
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Президент       Олiйник Iгор Юрiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

                        М.П. 
12.04.2016 

(дата) 
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 рік  
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-
СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

24131636 

4. Місцезнаходження 
емітента 61125 Харкiвська область д/н м. Харкiв вул. Вернадського, 1 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

(057) 771-01-79, 771-01-80 (057) 771-01-79, 771-01-80 

6. Електронна поштова 
адреса емітента oliynyk@iic.kharkov.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 12.04.2016 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 69 Бюлетень. Цiннi папери України 

  
15.04.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці www.iic.kharkov.ua 

в мережі 
Інтернет 12.04.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 
 

mailto:oliynyk@iic.kharkov.ua
http://www.iic.kharkov.ua


Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв)   

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента   

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент   

12. 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   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу   

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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   

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. 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   

20. 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 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)   

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) X 

32. 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) 

  

33. Примітки Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин: 
Товариство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств у звiтному роцi. 
Товариство не має посади корпоративного секретаря. 
Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств. 
Юридичних та фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - немає. 
Емiтент не випускав облiгацiї, похiднi цiннi папери, борговi цiннi папери, по яким би надавались гарантiї третiх 
осiб, або iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй. 
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було. 
Особливої iнформацiї протягом звiтного року не було. 
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому 
iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї не наводиться. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  А01 № 423246 

3. Дата проведення державної реєстрації  29.01.1996 

4. Територія (область)  Харкiвська область 

5. Статутний капітал (грн.)  15002100.00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 15 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

65.12   ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ  

      

      
10. Органи управління 
підприємства 

д/н 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 ГРУ "Приват Банк" 

2) МФО банку  351533 

3) Поточний рахунок  26505408169001 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 д/н 

5) МФО банку  д/н 

6) Поточний рахунок  д/н 
 



12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 
Дата закінчення 

дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Добровільне страхування  вантажів і багажу                                                                                   АВ №520954           12.02.2010 Держфінпослуг України                                                                                                        безстроковий                                                                                        

Опис д/н 

Добровільне страхування від вогневих 
ризиків та ризиків стихійних явищ                                         АВ №520955           12.02.2010 Держфінпослуг України                                                              безстроковий                                                                         

Опис д/н 

Обов'язкове страхування цивільної 
відповідальності громадян України , що 
мають у власності чи іншому законному 
володінні зброю , за шкоду, яка може бути 
заподіяна третій особі або її майну внаслідок 
володіння, зберігання, чи використання цієї 

зброї       

АВ №520956           12.02.2010 Держфінпослуг України                                                                                                        безстроковий                                                                                        

Опис д/н 

Добровільне страхування майна [ крім 
залізничного, наземного, повітряного, 

водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного 
трванспорту), вантажів та багажу 

(вантажобагажу)                                                                 

АВ №520957           12.02.2010 Держфінпослуг України                                                                                                        безстроковий                                                                                        

Опис д/н 

Добровільне страхування наземного 
транспорту (крім залізничного)                                               АВ №520958           12.02.2010 Держфінпослуг України                                                              безстроковий                                                                         

Опис д/н 

Обов'язкове страхування відповідальності 
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів 
на випадок настання негативних наслідків 
при перевезенні небезпечних вантажів                                                                                         

АВ №520959           12.02.2010 Держфінпослуг України                                                                                                        безстроковий                                                                                        



Опис д/н 

Обов'язкове особисте страхування від 
нещасних випадків на транспорті                                                                                              АВ №617650           12.02.2010 Держфінпослуг України                                                                                                        безстроковий                                                                                        

Опис д/н 

Добровільне трахування відповідальності 
перед третіми особами [крім цивільної 
відповідальності  власників наземного 
транспорту , відповідальності власників 
повітряного транспорту (включаючи 
відповідальність перевезника)]                                  

АВ №520962           12.02.2010 Держфінпослуг України                                                              безстроковий                                                                         

Опис д/н 

Обов'язкове особисте страхування 
працівників відомчої (крім тих, які працюють 
в установах і організаціях, що фінансуються 
з Державного бюджету України) та сільської 
пожежної охорони і членів добровільних 

пожежних дружин (команд)                          

АВ №520963           12.02.2010 Держфінпослуг України                                                                                                        безстроковий                                                                                        

Опис д/н 

Добровільне страхування фінансових ризиків                                                                     АВ №520964           12.02.2010 Держфінпослуг України                                                              безстроковий                                                                         

Опис д/н 

Добровільне страхування від нещасних 
випадків                                                                                                                     АВ№617650            12.02.2010 Держфінпослуг України                                                                                                        безстроковий                                                                                        

Опис д/н 

Обов'язкове страхування цивільної 
відповідальності субєктів господарювання за 
шкоду , яку може бути заподіяно пожежами 
та аваріями на обєктах підвищеної небезпеки 

, включаючи пожежовибухонебезпечні 
обєкти та обєкти, господарська діяльність на 

яких може п 

АВ№520965            12.02.2010 Держфінпослуг України                                                                                                        бе.ст.оков                                                                                          

Опис д/н 

Добровільне страхування медичних витрат                                                                        АЕ№284323            25.01.2014 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                            .  .                                                                               



Опис Термін дії ліцензії - безстроково. 

 



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

 
 
1) посада Президент 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Олійник Ігор Юрійович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МТ 430702 26.12.2015 Комінтернівський РВ у м. Харкові ГУ 
ДМС України в Харківській обл. 

4) рік народження** 1970 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 29 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

АТ "Промислово-страхова компанія" - перший віце-президент 
 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

11.01.2010 безстроково 

9) опис    Повноваження та обов'язки згідно Статуту.  
Посадових змін у звітному періоді не було. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
Стаж керівної роботи - 14 років. 
Розмір винагороди 43123,95 грн. 
Посадова особа обіймає посаду Президента ПРАТ "ПРОМСТРАХ". 
Попередні посади: Віце-президент ПРАТ "ПРОМСТРАХ". 
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має. 
 
 
1) посада Перший віце-президент 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Третьякова Неля Анатоліївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ММ 195869 11.05.1999 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харківській області 

4) рік народження** 1972 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 15 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

АТ "Промислово-страхова компанія", віце-президент 
 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

11.01.2010 безстроково 

9) опис    Повноваження та обов'язки згідно Статуту.  
Посадових змін у звітному періоді не було. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
Стаж керівної роботи 6 років. 
Розмір винагороди - 35964,46 грн. 
Посадова особа обіймає посаду Віце-президента ПРАТ "ПРОМСТРАХ". 
Попередні посади: Головний бухгалтер. 
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має. 
 
 
1) посада Голова наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Дорожко Анатолій Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МК 505375 30.05.1997 Червонозаводським РВ УМВС України 
в Харківській області 

4) рік народження** 1946 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 40 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

АТ "Промислово-страхова компанія", Президент 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

15.03.2013 на 3 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки згідно Статуту.  
Посадових змін у звітному періоді не було. 



Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
Розмір винагороди - 6000,00 грн. 
Посадова особа обіймає посаду Голови Наглядової ради/консультанта ПРАТ "ПРОМСТРАХ". 
Попередні посади: Президент АТ "Промислово-страхова компанія". 
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має. 
 
 
1) посада Член наглядової ради/директор департаменту страхування 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Котова Оксана Олександрівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МН 799568 09.12.2005 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в 
Харківській області 

4) рік народження** 1978 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 15 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

РВК Ленінського району м. Харкова, завідуючий діловодством 
- друкарка на секретному листуванні. 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

15.03.2013 на 3 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки згідно Статуту.  
Посадових змін у звітному періоді не було. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
Розмір винагороди - 3600,00 грн. 
Посадова особа обіймає посаду Корпоративний секретар, член наглядової ради / директор департаменту 
страхування ПРАТ "ПРОМСТРАХ". 
Попередні посади: РВК Ленінського району м. Харкова, завідуючий діловодством - друкарка на секретному 
листуванні. 
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має. 
 
 
1) посада Ревізор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Ткачов Андрій Федорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МТ 413450 10.09.2015 Дзержинським РВУ м. Харкова ГУ ДМС 
України в Харківській обл. 

4) рік народження** 1970 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 0 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Директор ТОВ "БРАНДМАЙСТЕР" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

16.03.2012 на 5 років 

9) опис    Повноваження та обов'язки згідно Статуту. 
Посадових змін у звітному періоді не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - директор ТОВ "БРАНДМАЙСТЕР". 
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди. 
 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Ткаченко Ольга Трохимівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МК 541126 18.11.1997 Комінетрнівським РВХМУУМВС 
України в Харківській обл. 

4) рік народження** 1939 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

провiдний експерт служби комерцiйної та вантажної роботи 
Управлiння Пiвденної залiзницi 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

15.03.2013 на 3 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки згідно Статуту. 
Посадових змін у звітному періоді не було.  



Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - провiдний експерт служби комерцiйної та 
вантажної роботи Управлiння Пiвденної залiзницi. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди. 
Посадова особа обіймає посаду член наглядової ради ПРАТ "ПРОМСТРАХ". 
Попередні посади: інформації не має. 
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має. 
 
 
1) посада Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Островерх Анна Вiкторiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МК 925349 25.07.2006 Жовтневим РВ ХМУ УМВСУ в 
Харкiвськiй обл. 

4) рік народження** 1976 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 15 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПРАТ "Промислово-страхова компанія", бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

01.04.2014 безстроково 

9) опис    Повноваження та обов'язки визначені Статутом. 
Посадових змін у звітному періоді не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
Розмір винагороди 38586,82 грн. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї діяльності – бухгалтер. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. 
 
 
 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника 

Привілейовані 
іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Президент Олійник Ігор Юрійович 

МТ 430702 26.12.2015 
Комінтернівський РВ у м. 
Харкові ГУ ДМС України в 

Харківській обл. 

