 106

13 800,00

20.05.2010
]ф 107

в 048,00

29.06.2010
)ъ 110

5 400,00

29.06.20\0
м 112

5 592,00

21.07.2070
м 113

7 065,60

27.07.201-о
)1! 114

2з76,0о

03.08.2010
м 115

135 000,00

25.08.2010
}\! 116

7 800,00

30.0б.2010
]ф б/н

3м1ни умов
договору

р|к
{ня

1

Разом з тим' вАт нАс1( <Франто пов|домля€' що у пер1од з 2008 по

1овариство не ук.т!адало жодних договор1в з 1ФБ (тРк'(тв-[[арад|з>. Розробку та



]омпан|й вАт нАс1( кФранта) протягом вказ:}ного пер|оду ли1ше з 1ФБ кАР

згино договору в|д 01.10.2008 ]ф б/н.

вАт нАс( <Франта) протягом 2008 _ 2011 рок|в уклад:}ло з ]ФБ к1й[ 1нтернетшнл

:опд:ан|> наступн| договори щодо часток 1ФБ <[арант-А€|€1АЁ€>:

догов!р куп!вл-1-продажу частиъ||4 частки у статутному кап|тал1 тов к[арант-

/!шстАн€> в1д 07'10'2008 ]ф 2008; 
сту|ни частки у га''1 тов <[арант-1 логов1р куп|вл|-продажу частини частки у статутному кап1']

.\с!стАн€> в|д |2.08.2009 }{9 38-09.

3а |нформац|сто наданото 1овариством, вказан1 договори були уклален! на виконання

:.]лень |{равл|йня БА[ нАск кФранто, погоджених наглядово}о радо1о вАт нАск

0ранта> в межах повновакень' визначених статутом 1овариства.

тов <€щатег|я> було проведено нез.}лежну експертну оц!нку ринково| вартост| 94

в1:сотк1в частки "''ц'"'!' кай|талу 1ФБ <[арант-Ас1стАнс). 3г1дтто з| зв|тохя тов
,,[щатег|я> варт1сть зазначено] частки (94%)у 2009 роц| становипа б1льтше 32 млн. грн. Разом

3 тим вАт нАс1( кФранта> пов1домляе' що не замовляло у 1ФБ <1{редитне брокерське

агентство) оц|нки вартост1 частки 1Ф3 <[арант-А€1€1Анс). 1акож вАт нАс|{ <Франта>

пов!домля€, ||{Ф частка у статутному кап{та_тл| тов <[арант-Ас1стАнс) не використовувалося

[овариотвом для покриття страхових резерв1в'

тов (1мг !нтернетпнл холдинг компан|> створ}овалося як холдингова компан!я, на

виконання протоколу зас|дання }(ом|тету по стратег|нному розвитку Ат (БтА Банк>

(Республ|к' к**.т'"> в|д 06.03.2008 ]\ъ 5, з метото ефективного управл|ння корпоративними

правами банку в компан|я*,, ||{Ф д|тоть, насамперед\, А4 страхових ринка }кра|ни, Республ1ки

(азахстан та Рос|йсько| федераш1]. Ат (БтА Банк> (Республ|ка 1(азахстан) у 2008 роц| прямо

та опосередковано н{1лежа.,1и акц1] БА1 нАск кФранта> в к|лькост\ 86 % статутного кап|талу

[овариствав 
*тмг 1нтернетпнл холдинг компан1> придба-тпо право власност| на зареестрован|

торговельн| марки кФранта>, на п|дстав|:ж
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2.
.(огов|р в\д25.07.2008 ].|ч б/н про передачу викл1очних майнових прав на знаки;

}р 
в1д

.{огов|р в|д 03.09.2008 ш9 1 про передачу прав на отримання охоронного документу 3а

з:швко1о;
з. ,{огов|р в|д 03.09.2009 ]ф 2 про передачу прав на отримання охоронного докр(енту за

зш{вко}о.
|[|дпунктами 2, 3, 6 л. \3.|4 €татуту 1овариства, в редакц1|, що д1яла у пер1од з

14.05.2008 по 07.08.2008 р.' встановленФ, |1{Ф [олова |!равл|ння реал1зус так1 повноваження:

представляе |(омпан|то у_т[ в|дносинах з |нтпими }оридичними та ф1зинними особами, без

дов|реност| зд|йснтос д|] в1д |мен| (омпан|!, п|дписуе договори на суми' що не потреб1тоть

попереднього погодження Ёаглядово\ раАп, а також зд|йснтос операш||, що потребу:оть

попереднього погодження, п|сля отримання такого погодження.