710 9.98593530239 710 0 0 0 

Перший віце-
президент 

Третьякова Неля 
Анатоліївна 

ММ 195869 11.05.1999 МВМ 
Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харківській області 

0 0 0 0 0 0 

Голова наглядової 
ради 

Дорожко Анатолій 
Михайлович 

МК 505375 30.05.1997 
Червонозаводським РВ УМВС 
України в Харківській області 

710 9.98593530239 710 0 0 0 

Член наглядової 
ради/директор 
департаменту 
страхування 

Котова Оксана 
Олександрівна 

МН 799568 09.12.2005 
Ленінським РВ ХМУ УМВС 
України в Харківській області 

0 0 0 0 0 0 

Ревізор Ткачов Андрій 
Федорович 

МТ 413450 10.09.2015 
Дзержинським РВУ м. Харкова 
ГУ ДМС України в Харківській 

обл. 

710 9.98593530239 710 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Ткаченко Ольга 
Трохимівна 

МК 541126 18.11.1997 
Комінетрнівським РВХМУУМВС 

України в Харківській обл. 
710 9.98593530239 710 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Островерх Анна 
Вiкторiвна 

МК 925349 25.07.2006 
Жовтневим РВ ХМУ УМВСУ в 

Харкiвськiй обл. 
0 0 0 0 0 0 

Усього 2840 39.94374120956 2840 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів Чергові Позачергові 
X   

Дата проведення 20.03.2015 
Кворум зборів 60 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1..Про обрання Лiчильної комiсiї. 
2. Про обрання  Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
3. Про затвердження звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2014 рiк. 
4. Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства. 
5. Про затвердження звiту та висновку Ревiзора Товариства. 
6. Про прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння та звiту Ревiзора 
Товариства. 
7. Про затвердження рiчного звiту Товариства. 
8. Про затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2014 р. 
9. Про внесення змiн до Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. 
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв. 
 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: Олiйник I.Ю., Дорожко А.М. 
Ткачов А.Ф. 
 
РIШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" (надалi - Товариство), вiд 15 березня 2014 року 
Питання № 1 обрати Лiчильну комiсiю в такому складi:  
- Шматченко Оксана Анатолiївна - Голова Лiчильної комiсiї; 
- Степанюк Наталiя Валерiївна; 
Питання № 2 Головою зборiв обрати Дорожко А.М., Секретарем - Котову О.О. 
Питання № 3 затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2014 рiк. 
Питання № 4 затвердити звiт Наглядової ради Товариства. 
Питання № 5 затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2014 р. 
Питання № 6 визнати роботу органiв управлiння та контролю Товариства за пiдсумками 2014 року 
задовiльною; - затвердити запропонованi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк; 
Питання № 7 затвердити рiчний звiт Товариства щодо результатiв дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 
Питання № 8 - вiдрахувати до Резервного фонду Товариства 100% вiд чистого прибутку, що складає 16,5 
тис. грн.; 
Питання № 9 не вносити змiни до Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства 
Питання № 10 1)Попередньо затвердити гранично-правовi дiї у розмiрi 16,5 млн. грн., що має право 
проводити Товариство у продовж наступного звiтного перiоду, а саме: щодо укладання договорiв 
страхування, перестрахування, купiвлi-продажу рухомого або нерухомого майна, обмiну, оренди, позики, 
доручення, банкiвського вкладу, кредиту, i iнших правових дiй, пов'язаних з предметом дiяльностi 
Товариства або веденням його господарської дiяльностi; 
2)Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо затвердження, а Президенту Товариства 
Олiйнику Iгорю Юрiйовичу повноваження щодо проведення цих правових дiй, гранична вартiсть яких не 
повинна перевищувати 16,5 млн. грн. 
 

 
 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.04.2010 90/1/10 ДКЦПФР UA4000068084 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 2110.00 7110 15002100.00 100.000000000

000 

Опис Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістінгу/делістінгу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному 
році не було. 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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.Виробничого призначення 778.000 711.000 0.000 0.000 778.000 711.000 

- будівлі та споруди 700.000 655.000 0.000 0.000 700.000 655.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 78.000 56.000 0.000 0.000 78.000 56.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 778.000 711.000 0.000 0.000 778.000 711.000 
 
Пояснення :  Всі основні засоби утримуються у належному стані. Термін користування - безстроково.Первісна 
вартість основних засобів - 1181 тис.грн., ступінь їх зносу - 40,3%, сума нарахованого зносу - 476 тис.грн. 
Обмежень на використання майна немає. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 15646 15645 

Статутний капітал (тис.грн.) 15002 15002 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 15002 15002 
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(15646.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(15002.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 0.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 2012.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 2012.00 Х Х 
Опис д/н 
 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2013 1 0 
2 2014 1 0 
3 2015 1 0 

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

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

Акціонери     
Депозитарна установа     
Інше Мандатна комісія, призначена правлінням 
 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 
 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
 
 Так Ні 
Підняттям карток      X   
Бюлетенями (таємне голосування)                             
Підняттям рук                                               
Інше   
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 
 Так Ні 
Реорганізація   X 
Додатковий випуск акцій      X 
Унесення змін до статуту   X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше Обрання або відкликання членів правління 
 
Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Органи управління 
 

Який склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 
Кількість членів наглядової ради                          3 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2 
Кількість представників держави                           0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       0 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        2 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб       0 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4 
 
Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 
 Так Ні 

Складу     
Організації     
Діяльності     
Інші (запишіть)   
 
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань : 
  
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 
Стратегічного планування                                  X 
Аудиторський     X 
З питань призначень і винагород                           X 
Інвестиційний     X 
Інші (запишіть)                                          
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності 
: 
  
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою                           X   
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій    X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   
Інше                                       
 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі                X   
Знання у сфері фінансів і менеджменту                   X   
Особисті якості (чесність, відповідальність)            X   
Відсутність конфлікту інтересів                         X   
Граничний вік                                             X 
Відсутні будь-які вимоги                                  X 
Інше (запишіть)                                                                            
 



Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства     X 

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

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

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

Інше (запишіть)                                                                            
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, введено посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  1  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  1  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
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 Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні 

 
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 існують у вашому акціонерному товаристві ? 
 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів                 X   



Положення про наглядову раду                            X   
Положення про виконавчий орган   X   
Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   
Положення про акції акціонерного товариства               X 
Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                          
 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 
інтернет 
торінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Ні Так Так 

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

Ні Так Ні Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства Так Так Ні Так Так 

Статут та внутрішні 
документи Ні Ні Ні Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 
 Так Ні 
Не проводились взагалі                                    X 
Менше ніж раз на рік                                      X 
Раз на рік                                                X 
Частіше ніж раз на рік                                  X   
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів       X 
Наглядова рада                                          X   
Виконавчий орган                          X 
Інше (запишіть)                                        д/н 
 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень                         X 
Не задовольняли умови договору з аудитором                X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 
Інше (запишіть)                                        д/н 
 
Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 
минулому році? 



 
 Так Ні 
Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   
Наглядова рада                                            X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства      X   
Стороння компанія або сторонній консультант               X 
Перевірки не проводились                                  X 
Інше (запишіть)                                          
 
 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 
 Так Ні 
З власної ініціативи                                      X 
За дорученням загальних зборів                            X 
За дорученням наглядової ради                           X   
За зверненням виконавчого органу                          X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                     X 
Інше (запишіть)                                          
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  
сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 
 
 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 
 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років? 
 
 Так Ні 
Випуск акцій                                              X 
Випуск депозитарних розписок                              X 
Випуск облігацій                                          X 
Кредити банків                                            X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 
Інше (запишіть)                                          
 
Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 
 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       
Так, плануємо розпочати переговори                        
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                   X 
Не визначились                                            
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Так 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:     11.01.2010;  
яким органом управління прийнятий: Загальні збори 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  



укажіть, яким чином її оприлюднено:   
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.  
   

Звіт про корпоративне управління 
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
 
Метою  провадження дiяльностi  ПРАТ "ПРОМСТРАХ" є надання страхових послуг, перестрахування i фiнансова 
дiяльнiсть пов'язана з формауванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, а також отриманням 
прибутку. Серед основних завдань ПРАТ"ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"  важливе мiсце займає  
питання вдосконалення системи  планування, прагнення до пiдвищення ефективностi в рiшеннi виробничих 
завдань, проведення планомiрної роботи по розвитку своєї системи корпоративного управлiння, вiдповiдно до 
найкращих українських та мiжнародних стандартiв. 
Вдосконалення системи корпоративного управлiння компанiєю спрямовано на забезпечення  виконання усiх 
передбачених законодавством прав акцiонерiв Компанiї,продуктивна взаємодiя iнтересiв акцiонерiв,ефективну 
роботу органiв управлiння та контролю,своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту розкриття iнформацiї про дiяльнiсть 
Компанiї. 
 
 
2. Перелік  власників істотної участі (у тому числі осіб,  що здійснюють контроль за фінансовою установою) 
(для  юридичних  осіб зазначаються:  код за ЄДРПОУ,  найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб 
- прізвища,  імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу 
за рік. 
 
Власникiв   iстотної   участi   (в  тому  числi  осiб,  що здiйснюють контроль за  фiнансовою  установою   ПРАТ" 
ПРОМСТРАХ"  не має. 
 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами  наглядової ради та виконавчого 
органу фінансової установи внутрішніх правил,  що призвело  до  заподіяння  шкоди  фінансовій установі 
або споживачам фінансових послуг. 
 
Фактiв  порушення  членами  наглядової  ради та виконавчого органу фiнансової  установи  внутрiшнiх  правил,  
що  призвело  до заподiяння  шкоди  фiнансовiй  установi  або споживачам фiнансових послуг у 2015 роцi не було. 
 