Б1дпов|дно до пункт|в 22'та 23 п |212 €тацту 1овариства, в редакц1|, що д|яла у

пер1од з 14'05.2008 по 07.ов.200в Р., Ао компетенц1! Ёаглядово{ ради на.]1ея(ить: погодження

операц|й, пов'язаних з ук.]1аданням господарських договор1в, у розм|рах' що перевищу[оть два

в1дсотки статутного кап1талу !{омпан!! (у вказаний пер|од статутний к?тп|та-гт становив _

79 665 300,00 грн.), погодження угод, пов'язаних з придбанням, в1дну)кенням та управ'ш!нням

актив.!ми к'','"|т, в тому числ|- нерухом|стто, на суму, що перевищуе встановлен|

Ёаглядово}о радо}о л|м1ти.

Р|тпенням |{равл1ння вАт нАс1( <Франта> в1д 15.07.2008 }'{9 301 погоджено було

вир|тшено передати виклточн1 майнов1 права на знаки для товар|в та послу|, !!{Ф с власн|стто

вАт ндс|( <Франта))' за винагороду в сум! _ 5 990 280'00 грн. 1ФБ (1мг |нтернетшнл холдинг

компан|>. Р1тпення |[равл|ння 1(омпан|| втд |5.01.2008 ш9 301 погодхсено з Ёаглядово1о радо1о

(омпан||, що в|добракено в протокол| зас|дання Ёаглядово| ради вАт нАс( <<фанта>

в|д30.07.2008 ш9 18. !
{!|' 15у'1>- /]



вАт нАс( кФранта> та 1Ф8 (1мг 1нтернетшнл холдинг компан|> у жовтн1 2008 року
!2 (за к1льк1стло торговельних марок) л|ценз!йних договор1в. 3а цими договорами

{мг |нтернеплнл холдинг компан1> над'ш|о 1овариству, зг1дно св1доцтв }кра!ни, л!ценз|]
![ористання торговельних марок (знак!в для товар|в та послуг). |[орядок укладання

: 
_ т:!йцих договор!в та вимоги до |х зм|сту визначен| [ив1льним кодексом }кра!ни,

[сшоларським кодекоом }кра!ни, 3аконом }кра|ни <|1ро охорону прав на знаки для товар1в
т] п(ю'гуг).

Б1дпов1дно до п1дпункт|в 22 та23 п. ||.\2 €татуту вАт нАс( <Франта>, в редакц1|,
що дйла у пер|од з 07.08.2008 по 02.\\.2009 р. встановлено, що [олова |1равл1ння реал|зуе
гак1 повноваження: представляс (омпан1то у !1в|дносинах з !нтпими }оридичними та ф1зинним
особами, без дов1реност1 зд|йснтое д!] в|д |мен| (омпан1|, п1дписуто договори на суми' що не
пощебутоть попереднього погодження Ёаглядово| ради, а також зд1йсн:ое операц||, що
пощебутоть попереднього погодження' п1сля отримання такого погодження.

Б1дпов1дно до п1дпункт|в 22 та23 п. 1,|.|2 (татуту БА? нАск <<Франта>, в редакц1|,
що д|яла у пер1од з 07.08.2008 по 02.\\.2009 Р.' Ао компетенц1{ [{аглядово| ради нале)кить:
погодження операц|й, пов'язаних з укладанням господарських договор|в, у розм1рах' що не
перевищу|оть 2 000 000,00 грн.' погодження угод, пов'язану1х з придбанням, в1днуженням та
управл1нням активами 1(омпан1!, в тому числ! нерухом|стто, на суму, що перевищу|о
встановлен| Ёаглядово1о радо}о л|м1ти.