4. Вкажіть  про  заходи  впливу,  застосовані  протягом  року органами  державної влади до фінансової 
установи,  у тому числі до членів  її  наглядової  ради  та  виконавчого  органу,   або   про відсутність таких 
заходів. 
 
Заходiв впливу органи державної влади не застосовували.  
 
5. Вкажіть  на  наявність  у  фінансової   установи   системи управління   ризиками   та   її  ключові  
характеристики  або  про відсутність такої системи. 
 
ПРАТ "ПРОМСТРАХ" має систему управлiння ризиками. 
Ключовi характеристики: 
- Андеррайтинговий ризик; 
- Ринковий ризик; 
- Ризик дефолту контрагента; 
- Операцiйний ризик; 
- Ризик репутацiї; 
- Стратегiчний ризик; 
 
 
6. Вкажіть   інформацію   щодо   результатів   функціонування протягом року системи  внутрішнього  аудиту  
(контролю),  а  також дані, зазначені   в  примітках  до  фінансової  та  консолідованої  
фінансової   звітності   відповідно   до   положень   (стандартів) бухгалтерського обліку. 
 
Висновок внутрiшнього аудитора: 
На думку внутрiшнього аудитора, дiяльнiсть страхової компанiї вiдповiдає встановленим вимогам чинного 
законодавства та внутрiшнiм вимогам страхової компанiї. 
 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що  перевищує  встановлений  у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
 



Фактiв  вiдчудження  протягом  року  активiв  в  обсязi,  що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи 
розмiр не було. 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
 
Оцiнка активiв не проводилось. 
 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами, в тому  числі  в  межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання,  проведені  протягом  року  (така  інформація не є  
комерційною таємницею), або про їх відсутність. 
 
Операцiї з повязаними особами не проводились. 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації  (вимоги) органів,  які  здійснюють  державне  
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
 
Рекомендацiй вiд державних органiв не отримували. 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради  фінансової  установи,  призначеного   
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,  найменування, місцезнаходження;  
для фізичної  особи  -  прізвище,  ім'я  та  по батькові). 
 
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "КОМПАС-АУДИТ" код ЄДРПОУ 32135020, 61068 м. Харкiв вул. 
Броненосця "Потьомкiна",1 к. 142. 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність  зовнішнього  аудитора, зокрема: 
 загальний стаж аудиторської діяльності; 
 
 Загальний стаж - 14 рокiв; 
Надає послуги фiнансовим установам - 13 рокiв; 
13 рокiв 
 
 кількість років,  протягом  яких  надає  аудиторські  послуги фінансовій установі; 
 
 3 
 
 перелік інших  аудиторських послуг,  що надавалися фінансовій установі протягом року; 
 
 д/н 
 
 
 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього   
аудитора; 
 
 За 2015 рiк скарг вiд Страхувальникiв щодо надання фiнансових послуг не надходило. 
Позовiв  до суду стосовно надання фiнансових послуг  ПРАТ "Промстрах"   у 2015  роцi не було. 
 
 
 ротацію аудиторів  у  фінансовій  установі  протягом останніх п'яти років; 
 
 Ротацiя аудиторiв у  фiнансовiй  установi  протягом  останнiх  
п'яти рокiв: рокiв:  
- за 2011 рiк  ТОВ  аудиторська фiрма "ФОРПОСТ", незалежний    аудитор   Фомiчов  Iгор  Анатолiйович; 
- за 2012 рiк  ТОВ  аудиторська фiрма "ФОРПОСТ", незалежний    аудитор   Фомiчов  Iгор  Анатолiйович. 
-за 2013 рiк ПП "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КОМПАС-АУДИТ". 
-за 2014 рiк ПП "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КОМПАС-АУДИТ". 
-за 2015 рiк ПП "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КОМПАС-АУДИТ". 
 
  
 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 
подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком,  
виявлені органами,  які  здійснюють  державне  регулювання  ринків фінансових послуг.  
  
 Стягнень, застосоваих   до   аудитора  Аудиторською  палатою України протягом 2015 року,  та факти 
подання  недостовiрної  звiтностi фiнансової   установи,  що пiдтверджена  аудиторським  висновком, виявленi 
органами,  якi  здiйснюють  державне  регулювання  ринкiв фiнансових послуг за 2015 рiк не було. 
  
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: 
 наявність механізму розгляду скарг; 



 
 Пiд заiнтересованими особами розумiються особи, якi мають законний iнтерес до дiяльностi Товариства, 
тобто певною мiрою залежать вiд Товариства або можуть впливати на його дiяльнiсть. До заiнтересованих осiб 
належать, у першу чергу, працiвники (як тi, що є акцiонерами товариства, так i тi, що не є його акцiонерами), 
iнвестори, акцiонери, споживачi продукцiї (послуг) Товариства, а також вiдповiднi державнi органи та органи 
мiсцевого самоврядування. 
Будь-якi вiдносини iз заiнтересованими особами будуються на принципах нейтральностi, взаємовигоди, 
конкурентностi у виборi, компетентностi, паритетностi, поваги їх прав та законних iнтересiв, активної спiвпрацi 
задля створення добробуту, робочих мiсць та забезпечення фiнансової стабiльностi Товариства. 
Не допускаються втручання, тиск або iншi дiї з боку будь-яких зацiкавлених або iнших осiб щодо вибору того чи 
iншого контрагента чи укладення з ним угод на умовах, що суперечать iнтересам Товариства. 
Товариство забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством (цивiльним, господарським, трудовим 
тощо) прав та iнтересiв заiнтересованих осiб. 
При прийняттi рiшень або здiйсненнi дiй, що можуть тим чи iншим чином вплинути на зацiкавлених осiб, зокрема, 
щодо створення робочих мiсць; формування та змiна розмiру статутного капiталу; придбання Товариством власних 
акцiй; реорганiзацiя та лiквiдацiя Товариства, органи управлiння та посадовi особи товариства зобов'язанi 
враховувати легiтимнi iнтереси заiнтересованих осiб. 
Товариство забезпечує зацiкавленим особам доступ до iнформацiї про Товариство, необхiдної для ефективної 
спiвпрацi. 
Зацiкавленим особам надається можливiсть своєчасного отримання iнформацiї про фiнансовий стан Товариства та 
результати його дiяльностi, суттєвi факти, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi, порядок управлiння 
Товариством, iнша iнформацiя, що передбачена Статутом Товариства та дiючим законодавством України. 
Товариство сприяє активнiй участi своїх працiвникiв у процесi корпоративного управлiння та пiдвищенню їх 
заiнтересованостi в ефективнiй дiяльностi Товариства. 
Одним iз довгострокових завдань Товариства є захист iнтересiв своїх працiвникiв. Для досягнення цього завдання 
Товариство забезпечує належнi умови та охорону працi працiвникiв, а також забезпечує рiвень оплати працi, який 
вiдповiдає виконанiй роботi та стимулює працiвникiв. 
 
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати   
скарги; 
 
 Механiзм розгляду скарг в ПРАТ "Промстрах" дiє вiдповiдно до загальних умов дiяльностi Товариства. 
Вiдповiдальним за розгляд скарг призначена 1-й Вiце -президент Товариства Третьякова Неля Анатолiївна. 
 
 
 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер,  кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 
  
 За 2015 рiк скарг вiд Страхувальникiв щодо надання фiнансових послуг не надходило. 
 
 
  
 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду. 
 
Позовiв  до суду стосовно надання фiнансових послуг  ПРАТ "Промстрах" у 2015 роцi не було. 
 

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 

за ЄДРПОУ 24131636 

Територія  ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 6310138800 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ  

за КВЕД 65.12  

Середня кількість працівників  15   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 61125 Харкiвська область м. Харкiв вул. Вернадського, 1, т.(057) 
771-01-79, 771-01-80 
 
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" грудня 2015 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 125 118 

первісна вартість 1001 157 158 
накопичена амортизація 1002 32 40 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- 10 
Основні засоби 1010 778 711 
первісна вартість 1011 1181 1187 
знос 1012 403 476 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 1319 1319 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- 110 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 406 407 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 2628 2675 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 22 74 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 11 1 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 42 100 

з бюджетом 1135 30 -- 
у тому числі з податку на прибуток 1136 30 -- 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1140 30 59 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12509 12442 
Поточні фінансові інвестиції 1160 1150 1375 
Гроші та їх еквіваленти 1165 346 524 
Готівка 1166 3 2 
Рахунки в банках 1167 343 521 
Витрати майбутніх періодів 1170 6 9 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 235 399 
резервах незароблених премій 1183 -- 399 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 



Усього за розділом II 1195 14381 14983 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 -- -- 

Баланс 1300 17009 17658 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 15002 15002 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
Додатковий капітал 1410 294 294 
Резервний капітал 1415 332 349 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 17 1 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 15645 15646 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 41 -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Страхові резерви 1530 1094 1569 
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 52 36 
резерв незароблених премій 1533 1042 1533 
інші страхові резерви 1534 -- -- 
Усього за розділом II 1595 1135 1569 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 2 -- 
розрахунками з бюджетом 1620 -- 86 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- 84 
розрахунками зі страхування 1625 -- 5 
розрахунками з оплати праці 1630 -- 11 
Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 1650 152 152 

Поточні забезпечення 1660 -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 75 189 
Усього за розділом IІІ 1695 229 443 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 17009 17658 
 
 
  
 
 
Президент ________________ Олійник Ігор Юрійович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Островерх Анна Вікторівна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 

за ЄДРПОУ 24131636 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2015 рік  
 

                                                                    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 -- -- 

Чисті зароблені страхові премії  2010 2515 2132 
Премії підписані, валова сума 2011 3752 2682 
Премії, передані у перестрахування 2012 (911) (647) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 491 15 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 165 112 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (1152) (1035) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 189 301 
Валовий:   
     прибуток  2090 1174 796 

     збиток  2095 (--) (--) 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 15 -12 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 15 -12 
Інші операційні доходи  2120 40 199 
Адміністративні витрати  2130 (1488) (918) 
Витрати на збут 2150 (138) (95) 
Інші операційні витрати  2180 (40) (130) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 -- -- 

     збиток   2195 (437) (160) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 400 262 
Інші доходи  2240 9914 -- 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (9913) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 -- 102 

збиток 2295 (36) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 37 -85 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 1 17 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 



Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 17 
 
 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 157 120 
Витрати на оплату праці 2505 535 551 
Відрахування на соціальні заходи 2510 184 178 
Амортизація 2515 81 85 
Інші операційні витрати 2520 2050 1557 
Разом 2550 3007 2491 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 -- -- 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 -- -- 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 -- -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  2615 -- -- 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
  
 
 
Президент ________________ Олійник Ігор Юрійович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Островерх Анна Вікторівна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 

за ЄДРПОУ 24131636 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2015 рік  
 

                                                                    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 -- -- 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження від операційної оренди 3040 21 -- 
Надходження від страхових премій 3050 3752 2682 
Інші надходження 3095 279 396 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (3032) (1388) 

Праці 3105 (417) (449) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (195) (209) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (79) (325) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (--) (253) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (79) (72) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 (188) (301) 

Інші витрачання 3190 (--) (705) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 141 -299 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 11104 1350 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 264 263 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Надходження від погашення позик 3230 18 -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (11328) (1150) 

необоротних активів 3260 (16) (18) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Витрачання на надання позик 3275 (5) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 37 445 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -- 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 178 146 
Залишок коштів на початок року 3405 346 200 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 524 346 



 
  
 
 
Президент ________________ Олiйник Iгор Юрiйович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Островерх Анна Вiкторiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 

за ЄДРПОУ 24131636 

 
Звіт про власний капітал 

за 2015 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови
й) 

капітал 

Капітал 
у дооцін-
ках 

Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 
капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри
тий 

збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 15002 -- 294 332 17 -- -- 15645 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 15002 -- 294 332 17 -- -- 15645 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 1 -- -- 1 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- 17 -17 -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- 17 -16 -- -- 1 
Залишок на кінець року 4300 15002 -- 294 349 1 -- -- 15646 
 
  
 
 
Президент ________________ Олiйник Iгор Юрiйович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Островерх Анна Вiкторiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2015 р. 

Загальна інформація 
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фінансовою звітністю 

      2015 рік  

 
1. Інформація про Компанію   
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО” ПРОМИСЛОВО - СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ”  (надалі – ПРАТ” ПРОМСТРАХ”, Страхова компанія, Компанія) є товариством, 
яке зареєстроване і діє в Україні, згідно із законодавством України.  

Фінансова звітність ПРАТ”ПРОМСТРАХ” за рік, що закінчився 31.12.2015 р., була 
затверджена  Президентом Товариства  26 лютого 2016 року.   

Основним видом діяльності компанії є інші види страхування, крім страхування життя      
( КВЕД 65.12). Інша докладна інформація приведена раніше у розділі “Загальна інформація”. 

 
2. Основа подання фінансової звітності 
2.1 Основа підготовки фінансової звітності 
Фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (далі - МСФЗ). Фінансова звітність складена у відповідності до МСФЗ, що є чинними 
станом на 31.12.2015 р. Компанія не застосовує жодних МСФЗ достроково. 

Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю. Компанія не складає 
консолідовану фінансову звітність, тому що для цього немає підстав. Ця фінансова звітність 
була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю.  

Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів 
України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Рядки не містять посилань на 
відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки структуровано для 
полегшення користування, додано Зміст. Інформація в таблицях Приміток подається як у 
відповідних формах звітності: для активів та зобов’язань – спочатку попередній період, потім 
звітний; для доходів, витрат, грошових потоків та ін. – спочатку звітний період, потім 
попередній; в описовій частині інформація подається у довільному порядку. 

Ця фінансова звітність складена в тисячах гривень, всі суми округлені до тис. грн., 
крім випадків, де вказано інше. 

 
2.2. Суттєві судження, оцінки та припущення  



Керівництво використовує ряд оцінок і припущень, що базуються на попередньому 
досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які 
вважаються обґрунтованими за існуючих обставин, стосовно представлення активів і 
зобов’язань, розкриття умовних активів і зобов’язань тощо при підготовці фінансової звітності 
у відповідності з вимогами МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятися від вказаних 
оцінок. 

Припущення та зроблені на їхній основі розрахункові оцінки постійно аналізуються 
на предмет необхідності їх зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці 
оцінки були переглянуті, і в усіх наступних періодах перспективно. 

Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні 
судження, оцінки та припущення: 

1) Компанія продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності. 
2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені 

на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що 
продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться. 

3) Ознаки знецінення не фінансових активів відсутні. 
4) Строки корисного використання довгострокових не фінансових активів 

обґрунтовані; цілком зношені активи продовжують використовуватися та не можуть бути 
списаними з балансу, так як Компанія їх фактично використовує, підтримує робочий стан. 

5) Резерви страхування та їхня адекватність: у зв’язку із специфікою бізнесу складно 
із високим рівнем впевненості оцінити остаточні збитки. Оцінки страхових вимог аналізуються, 
розрахунки ґрунтуються на даних, що є в наявності. Однак, кінцеві вимоги можуть змінитися в 
результаті майбутніх подій. Методика перевірки адекватності резервів ґрунтується на 
припущеннях щодо середньої збитковості по видах страхування та збереженні цієї середньої 
збитковості протягом достатньо тривалого періоду часу, а також на оцінці фактичної відсутності 
розвитку збитків.  

6) Зменшення корисності фінансових інструментів містить ряд припущень та оцінок 
(наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо). Ще одним 
важливим припущенням є те припущення, що фінансові інвестиції в цінні папери, в основному, 
можуть створити майбутні грошові потоки тільки внаслідок їхнього продажу або ліквідації 
емітента, а не внаслідок отримання процентів, дивідендів тощо, майбутні грошові потоки не  
дисконтуються. 

7) Час використання/погашення відстрочених податкових активів та зобов’язань теж є 
припущенням, на підставі якого застосовуються відповідні майбутні ставки податку. Так, під час 
розрахунку відстрочених податків з дооцінки основних засобів під час переходу на МСФЗ було 
використано припущення про те, що реалізація цих основних засобів можлива не раніше ніж 
через 5 років, коли ставка податку буде 16%. 

8) Компанією оцінено, що для тих активів та зобов’язань, що відображені в балансі 
як довгострокові (крім відстрочених податків), відшкодування активів або погашення 
зобов’язань, відповідно, відбудеться більш ніж через дванадцять місяців з дати балансу для 
кожного рядка активів та зобов'язань, а по поточним – не більш ніж протягом календарного 
року; додаткові розшифрування не надаються, окрім опису, що наведений у контексті ризиків 
ліквідності.   

9) Компанією оцінено, що договори, за якими вона виступала орендарем, не містять 
ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.  

10) Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення 
стосовно варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов’язання, сукупних дохід та 
капітал. Під час аналізу чутливості до факторів страхового ризику зроблено припущення про 
майбутню стабільність статистики вимог (по їхній кількості) та стабільно короткий термін 
врегулювання вимог (тобто, страхових виплат), що запобігає розвитку збитковості. 

 
2.3. Суттєві положення облікової політики 
В цьому розділі наведено лише ті суттєві положення облікової політики, що 

стосуються статей фінансової звітності; інші не наведено. 
Суттєвість 
З метою формування показників фінансової звітності страхової компанії встановлено 

кордон суттєвості в розмірі 0,1 тис. грн. для всіх статей  балансу, крім статей, для яких 
визначено окремий критерій суттєвості.  

Фінансові інструменти 
Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю або амортизованою 

вартістю залежно від їх класифікації. Початок та припинення визнання фінансових інструментів 



регламентуються МСФЗ. Фінансові інструменти первісно визнаються за справедливою 
вартістю плюс/мінус витрати, понесені на здійснення операції (крім тих, що оцінюються за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку чи збитку та визнаються за 
справедливою вартістю.) Компанія класифікує непохідні фінансові активи за наступними 
категоріями: 

а)  фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням  
переоцінки у прибутку чи збитку (обліковуються за справедливою вартістю, без перевірки на 
зменшення корисності, зміна справедливої вартості відображається у фінансовому результаті); 

б) фінансові активи утримувані до погашення (обліковуються за амортизованою 
вартістю із застосуванням ефективної відсоткової ставки, перевіряються на зменшення 
корисності); 

в) дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги та інша монетарна ДЗ 
(обліковується за амортизованою вартістю, перевіряється на зменшення корисності); 

г) фінансові активи доступні для продажу  (обліковуються за справедливою вартістю, 
перевіряються на зменшення корисності, зміна справедливої вартості відображається у капіталі 
(через інший сукупний дохід); якщо неможливо достовірно визначити справедливу вартість 
акцій та інших інструментів власного капіталу – обліковуються за собівартістю); 

д) депозити; 
є) грошові кошти та їх еквіваленти. 
Грошові кошти і їх еквіваленти включають готівкові грошові кошти, кошти на поточних 

рахунках та короткострокових депозитах в банках з початковим строком погашення до 90 днів й 
менше. Компанія класифікує непохідні фінансові зобов’язання за наступними категоріями: 

а) фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням  
переоцінки у прибутку чи збитку (обліковуються за справедливою вартістю,  зміна 
справедливої вартості відображається у фінансовому результаті); 

б) інші фінансові зобов’язання (обліковуються за амортизованою вартістю із 
застосуванням ефективної відсоткової ставки). 