}кладання л|ценз|йних договор1в в|дбува_глось на п1дстав! р1тшення |!равл1ння
вАт нАск кФранто в|д 30.09.2008 ]\ъ 4зз, яке було погоджено Ёаглядовото РаАотовАт нАск кФранта>, що п|дтверджено |!ротоколом зас1дання Ёаглядово| ради
вАт нАск (о |д 01.10.2008 ]ч|р 27та) в1д 0!.

.]\! п/п
)\} договору,

пер!од д1!

договору

€ума договору'
грн. .{одатков1 угоди

€ума додатково!
угоди' грн.

1

]\ъ 04-08
з 01.10.2008

по 21.01.2013

в|д 01.10.2008
]\р б/н

1!]ом!сянна
винагорода, яка
виплачу€ться
.}]1ценз|атом

)1!ценз1ару _|,257о
в1д суми щом|сячного
доходу та250 000,00
грн. за пер:пий м|сяць

д|| договору.

в|д 01 .о2'20|0
]ф б/н

(3м|на пункту 1 .(}
в|д 10.10.2008)

1!ом|сянна
винагорода складае _

50 000.00 гон.

в|д 01 .04.20|0
]ъ2

.(3м1на пункту 1 ,{9
в1л 10.10.2008)

1{ом1сянна
винагорода складае _

50 000"00 грн.

в1д 01.06.2010
)!! 3

(3м1на пункту 1 !}
в1д 10.10.2008)

!!ом1сянна
винагорода складас _

50 000.00/!#н.

\6
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(3м!на пункту 1 [
в!д 10.10.2008)

!!ом1ояина
винагорода складас _

50 000,00

(3м1на пункту 1 [9
в1д 10.10.200в)

11{ом1сяина
винагорода складас _

- 50- ц9-0',90 -грц
(3м1на пункту 1 ду 

_

в!д 10.10.2008)
|!ом1сянна

винагорода складае _
50 000.00 гон.

в1д 01 '07.201о
,\! 4

(3м1на пункту 1 [}
в1д 10.10.200в)

1{ом!сянна
винагорода складае _

50 000,00 грн.

в1д 01 .10.201о
,\! 5

(3м1на пункту 1 [}
в1д 10.10.2008)

1!ом1сянна
винагорода складае _

в!д 01.01.2011
л{! 6

м 05-08
з 01.10.2008

ло 21.01.20|з

в1д 01.10.2008
]ч{! б/н

1!ом!сянна
винагорода' яка
виплачуеться
.}]!ценз1атом

-[[{ценз1ару _ 0,25?о
в1д суми щом1сянного
доходу та250 000,00
грн. за пертпий м1сяць

в1д 01 .02.2010
]ф б/н

(3м1на пункту 1 [}
в!д 10.10.2003)

[{ом1сянна
винагорода складас _

50 000,00 гртт.

в|д 01 .04'2010
]ч|р 2

(3м1на пункту 1 .{}
в1д 10.10.2008)

[(ом1сянна
винагорода складас _

в|д 01.06.2010
м3

(3м|на пункту 1 !}
в1д 10.10.2008)

[{ом1сянна
винагорода складае _

50 000,00 грн.

в1д 01 .07.20|0
]ч1'р 4

в!д 01.10.2010
,ю5

в1д 01.01.2011
]\ъ 6

(3м|на пункту 1 [9
в1д 10.10.2008)

1-(ом|сянна-1



50 000,00 грн.

]\ъ 06-08
з 01.10.2008

ло 15.04.201-2

в1д 01.10.2008
ф б/н

1{ом1сяяна
винагорода, яка
виплачуеться
.[{1ценз|атом

-|1|ценз1ару *0,25?о
в|д суми щом1сянного
доходу та250 000,00
грн. за першлий м|сяць

д|] договору.

в1д 01 '02'20|0
].[ч б/н

(3м|на пункту 1 [
в1д 10.10.2008)

!!ом1сянна
винагорода складас _

50 000'00 грн.

в|д 01 .04.2010
]\ъ 2

(3м1на пункту 1 $
в1д 10.10.2008)

1!ом|сятна
винагорода складас -

50 000.00 гон.
-)

в1д 01.06.2010
]ю3

(3м1на пункту 1 [
в1л 10.10.2008)

|{ом1сятна
винагорода складае -

50 000,00 грн.