Основні засоби, нематаріальні активи  
Об’єкти основних засобів та нематеріальних активів відображаються у фінансовій 

звітності за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від 
зменшення. Модель обліку за переоціненою вартістю не застосовується. Амортизація 
нараховується прямолінійним методом корисності (критерій суттєвості для застосування 
прямолінійного методу амортизації – 2500 грн.). Строки корисного використання по класах 
наступні: 

Будівлі та інша нерухомість                                        -  від 20 до 60 років, 
Машини та обладнання                                              -   5 років, 
Інструменти, прилади, інвентар, меблі                     -   5 років, 
Транспортні засоби                                                      -   5 років, 
Інші основні засоби                                                      -    5 років, 
Нематеріальні активи (ліцензії)                                  -   20 років, 
Нематеріальні активи (програмне забезпечення) - від 1 до 5 років, 
Інші нематеріальні активи                                           -    5 років. 
Якщо ліквідаційну визначити заздалегідь неможливо, то вона приймається рівною 

«нулю». Для нематеріальних активів ліквідаційна вартість приймається не рівною «нулю» лише 
за умови, що для таких нематеріальних активів існує активний ринок.  

Об’єкти основних засобів та нематеріальних активів визнаються у фінансовій 
звітності, якщо вони відповідають критеріям визнання. До нематеріальних активів 
застосовуються додаткові критерії визнання (до витрат на дослідження й розробки, а також 
інших НМА, створених власними силами). У подальшому основні засоби та нематеріальні 
активи регулярно переглядаються на наявність ознак зменшення корисності, та у разі потреби, 
перевіряються на зменшення корисності.   

Запаси 
Запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Вибуття запасів оцінюється  

наступними методами: однорідні запаси - за собівартістю перших по часу надходження запасів 
(ФІФО);  всі інші  - за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів. На дату 
балансу запаси визнаються за найменшою з оцінок: за балансовою вартістю або за чистою 
вартістю реалізації. 

Зменшення корисності активів 
Фінансові активи переглядаються на зменшення корисності у відповідності до вимог 

МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» із розрахунком очікуваних 
дисконтованих майбутніх потоків грошових коштів. Нефінансові активи, інші ніж запаси та 



відкладені податкові активи, аналізується на кожну звітну дату для виявлення ознак їхнього 
можливого знецінення; при наявності таких ознак розраховується сума очікуваного 
відшкодування (найбільша з двох величин: вартості при використанні та справедливої вартості 
за вирахуванням витрат на продаж). По тих акціях та інструментах власного капіталу з 
портфелю на продаж, для яких відсутній активний ринок та справедливу вартість яких 
достовірно визначити не можливо, Компанією застосовується метод обліку за собівартістю із 
перевіркою на знецінення, без реверсування збитків від знецінення. 

Оренда 
Оренда майна повинна класифікуватися як фінансова, якщо всі істотні ризики і вигоди 

від володіння предметом оренди передані орендарю. Права на майно не обов'язково повинні 
бути передані. Усі інші види оренди класифікуються як операційна. 

Компанія як орендодавець: орендний дохід від інвестиційної власності, переданої в 
оренду по операційній оренді, визнається рівномірно протягом терміну дії договору оренди. 

Компанія як орендар: платежі з операційної оренди визнаються у звіті про сукупний 
дохід рівномірно протягом строку оренди.  

Резерви та забезпечення 
Резерв відображається у звіті про фінансовий стан (балансі) у тому випадку, коли у 

Компанії виникає юридичне або обґрунтоване зобов’язання в результаті зобов’язуючої події та 
існує ймовірність того, що буде відтік коштів для виконання цього зобов’язання. 

Технічні резерви по ризикових видах страхування розраховуються відповідно до 
Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, 
ніж страхування життя, затверджених Розпорядженням ДКРРФПУ від 17.12.2004 №3104, із 
змінами і доповненнями. На вимогу МСФЗ 4 «Страхові контракти» резерви тестуються на 
адекватність у відповідності із затвердженою Компанією методологією, із застосуванням 
загальноприйнятних актуарних методів.  

Непередбачені зобов’язання не відображаються в балансі. Стислий опис таких 
зобов’язань, сума, інформація щодо невизначеності суми/строку погашення та сума очікуваного 
погашення зобов’язання іншою стороною наводяться в примітках до фінансової звітності. 

Витрати з податку на прибуток та відстрочені податки 
Витрати з податку на прибуток визнаються з урахуванням зміни відстрочених 

податків. Відстрочений податок на прибуток визначається шляхом визнання тимчасових 
різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю. 
Відстрочений податковий актив переглядається на кожну звітну дату і зменшується, якщо 
ймовірність того, що буде мати місце достатній оподаткований прибуток, який дозволить 
використати всю чи частину відстрочених податкових активів, мала. 

Дохід (виручка) 
Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або 

підлягає отриманню. Дохід від продажу товарів має визнаватися в разі задоволення всіх наведених 
далі умов: 
а) Компанія передала покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар; 
б) за Компанією не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як 
правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами; 
в) суму доходу можна достовірно оцінити; 
г) ймовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; та 
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити. 

Дохід від виконання послуг визнається по мірі виконання таких послуг,у разі 
задоволення всіх наведених далі умов: 
а) можна достовірно оцінити суму доходу; 
б) є ймовірність надходження економічних вигід, пов'язаних з операцією; 
в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; та 
г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для 
її завершення. 

Виручка від процентів та роялті визнається за методом нарахування, для процентів – 
за ефективною ставкою. Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право на їх отримання. 

Облікова політика щодо визнання доходу від страхової діяльності, щодо класифікації 
контрактів як страхових контрактів, щодо відстрочених аквізиційних витрат та інших аспектів 
страхової діяльності детально наведена у відповідних розділах Приміток для полегшення 
розуміння наведеної інформації.  

Доходи та витрати (склад) 
У бухгалтерському обліку доходи та витрати, що включаються у звіт про сукупні 

прибутки та збитки, класифікуються по групах за групами доходів та витрат за національними 



Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що не суперечить МСФЗ. Склад інших 
сукупних доходів відповідає вимогам МСФЗ. Доходи відображаються за методом нарахування. 
Витрати відображаються за функцією витрат із додатковим розкриттям за характером витрат. 

Призначення деяких статей Звіту про рух грошових коштів 
Проценти отримані по депозитах Компанія вирішила класифікувати як інвестиційну 

діяльність. Дивіденди отримані класифікуються як інвестиційна діяльність, сплачені відсотки та 
виплачені дивіденди – як фінансова діяльність.  

 
2.4. Зміни в обліковій політиці; стандарти, які були видані, але ще не діють 
Прийнята облікова політика послідовно застосовується для фінансової звітності. 

Протягом 2014-2015 рр. облікова політика фактично не змінювалася. Надалі планується 
застосування такої облікової політики, що відповідатиме обліковій політиці, застосованій в 
попередньому звітному році, за винятком добровільної зміни облікової політики, і можливого 
впливу наведених нижче стандартів та інтерпретацій і поправок (змін) до них. 

Вплив на майбутню на облікову політику Компанії змін до діючих МСФЗ та набуття 
чинності новими МСФЗ, що є обов’язковими для застосування у періодах після 31.12.2015 р: 

- МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки відкладених тарифних коригувань" (починаючи з 1 
січня 2016 р.). Деякі галузі (включаючи системи комунальних послуг) підлягають тарифному 
регулюванню, в рамках якого уряд регулює ціноутворення щодо певних видів діяльності. 
МСФЗ (IFRS) 14 дозволяє таким підприємствам, що вперше застосовують МСФЗ, продовжити 
визнання сум, що належать до тарифного регулювання, у відповідності з вимогами колишніх 
стандартів (ПСБУ) у їх першій  звітності за МСФЗ. З метою поліпшення порівнянності стандарт 
вимагає представляти показники, що відображають наслідки тарифного регулювання, окремо 
від інших статей. Оцінено, що введення  стандарту не матиме впливу на фінансову звітність 
Компанії. 

- МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" (починаючи з 1 січня 2017 
р.). Стандарт встановлює основний принцип, що виручка повинна визнаватися в момент 
здійснення обов'язку до виконання, вводить нові правила обліку (активи та зобов'язання за 
договорами) тощо. Виручка від продажу товарів, супроводжуваних наданням послуг, які 
можуть бути відокремленими, визнається окремо від виручки від надання послуг, а знижки від 
договірної ціни розподіляються на окремі елементи виручки. У випадках, коли сума оплати 
змінюється з будь-якої причини, виручка відображається в розмірі мінімальних сум, які не 
схильні до суттєвого ризику анулювання. За попередніми оцінками, застосування стандарту не 
матиме істотного впливу на фінансову звітність Компанії. 

- МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» (починаючи з 1 січня 2018 р.). МСФЗ 
(IFRS) 9 замінює частини МСФЗ (IAS) 39, що стосуються класифікації та оцінки фінансових 
активів. Фінансові активи повинні класифікуватися за двома категоріями оцінки: оцінювані за 
справедливою вартістю та оцінювані за амортизованою вартістю. Класифікація залежить від 
бізнес-моделі управління фінансовими інструментами підприємства і від характеристик потоків 
грошових коштів, передбачених контрактом щодо інструменту. За попередніми оцінками, 
застосування стандарту не матиме істотного впливу на активи, зобов'язання і результати 
діяльності Компанії, крім результатів оцінки за справедливою вартості фінансових активів 
(інструментів власного капіталу) в портфелі на продаж, що оцінюються за собівартістю за 
вимогами МСФЗ (IAS) 39. 

- Зміни до МСФЗ (IFRS) 11 "Спільна діяльність" (починаючи з 1 січня 2016 р.) 
щодо обліку придбання часток у спільних операціях. Зміна містить настанови щодо 
відображення придбання часток у спільних операціях, що є окремим бізнесом. Оцінено, що ці 
зміни не матимуть впливу на окрему фінансову звітність Компанії. 

- Зміни до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції 
в асоційовані підприємства» – Продаж або внесок активів між інвестором і асоційованою 
компанією або спільним підприємством (починаючи з 1 січня 2016 р.). Ця поправка роз'яснює 
облік транзакцій, коли материнська компанія втрачає контроль над дочірнім підприємством, яке 
не підпадало під визначення "бізнесу", описане в МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу», шляхом 
продажу або його частини асоційованої компанії або спільному підприємству, яке 
обліковується з використанням дольового методу. Оцінено, що ці зміни не матимуть впливу на 
окрему фінансову звітність Компанії. 

- Зміни до МСБО (IAS) 27 “Консолідовані та окремі фінансові звіти” – Метод 
пайової участі в окремій фінансовій звітності (починаючи з 1 січня 2016 р.). Поправка включає 
в себе надання можливості підприємству враховувати інвестиції в дочірні, асоційовані компанії 
або спільні підприємства, використовуючи метод дольової участі  в своїй окремій фінансовій 
звітності. Обраний підхід обліку потрібно застосовувати до кожній категорії інвестицій. 



Оцінено, що ці зміни можуть спричинити ефект на фінансову звітність Компанії, оскільки 
наразі дольовий метод в окремій фінансовій звітності не застосовується. 

- Зміни до МСФЗ (IFRSI 10 "Консолідована фінансова звітність", МСФЗ (IFRS) 12 
"Розкриття інформації про частки участі в інших субьектах господарювання" та МСБО (IAS) 28 
"Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства" – Інвестиційні підприємства: застосування 
виключення з консолідації (починаючи з 1 січня 2016 р.) Поправка роз'яснює велику кількість 
аспектів щодо виключення з консолідації для інвестиційних підприємств, що обліковують 
фінансові актики за справедливою вартістю через прибуток/збиток, а також як неінвестиціному 
підприємству обліковувати частки в асоційованій компанії або спільному підприємстві, яке є 
інвестиційним підприємством. Оцінено, що ці зміни не матимуть впливу на окрему фінансову 
звітність Компанії. 

- Зміни до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ" (починаючи з 1 січня 2016 
р) стосовно роз'яснення того, що звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання 
бізнесу», що стосується об'єднань підприємств, які відбулися в минулому, поширюється також і 
на придбання часток у спільних операціях, що відбулися в минулому, на дату застосування 
МСФЗ (IFRS) 1. Оцінено, що ці зміни не матимуть впливу на окрему фінансову звітність 
Компанії. 

- Зміни до МСФЗ (IAS) 16 "Основні засоби" і МСФЗ (IAS) 38 "Нематеріальні 
активи", КТМФЗ 12 (починаючи з 1 січня 2016 р.) щодо уточнення припустимих методів 
нарахування амортизації. У зазначеному зміну Рада (IASB) роз'яснює, що використання 
методів, заснованих на виручці, для розрахунку амортизації активу не є обґрунтованим, так як 
виручка від діяльності, яка включає використання активу, зазвичай відображає фактори, які не є 
споживанням економічних вигод, пов'язаних з цим активом. Оцінено, що ці зміни не матимуть 
впливу на фінансову звітність Компанії. 

- Зміни до МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство» та МСФЗ (IAS) 16"Основні 
засоби" щодо біологічних активів (починаючи з 1 січня 2016 р.). Відтепер біологічні активи, які 
відповідають визначенню плодоносного рослини, мають відображатися в обліку як основні 
засоби згідно МСФЗ (IAS) 16 і оцінюватися за вартістю придбання або за переоціненою 
вартістю. Оцінено, що ці зміни не матимуть впливу на фінансову звітність Компанії. 

-  Зміни в МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" (починаючи з 1 січня 2016 
р). Стандарт був змінений для уточнення поняття суттєвості і пояснює, що підприємство не 
зобов'язане надавати окреме розкриття, що вимагається МСФЗ, якщо інформація, що випливає з 
даного розкриття, є несуттєвою, навіть якщо МСФЗ містить список окремих розкриттів або 
описує їх як мінімальні вимоги. Стандарт також надає нове керівництво щодо проміжних 
підсумкових сум у фінансовій звітності. Оцінено, що ці зміни не матимуть суттєвого впливу на 
фінансову звітність Компанії. 

- Щорічні вдосконалення різні (починаючи з 1 січня 2016 р.): Стисло: МСФЗ 5 
"Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" –  зміна в методах 
вибуття непоточних активів на продаж; МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" 
– поправки стосовно питань триваючого залучення по договорах на послуги і розкриттів про 
взаємозалік у стислій проміжній фінансової звітності; МСБО 19 "Виплати працівникам" – 
визначеня ставкок дисконтування на регіональних ринках; МСБО 34 "Проміжна фінансова 
звітність" – визначення "в іншому місці в проміжному фінансовому звіті". Оцінено, що зміни до 
різних МСФЗ в рамках щорічних удосконалень не матимуть суттєвого впливу на фінансову 
звітність Компанії. 

Жоден із зазначених вище стандартів чи поправок Компанія в 2015 році не 
застосувала достроково. 

 
 
 
 
 
 
3. Основні засоби 
2015 рік 

 Класи Всьог
о 

Група 3  
Будови та 
споруди 

Група 4 
Машини та 
обладнання 

Група 5 
Транспор
тні 
засоби 

Група 6 
Інструменти, 
прилади, 
інвентар 

Група 9      
Інші ОЗ 

Група 11 
МНМА 

Первісна вартість чи оцінка на 01.01.2015, 701 91 253 76 9 51 1181



тис. грн. 
Придбано тис. грн. - - - - 5 - - 
Вибуло, тис. грн.  - - - - - - - 
Переоцінка, тис. грн. - - - - - - - 
Інші зміни (розкрити письмово), тис. грн.  - - - - - - - 
Первісна вартість чи оцінка на 31.12.2015, 
тис. грн. 

701 91 253 76 14 51 1186

Знос та зменшення корисності на 
01.01.2015, тис. грн. 

(53) (70) (171) (52) (6) (51) (403)

Амортизаційні відрахування, тис. грн. (17) (7) (36) (11) (3) (0) (74)
Знецінення (зменшення корисності), тис. 
грн. 

- - - - - - - 

Вибуло, тис. грн.  - - - - - - - 
Інші зміни (розкрити письмово), тис. грн.  - - - - - - - 
Знос та зменшення корисності на 
31.12.2015, тис. грн. 

(70) (77) (207) (63) (9) (51) (477)

Чиста балансова вартість на 01.01.2015, 
тис. грн.   

648 21 82 24 3 0 778

Чиста балансова вартість на 31.12.2015, 
тис. грн.   

631 14 46 13 5 0 709

Всі класи основних засобів обліковуються за моделлю історичної собівартості за 
вирахуваннями накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності (знецінення), 
використовувані методи амортизації та терміни корисного використання розкриті під час опису 
положень Облікової політики.  

Активів, класифікованих як утримуваних для продажу або груп вибуття не має. Ознак 
знецінення основних засобів виявлено не було, збитки від зменшення корисності не 
визнавалися. Відновлення збитків від зменшення корисності не проводилося. 

Амортизація основних засобів визнавалася як витрати, не капіталізувалася у 
балансову вартість інших активів. Компанія не веде будівництва або ремонтних робіт власними 
силами. 

Курсових різниць та їхнього впливу на балансову вартість основних засобів  немає. 
Всі основні засоби, що розкриті у цій фінансовій звітності, належать Компанії без 

будь-яких обмежень права власності. Основних засобів, переданих у заставу, або у 
забезпечення зобов’язань, у т.ч. третіх осіб, немає. 

Договірних зобов’язань щодо придбання основних засобів у майбутньому немає. 
Попередніх оплат у зв’язку з придбанням чи продажем основних засобів у майбутньому немає. 

Відшкодування вартості раніше пошкоджених (втрачених) основних засобів не 
проводилося (таких випадків не було). Основних засобів, що тимчасово не використовуються 
або вибули з експлуатації, немає. 

Компанія   володіє   нерухомістю: нежитловими  приміщеннями 1-го поверху в 
частині житлового будинку загальною площею 85,7 м2, яке використовувалось  для власних 
потреб Товариства, як допоміжне офісне приміщення.  

 
4. Договори оренди  
Опис орендних угод з операційної оренди, в яких Компанія виступала у 2014-2015 рр. 

орендарем: договір оренди нежитлового приміщення, розмір щомісячної орендної плати 
складає 7000,00 грн. Непередбачених орендних платежів за цим договором немає, у т.ч. 
фактично. Ніяких обмежень угодами оренди не встановлено (що стосуються дивідендів, 
додаткового боргу, подальшої оренди тощо). Застережень про змінні ціни угоди не містять, 
ніяких обмовок стосовно права придбання угоди не містять. Орендні угоди не мають ознак 
фінансової оренди, класифікуються як операційна оренда; інших орендних угод немає. 
Невідмовних угод про операційну оренду та суборенду немає. Продажу основних засобів із 
зворотною орендою (фінансовою чи оперативною).  