в1д 01.07.2010
]\ъ 4

(3м1на пункту 1 .{}
в1д 10.10.2008)

1!ом!сянна
винагорода складас _

50 000_00 гон.

в1д 01.10.2010
м5

(3м1на пункту 1 .{}
в1д 10.10.2008)

1!ом1сянна
винагорода складас _

50 000.00 грн.

в|д 01.01.201 1

]\ъ 6

(3м|на пункту 1 [9
в|д 10.10.2008)

|{ом1сянна
винагорода складае -

50 000,00 грн.

4
}1ъ 07-08

з 01.10.2008
ло 15.04.2012

в|д 01.10.2008
},[ч б/н

1{ом1сянна
винагорода. яка

. виплачуеться
.]11ценз1атом

-11!гценз1ару _|.257о
в1д оуми щом|сячного
доходу та250 000,00
грн. за пертпий м|сяць

д1] договору.

в|д 01 .02.20]л0
.}:{р б/н

(3м1на п1нкту 1 [}
в|д 10.10.2008)

1{ом|сянна',
винагород а с#!т{дас -

[
й--
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1

:

;

]

!

!!ом|сянна
винагорода' яка
виплачуеться
.]11ценз|атом

-|[1ценз1ару _0,257о
в1д оуми щом1сячного
доходу та250 000,00
грн. за пертпий м1сяць

д|1до

|

|

[

!

в1д 01.04.2010
].[ч 2

(3м1на пункту 1 .{!
в|д 10.10.200в)

!!ом1сянна
винагорода склада€ _

в!д 01.06.2010
]\ъ 3

(3м!на пункту 1 !}
в1д 10.10.200в)

1{ом1сянна
винагорода склада€ _

в1д 01.07.2010
]\ъ 4

(3м|на пункту 1 [}
в1д 10.10.2008)

11{ом!сянна
винагорода склада€ _

в1д 01.10.2010
.}{ъ 5

(3м!на пункту 1 {}
в1д 10.10.200в)

11]ом1сянна
винагорода склада€ _

в!д 01.01.2011
,\! 6

(3м1на пункту 1 ,,{}
в1д 10.10.2008)

!1{ом1сянна
винагорода складас _

50 000,00 грн.

]ю 08-08
з 01.10.2008

ло 29.03.2013

в1д 01.10.200в
]ч{ц б/н

в!д 01 .02.2010
.}ч[р б/н

(3м1на пункту 1 [}
в1д 10.10.200в)

1!ом!сянна
винагорода склада€ -

в1д 01 .04.2010
]',{ъ 2

(3м!на пункту 1 !}
' в1д 10.10.200в)

[!ом|сянна
винагорода складае -

50 000,00 грн.

в1д 01.0б.2010
м3

(3м1на пункту 1 [9
в1д 10.10.200в)

1!ом!сянна
винагорода складае _

(3м|на пункту 1 [}
в|д 10.10.2

/^,



винагорода складас _
50 000.00 грн.

в1д 01.10.2010
м5

(3м1на пункту 1 .{9
в|д 10.10.2008)

11]ом1сянна
винагорода ск.]1ада€ -

50 000'00 грн.

в1д 01.01.201 1

]ф6

(3м1на пункту 1 [9
в|д 10.10.2008)

1!]ом1сянна
винагорода складае _

50 000'00 грн.

6
м 09-08

з 01.10.2008
ло 29'03.2013

в1д 01.10.2008
]т& б/н

1!ом1сяина
винагорода' яка
виплачуеться
.[1|ценз1атом

-|[1ценз|ару _0,257о
в|д суми щом1сянного
доходу та250 000,00
грн. за пертший м!сяць

д|| договору.

в1д 01.02.2010
]ч[р б/н

(3м1на пункту 1 !}
в1д 10.10.2008)

!{ом1сянна
винагорода склада€ _

50 000,00 грн.

в1д 01 .04.20\0
м2

(3м|на пункту 1 ,,{9
в1д 10.10.2008)

1!ом|сянна
винагорода складае -

50 000,00 грн.

в1д 01.06.2010
]ф3

(3м!на пункту 1 !}
в!л 10.10'2008)

1!ом!сянна
винагорода складас _

50 000,00 грн.

в1д 01 .07.20|0
]\ъ 4

(3м1на пункту 1 !}
в!л 10.10.2008)

1!ом|сянна
винагорода складае -

50 000,00 грн.

в|д 01.10.2010
м5

(3м1на пункту 1 [}
в1д 10.10.2008)

1!ом1сянна
випагорода ск_чадас -

50 000.00 гон.

в1д 01 .01 .20 1 1

}]ъ 6

(3м|на пункту 1 .(}
в1л 10.10.2008)

1!ом|сянна
винагорода складас *

50 000.00 грц:

7
]\ъ 10-08

з 01.10.2008
в|д 01.10.2008

]ф б/н
1{ом|сянн/

винатооой.|/яка

/22-_ 20



||о 29.0з.20]13 виплачу€ться
-[[1ценз1атом

/1|ценз1ару _$,25?о
в|д оуми щом|сячного
доходу та250 000,00
грн. за перплий м1сяць

д|] договору.
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в1д 01 '02.2010
]хф б/н

(3м|на пункту 1 ,{9
в1л 10.10.2008)

!!ом1сянна
винагорода складас _

50 000,00 грн.

в!д 01 .04.2010
,ф2

(3м|на пункту 1 .{}
в1д 10.10.2008)

1!ом1сянна
винагорода складас -

50 000,00 грн.

в1д 01.06.2010
ш3

(3м1на пункту 1 !}
в1д 10.10.2008)

11-[ом|сянна
винагорода складае _

50 000,00 грн.

в|д 01 .07.2010
м4

(3м|на пункту 1 .{}
в|д 10.10.2008)

1{ом|сянна
винагорода складас -

50 000'00 грн.

,

в1д 01.10.2010
]\ъ 5

(3м1на пункту 1 .{}
в1д 10.10.2008)

11{ом|сянна
винагорода складае _

50 000.00 гон.

в1д 01.01.201 1

]ф6

(3м|на пункту 1 .{}
в1д 10.10.2008)

1!ом|сянна
винагорода складае _

50 000.00 грн.

8
]\ъ 11-08

з 01.10.2008
по 2|.01.2013

в1д 01.10.2008
]ч|р б/н

11_{ом1сяина

винагорода' яка
виплачу€ться
-[[1ценз|атом

)11ценз|ару -0,257о
в1д суми щом|сянного
доходу та250 000,00
грг1. за пер11]}{|"т пт|сяць

д1! договору.

в1д 01 .02'20т0
]ф б/н

(3м|на пункту 1 [9
в|л 10.10.2008)

1{ом1сянна
винагорода оклада€ -

50 000'00 грн.
в|д 01 .04.20|0

]ъ2
(3м!на лункту'\ ф'!

в!д 10.|0.20о8\

)

!'

2\



1!ом1сянна
винагорода склада€ -

50 000.00 грн.

в1д 01.06.2010
]ч|р 3

(3м!на пункту 1 [}
в1д 10.10.2008)

[!ом1сянна
винагорода склада€ _

50 000'00 грн.

в!д 01 .07.2010
]\ъ 4

(3м1на пункту 1 ,{}
в1д 10.10.2008)

1!ом1сянна
винагорода склада€ _

50 000,00 грн.

в1д 01.10.2010
]ф5

(3м!на пункту 1 {}
в1д 10.10.2008)

1!ом1сяяна
винагорода складае _

50 000,00 грн.

в1д 01 .01 .20 1 1

]ф6

(3м1на пункту 1 [}
в1д 10.10.2008)

!!ом1сянна
винагорода складае -

50 000.00 грн.

9
)ф 12-08

з 01.10.2008
по 02.06.2013

в1д 01.10.2008
.}ф б/н

1!ом1сянна
винагорода, яка
виплачуеться
-[1!ценз1атом

-}11ценз|ару -0,25%
в1д суми щом1сянного
доходу та250 000,00
грн. за пертпий м1сяць

д!| договору.

в|д 01 .02.20]:0
.]\ф б/н

(3м|на пункту 1 .[
в|л 10.10.2008)

|!ом1сянна
винагорода складае -

50 000.00 грн'

в!д 01 .04.2010
ш2

(3м!на пункту 1 !}
в|л 10.10.2008)

1{ом|оянна
винагорода ск.}|адас -

50 000'00 грн.

в1д 01.06.2010
м3

(3м|на пункту 1 .(!' в1д 10.10.2008)
1!{ом1сянна

винагорода складас -
50 000.00 гон.

в1д 01.07.2010
]\ъ 4

(3м1на пункту 1 [9
в|д 10.10.2008)

11]ом1сяина
винагорода ск.т1адае _

50 000'00 гпн.
в1д 01.10.2010 (3м|на пунц7г/ 1 А}
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){! 5 в!д 10.10.2008)
1!ом1сянна

винагорода складае -
50 000,00 грн.

в1д 01.01.201 1

м6

(3м1на пункту 1 .(}
в1д 10.10.2008)

!!ом|сянна
винагорода складас _

50 000,00 грн.

10
]\ъ 13-08

з 01.10.2008
по 02.06.201.3

в1д 01.10.2008
]\гч б/н

1{ом1сянна
винагорода' яка
виплачу€ться
-]11ценз|атом

)11т1енз!ару _о,25чо
в|д суми щом!сянного
доходу та250 000,00
грн. за пертпий м|сяць

д1{ договоот.

в1д 01.02.2010
]ч[ч б/н

(3м|на пункту 1 .{}
в1л 10.10.2008)

!{ом1сянна
винагорода складае -

50 000,00 грн.

в1д 01 .04'20],0
]\ъ 2

(3м|на пункту 1 .{}
в1д 10.10.2008)

1!ом1сянна
винагорода складае _

50 000'00 грн.

в1д 01 '06.2010
м3

(3м1на пункту 1 [}
в1д 10.10.2008)

1!ом1сянна
винагорода склада€ -

50 000'00 грн.

в1д 01 .07.2010
}ф4

(3м1на пункту 1 !9
в1д 10.10.2008)

1{ом1сянна
винагорода складас _

50 000'00 грн.

в|д 01.10.2010
,ю5

(3м|на пункту 1 [}
в1д 10.10.2008)

[1_(ом1сянна
винагорода складае _' 50 000'00 грн.

в!д 01 .0|.2011
]\ъ 6

(3м1на пункту 1 {}
в|д 10.10'2008)

1!ом1сянна
винагорода ск.т1адас _

50 000,00 грн.

11
,\! 22-08

з 13.10.2008
по |8.09'201л7

в!д 01.10.2008
]ч{ч б/н

1!ом1сянна
винагорода, яка
виплачу€ться
.|1!шенз1ат9ч/'

-]11пенз!аоу _|0!2зч'
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в|д срли щом!сячного
доходу та 180 907,00
грн. за пертпий м1сяць

д1| договору.

в|д 01.02.2010
.}ч[р б/н

(3м|на пункту 1 ,{}
в1д 10.10.2008)

1!ом1сянна
винагорода складае -

112 500'00 грн.

в|д 01 .04'201.0
]\ъ 2

(3м1на пункту 1 ,{}
в|д 10.10.2008)

1!ом!сянна
винагорода склада€ -

112 500,00 грн.

в1д 01.06.2010
.}ч[ч 3

(3м1на пункту 1 ,{9
в1д 10.10.2008)

1{ом1сянна
винагорода складас _

112 500,00 грн.

в1д 01 '07 '2010
]ъ4

(3м1на пункту 1 .{9
в1л 10'10.2008)

1{ом|сянна
винагорода ск.т|ада€ -

112 500'00 грн.

в1д 01.10.2010
]\ъ 5

(3м1на пункту 1 [}
в1д 10.10.2008)

1!ом|сянна
винагорода ок.т|адас -

112 500.00 гон.

в1д 01.01.2011
,ю6

(3м!на пункту 1 ,{}'
в!д 10.10.2008)

1!ом!сянна
винагорода складае -

112 500_00 гон.

\2
]чгч 23-08

з 13.10.2008
по 28.08.201,7

в1д 01.10.2008
.}т1! б/н

1!ом|сянна
винагорода, яка
виплачуеться

"1]|ценз1атом
)11ценз|ару _0,25?о

в|д суми щом|сянного
доходу та 180 907,00
грн. за пертпий м1сяць

д1| договооу.

в1д 01 .02.2010
]ч{р б/н

(3м|на пункту 1 [9
в|д 10.10.2008)

1!ом1сянна
винагорода складас _

112 500.00 гон.

в1д 01.04.2010
]\ъ 2

(3м1на пункту 1 ,,(}
в1д 10.10.2008)

1!ом1сянна
винагорода склад6с _

||2 500'0016А'
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в|д 01.0б.2010
],,|ъ 3

(3м|на пункту 1 ,(}
в1л 10.10.2008)

1{ом|сянна
винагорода складае _

112 500.00 гон.

в1д 01.07.2010
,ф4

(3м!на пункту 1 [
в1д 10.10.2008)

1!ом1сянна
винагорода складае -

112 500.00 гон.

в|д 01.10.2010
}ф5

(3м1на пункту 1 ,.{}
в|д 10.10.2008)

1!-{ом1сянна

винагорода складае _
112 500.00 грн.

в|д 01.01.201 1

)ъ6

(3м|на пункту 1 ,{}
в1л 10.10.2008)

1{ом|сянна
винагорода складас -

112 500.00 гон.

3а використання торг|вельних марок 8А1 нАск <Франто сплачуе щом1сянну
винагороду. Р1тшення |{равл1ння про розм|р винагороди за л|ценз!йними договорами у 2008-
2011 роках погоджув{}лись Ёаглядово!о Радо:о вАт нАс1( <Франта>:
- в1д 30.09.2008 ]\ъ 433, в|д 28.01 '20|0 ]\ъ 18, в|д07.12.2010 ш 427, в|д2з.|2.20|1 ]\ъ 359 -
|1ротокол зас|дання Ёаглядово\ради 1овариства в1д 01.10.2008 ]ф 27;
- в|д 28.01.2010 ш9 1, в!д 09.|2.2010 м 05 _ |{ротокол зас1дання Ёаглядово| ради
1овариств а в|д 12.07 .20 |2 !'[р 3 120|2.

1акож вАт нАс1( кФранта> пов1домляе' що протягом 2008 - 2011 рок!в буль-як!
договори з м1ж вАт нАс1( <Франта> та 1ФБ кБ1з1лайн 1нвест> не уклад€}лись.

9. Бисновок

Б ход1 позапланово] ви!зно! перев|рки (|нспекц|!) вАт нАс|( <Франта> 1нспекц1йното
групото не встановлено пору1пень вимог законодавчих та |нтших нормативно-правових акт|в
законодавства }кра!ни про ф1нансов| послуги.

Аодатки до акц за текстом: '. ^$$' 
арк. в 1 прим. 

,с*,Б*г # а* /4
Акт складено державною мовою у двох однакових прим!рниках на двадцятид{юы1{и односторонн!х аркуп.пах один 

*' 2э
лля Ёашкомф1нпослуг та один для 8А] нАск <Франто.

(ер!вник !нспекц1йно! групи:

9лени !нспекц!йно[ групи:.

#д



/,"1 7е :1сэо €. 2

/",'"''к БА[ нАск

про А|яльн|сть суб'екта нагляду за пер1од' що перев1ряеться' немас.

}"р;*'тлк вАт нАск <<Франта>>

|оловнпй бухгалтер вАт нАск

Ао Акту додаетьоя 49 аркутпах.

Фдин прим|рник акту отримав (ла)

,#*','^ -/ /^
(пр1звище, 1н|ц1али)

/с'"рп','к БА1нАск ,/й** 
"/-//.(пр1звише, 1н|ц|али)

Ф'т*^, ё. л

.//а*'' "/,{
!звище, !н!ц!али)

\**' ":]:',]]-].:;1" Ф&'") (пр!3в1'|ще. |н|ц1?ши,

|{!дтверркусмо, що ""рй@1'атй*шяя 
використан| при проведен| перев|рки

(|нспекш1?),|осто"1рн1,надан|;"';}@додаткових(|н:ших)докрлент|8,1{Фсв|дчить