 
5. Нематеріальні активи 
2015 рік 

 Всього 
Ліцензії на здійснення 
страхової діяльності 

Програмне 
забезпечення 

ВСЬОГО 

Первісна вартість чи оцінка на 01.01.2015, тис. грн. 138 19 157 
Придбано, тис. грн. - - - 
Створено, тис. грн. - - - 
Вибуло, тис. грн.  - - - 



Переоцінка, тис. грн. - - - 
Інші зміни (розкрити письмово), тис. грн.  - - - 
Первісна вартість чи оцінка на 31.12.2015, тис. грн. 138 19 157 
Знос та зменшення корисності на 01.01.2015, тис. грн. (22) (10) (32) 
Амортизаційні відрахування, тис. грн. (6) (2) (8) 
Знецінення (зменшення корисності), тис. грн. - - - 
Вибуло, тис. грн.  - - - 
Інші зміни (розкрити письмово), тис. грн.  - - - 
Знос та зменшення корисності на 31.12.2015, тис. грн. (28) (12) (40) 
Чиста балансова вартість на 01.01.2015, тис. грн.   116 9 125 
Чиста балансова вартість на 31.12.2015, тис. грн.   110 7 117 

Компанія не має нематеріальних активів з невизначеним терміном корисного 
використання. Всі класи нематеріальних активів обліковуються за моделлю історичної 
собівартості за вирахуваннями накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності 
(знецінення). Переоцінка нематеріальних активів не проводилася, податкових ефектів у зв’язку 
з переоцінкою немає. Інших змін вартості, крім розкритих у таблиці, не було. 

Амортизація основних нематеріальних активів визнавалася як витрати, не 
капіталізувалася у балансову вартість інших активів. Курсових різниць та їхнього впливу на 
балансову вартість нематеріальних активів  немає. Нематеріальних активів, придбаних у зв’язку 
з придбанням бізнесу, а також нематеріальних активів, класифікованих як утримуваних для 
продажу не було та немає, тому такі рядки не включено до наведеної вище таблиці, в якій 
розшифровано зміни чистої балансової вартості. 

Для фінансової звітності є суттєвими ліцензії чистою балансовою вартістю 110 тис. 
грн., строк корисного використання, що залишився на 31.12.2015 р. – 88 міс. 

Придбавання нематеріальних активів за рахунок державних субсидій (грантів тощо) 
не було. Досліджень та розробок у розумінні МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи» не було. 

Всі нематеріальні активи, що розкриті у цій фінансовій звітності, належать Компанії 
без будь-яких обмежень права власності. Нематеріальних активів, переданих у заставу, або у 
забезпечення зобов’язань, у т.ч. третіх осіб, немає. Невизнаних у фінансовій звітності, але 
контрольованих Компанією нематеріальних активів, немає. 

Договірних зобов’язань щодо придбання нематеріальних активів у майбутньому 
немає. Попередніх оплат у зв’язку з придбанням чи продажем нематеріальних активів у 
майбутньому немає. Ознак знецінення функціонуючих нематеріальних активів виявлено не 
було, збитки від зменшення корисності не визнавалися. Відновлення збитків від зменшення 
корисності не проводилося. Нематеріальних активів, що тимчасово не використовуються або 
вибули з експлуатації, немає.  

 
 
 
6. Договори страхування, дебіторська заборгованість із страхування 
Договором страхування (або страховим контрактом) Компанія визнає контракт, згідно 

з яким вона приймає значний страховий ризик іншої сторони (власника страхового поліса), 
погодившись надати компенсацію власникові страхового поліса, якщо визначена непевна 
майбутня подія (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового поліса. 
Страховий ризик є значним, якщо і тільки якщо за будь-яким сценарієм, за винятком сценаріїв, 
яким бракує комерційної сутності, страховий випадок може змусити страховика здійснити 
значні виплати.  Компанія розглянула значимість страхового ризику за кожним окремим своїм 
контрактом із страхувальниками: всі контракти передбачають значні страхові виплати (у 
порівнянні з виплатами, наприклад, у разі розторгнення контракту), але тільки у разі настання 
страхового випадку. Тобто, всі контракти містять значний страховий ризик та є страховими 
контрактами. 

Дохід від надання послуг у страховій діяльності визнається в момент виникнення 
зобов’язань страховика перед страхувальником, в залежності від дати набуття чинності 
договору страхування, і визначається з урахуванням зменшення суми страхових премій на суму 
премій, переданих у перестрахування, а зароблений дохід -  з урахуванням змін у резервах 
незароблених премій та долі перестраховика у цих резервах.  

Компанія протягом 2015 рр. проводила операції з перестрахування з українськими 
страховими компаніями, зокрема, ПРАТ СК “Лемма Сіті Сервер”, ТДВ СК “МСК”, ПрАТ 
УАСК ”АСКА”, які займають провідні позиції на страховому ринку. 

Дебіторська заборгованість по преміях до отримання від власників договорів  
страхування визнається в повній сумі у момент набуття чинності договору страхування.  



Інша дебіторська заборгованість визнається за методом нарахування, якщо 
виконуються відповідні критерії визнання доходу за МСБО (IAS) 18 «Дохід», зокрема, 
можливість достовірної оцінки, ймовірність майбутніх економічних вигід, згідно з умовами 
договорів. Так, зокрема, визнається дебіторська заборгованість за комісійними винагородами. 

Станом на кінець кожного звітного періоду Компанія перевіряє дебіторську 
заборгованість за операціями страхування на наявність ознак зменшення її корисності, тестує і 
визнає відповідний резерв, якщо необхідно. Ознаки зменшення корисності дебіторської 
заборгованості за страховою діяльністю відсутні. 

Заборгованість за страховою діяльністю выдсутня. Протягом 2014-2015 рр. не було 
списано безнадійної заборгованості зі страхування. 

 
7. Грошові кошти  

Склад грошових коштів  На 01.01.2015, тис. грн. На 31.12.2015, тис. грн. 
Каса  3 3 
Поточні рахунки у банках  343 521 
Разом  346 524 

Всі грошові кошти доступні для використання.  
Додаткові розкриття із Звіту про рух грошових коштів:  
- Інвестування в операційну потужність не доречно для страхової компанії. 
- Дивідендів отриманих немає, тільки проценти (розкрито безпосередньо у Звіті) 
- Грошових потоків від припиненої діяльності немає. 
 
8. Інші фінансові активи  
Компанія подає інформацію про свої інші фінансові активи з такою деталізацією: 
- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням  

переоцінки у прибутку чи збитку;  
- фінансові активи на продаж, з відображенням результату переоцінки у іншому 

сукупному доході; 
-  фінансові активи утримувані до погашення; 
-  дебіторська заборгованість (монетарна); 
-  депозити (не еквіваленти грошових коштів). 
Перекласифікацій між вказаними категоріями (портфелями) не було. Позик (кредитів) 

до сплати Компанія не має. Похідних фінансових інструментів Компанія не має. Облік 
хеджування не відбувається. Переміщень між рівнями ієрархії справедливої вартості не було. 
Балансова вартість всіх поточних фінансових інструментів приблизно дорівнює їхній 
справедливій вартості на підставі того, що вони будуть погашені у найближчому майбутньому. 

По всіх переданих фінансових активах припинено визнання у повному обсязі (немає 
таких випадків, що активи передані, а визнання не припинене внаслідок об’єктивних підстав). 

Фінансових активів, що передані в заставу як забезпечення зобов'язань або умовних 
зобов'язань немає.                                                

Компанія не має фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю з 
відображенням  переоцінки у прибутку чи збитку, та фінансових активів утримуваних до 
погашення. Тому ніяка інформація, що вимагається до розкриття по таких активах, не 
розкривається. 

Фінансові активи на продаж, з відображенням результату переоцінки у іншому 
сукупному доході 

Інструменти власного капіталу (частки у статутному капіталі), для яких неможливо 
достовірно визначити справедливу вартість обліковуються за собівартістю. Підприємство ТДВ 
СК ”Грантсервіс”, (об’єкт інвестицій у сумі 1319 тис. грн.) прибуткове, без ознак знецінення. 
Інвестиції з ознаками знеціення знецінено за дату переходу на МСФЗ у повному обсязі.  

Дебіторська заборгованість (монетарна) 
Вся монетарна дебіторська заборгованість є поточною. Довгострокової дебіторської 

заборгованості немає (амортизації фактично немає). Реверсування збитків від знецінення не 
було.  

Депозити 
Найменування  На 01.01.15, тис. грн. На 31.12.15, тис. 

грн. 
В якому рядку чи рядках 
балансу  враховано 

Поточні депозити до року 1150 1375 1160 
Довгострокові депозити 0 0 1090 

Всього 1150 1375 х 
 



9. Інші активи 
Стаття “Запаси” містить: 

Найменування  На 01.01.15, тис. 
грн. 

На 31.12.15, тис. 
грн. 

Паливо 0 0 
Запасні частини 0 17 
Інші матеріали 5 39 
МШП 17 17 
Всього 22 73 

 

Стаття «Дебіторська заборгованість за виданими авансами» є немонетарною та 
містить переплату: станом на 01.01.2015 – 42 тис. грн., на 31.12.2015 – 100 тис. грн.  

Стаття «Витрати майбутніх періодів є немонетарною та містить передплату на ЗМІ 
станом на 01.01.2015 – 6 тис. грн., станом на 31.12.2015 – 9 тис. грн. 

Частка перестраховика у страхових  резервах розкрита окремо у відповідній примітці. 
 
10. Знецінення активів 
Компанією оцінено, що ознак знецінення по вказаних на 01.01.2015 р. та 31.12.2015 р. 

нефінансових активах не існує, також не існує ознак знецінення всієї групи нефінансових 
активів, що генерують грошові потоки. Тому інші розкриття, які б вимагалися МСФЗ (IAS) 36 
«Зменшення корисності активів», не наводяться. 

Знецінення відстрочених аквізиційних витрат та активів, пов’язаних із 
перестрахуванням, не відбувалося.  

Реверсування збитків від знецінення не відбувалося. 
Знецінення по статтям, що обліковуються через інший сукупний дохід (статті 

капіталу) немає. Реверсування збитків від знецінення не відбувалося. 
 
11. Акціонерний капітал та інші статті власного капіталу 
Власний капітал Компанії складається з: статутного капіталу, резервного капіталу, 

додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку.  
Статутний капітал складається з акцій, які належать акціонерам, на загальну суму 

15002 тис. грн. (15002000,00 грн.). Статутний капітал сплачений повністю, згідно з вимогами 
законодавства. Протягом 2014-2015 рр. розмір статутного капіталу не змінювався. 

Згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», 
станом на 01.01.2013 р. статутний капітал коригуванню не підлягав, оскільки був сформований 
після закінчення гіперінфоляції в Україні. 

Призначення статей:  
Резервний капітал призначений для покриття збитків та формується згідно з вимогами 

законодавства України шляхом розподілу прибутку. Додатковий капітал – це фонд 
економічного розвитку Компанії, формування якого не забороняється МСФЗ, а нерозподілений 
прибуток – це залишок власних зароблених Компанією коштів, після розподілу.  

Зміни у кількісному складі власного капіталу детально наведено у Звіті про власний 
капітал за 2014 рік та 2015 рік.  

У 2014 році відбувся розподіл прибутку до резервного капіталу на сумі 156 тис. грн., 
іншого розподілу прибутку не було. 

У 2015 році відбувся розподіл прибутку до резервного капіталу на сумі 17 тис. грн., 
іншого розподілу прибутку не було. 

 
12. Резерви 
Страхові резерви є різновидом зобов’язань, що не дисконтуються відповідно до п. 25 

МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти».  
 Згідно з п. 14 МСФЗ (IFRS) 4, Компанія не визнає як зобов'язання будь-які резерви 

щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо такі страхові виплати виникають за 
страховими контрактами, які не існують на кінець звітного періоду (такі як резерв катастроф та 
коливань збитковості).  

Компанія розкриває структуру визнаних страхових резервів у валовій та чистій сумах 
на кінець кожного періоду: 

Показники  На 01.01.2015, тис. 
грн. 

На 31.12.2015, тис. 
грн. 

Валова сума   
Резерв незароблених премій 1042 1532 
Резерви збитків: 52,1 37 



- резерв заявлених, але неврегульованих виплат  52,1 37 
- резерв збитків понесених, але не заявлених  0 0 
Інші страхові резерви  0 0 
Всього страхових резервів, валова сума 1094 1569 

Частка перестраховиків у страхових резервах   
Резерв незароблених премій (235) (399)  
Резерви збитків: (0) (0) 

- резерв заявлених, але неврегульованих виплат  (0) (0) 
- резерв збитків понесених, але не заявлених  (0) (0) 
Інші страхові резерви  (0) (0) 
Всього частки перестраховиків у страхових резервах (235) (399) 

Чиста сума   
Резерв незароблених премій 807 1133 
Резерви збитків: 40 37 

- резерв заявлених, але неврегульованих виплат  40 37 
- резерв збитків понесених, але не заявлених  0 0 
Інші страхові резерви  12 0 
Всього страхових резервів, чиста сума 859 1170 

 

Узгодження страхових резервів та більше інформації щодо них наводиться у 
відповідних Звітних даних страховика. 

Перевірка адекватності (достатності) страхових зобов'язань (резервів) 
Станом на кінець звітного періоду Компанія оцінює адекватність визнаних нею 

страхових резервів, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх грошових потоків за 
страховими контрактами. Припущення для перевірки адекватності зобов'язань є оцінкою, 
можуть змінюватися перспективно. При проведенні перевірки адекватності зобов'язань 
використовуються якнайкращі поточні оцінки майбутніх контрактних грошових потоків, які 
для короткострокових контрактів не дисконтуються. Якщо така оцінка показує, що балансова 
вартість страхових зобов'язань є недостатньою, на суму нестачі доформовується резерв (який в 
майбутньому може бути сторнований, якщо на наступну дату балансова вартість страхових 
зобов’язань більше не є неадекватною). Перевірка адекватності зобов'язань здійснюється на 
рівні портфелю контрактів за видами страхування, які, в цілому, наражаються на схожі ризики. 

Так, за своїми короткостроковими страховими контрактами (інших немає) Компанія 
оцінила адекватність своїх страхових резервів на 01.01.2015 р. та 31.12.2015 р., згідно з 
розробленим Положенням про перевірку адекватності страхових зобов’язань згідно з вимогами 
МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти». Розроблена методика спирається на метод коефіцієнта 
збитковості, як такого, що на даний момент найліпшим чином з усіх актуарних методів 
підходить до умов Компанії, але в майбутньому ця методика може бути переглянута 
перспективно. Перевірка страхових зобов’язань на адекватність включала в себе два 
принципових моменти: 1) тест на достатність резервів по тим збиткам, що вже виникли 
(порівнюються остаточні збитки, розраховані із застосуванням статистичного коефіцієнту 
збитковості, за вирахуванням фактично сплачених відшкодувань та сум сформованих 
відповідних резервів збитків; недостача додатково резервується із врахуванням витрат на 
врегулювання збитків); 2) тест резервів по збиткам, що ще на наступили, але премії вже 
підписані (розраховується резерв неминулого ризику та порівнюється із сформованими 
відповідними резервами незароблених пермій, зменшеними на суму відстрочених аквізиційних 
витрат; недостача додатково резервується). 

За результатами тесту 1 донараховано додатковий резерв понесених, але ще не 
заявлених збитків таким чином, що цей резерв склав: станом на 01.01.2015 р. -  12 тис. грн., 
станом на 31.12.2015 р. – 26,5 тис. грн. За результатами тесту 2 донарахування резервів не 
потрібне, резерви адекватні. 

 
13. Відстрочені податки 
Компанія станом на 31.12.2015 р. має відстрочені податкові активи, що є фактично 

неврахованими податковими збитками (витратами, що знімалися з податкових витрат). 
Компанія оцінює, що їхнє використання ймовірне. 

Поточних та/або відстрочених податків, пов'язаних зі статтями, що відображаються 
безпосередньо за дебетом або кредитом власного капіталу, немає. Відстрочені податки не 
дисконтуються. 

 
14. Фінансові зобов’язання та інша кредиторська заборгованість 



Фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням  
переоцінки у прибутку чи збитку, Компанія не має. Інші фінансові зобов’язання обліковуються 
за амортизованою вартістю із застосуванням ефективної ставки. 

Фінансові зобов’язання є поточними, позик (кредитів) Компанія не має, 
короткострокові зобов’язання фактично не амортизують, тому що оцінено, що будуть погашені 
протягом 12 місяців. Балансова вартість приблизно дорівнює справедливій вартості. 

Всі поточні фінансові зобов’язання відображені у відповідних рядках Звіту про 
фінансовий стан і тут додатково не наводяться (не дублюються), нефінансових зобов’язань 
немає. 

 
15. Умовні та договірні зобов'язання 
Договірні зобов’язання 
Компанія немає ніяких договірних невідказних чи інших обтяжливих зобов’язань. 

Компанія не має договірних з обов’язань з майбутнього придбання або продажу основних 
засобів, інвестування тощо. Компанія не виступає поручителем (не надавала гарантій). 

Умовні зобов’язання  
Компанія не має умовних активів чи зобов’язань станом на 31.12.2015 р.; на цю дату і 

до дати затвердження фінансового звіту Компанія не є стороною жодного судового процесу.  
 
16.  Розшифровка деяких операційних доходів та витрат 
 

                16.2. Страхові відшкодування  
Види страхування 2015, тис. грн. 2014, тис. грн. 
Страхування від нещасного випадку 96 124 
Страхування наземного транспорту 20,7 166 
Страхування відповідальності перед третіми 
особами 

14 11 

Страхування майна 30 0 
Страхування вантажів та багажу 0,3 0 
Страхування медичних витрат 28 0 
ВСЬОГО 189 301 
 

16.3 Витрати на збут, включаючи відстрочені аквізиційні витрати 
Витрати на збут містять в собі виключно визнані у відповідному році відстрочені 

аквізиційні витрати, пов’язані із залученням договорів страхування. Відстрочені аквізиційні 
витрати  (ВАВ) в момент понесення таких витрат Компанією відкладаються та у подальшому 
визнаються витратами по мірі визнання доходу по пов’язаних з ними договорах, амортизуючи 
відповідно до методу визнання резервів незароблених премій. Розшифровка відстрочених 
аквізиційних витрат,які включені до  рядку 1060 Звіту про фінансовий стан: 

 

Види страхування 
На 01.01.15 На 31.12.15 

страхування від нещасних випадків 269 350 
страхування наземного транспорту (крім залізничного) 23 50 
страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 11 29 
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 15 67 
страхування іншого майна  25 67 
страхування іншої відповідальності перед третіми особами  43 67,5 
страхування фінансових ризиків 3 74 

страхування медичних витрат 0 36 
Особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної 
охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) 

10 21 

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 4 4 
Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку 
може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки  

2 2 

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на 
випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 

1 0,3 

Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у 
власності чи іншому законному володінні зброю 

0 0,2 

Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса 0 9 

ВСЬОГО 406 777 



 
16.4 Інші операційні доходи та витрати 
Інші операційні доходи 2015 року у загальній сумі 40 тис. грн. складаються з: 

компенсації за користування мобільним зв’язком 4 тис. грн., аренда 36 тис. грн.,  
Інші операційні витрати 2015 року у загальній сумі 40 тис. грн.  

 
17. Інші статті доходів та витрат 
Інші фінансові доходи 

Стаття 2015, тис. грн. 2014, тис. грн. 
Відсотки за депозитами 293 262 
ВСЬОГО 293 262 

 
18. Податки на прибуток 

Найменування показника 2015 р., тис. грн. 2014 р., тис. грн. 
Поточний податок на прибуток   113 91 
 Відстрочені податкові активи: 

на початок звітного року   
- - 

на кінець звітного року  
 

110 - 

 Відстрочені податкові зобов'язання:  
на початок звітного року   

40 47 

на кінець звітного року  - 41 
 Включено до Звіту про фінансові результати - усього  -37 85 

у тому числі: 
поточний податок на прибуток  

113 91 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів   -110 - 
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань  -40 6 

 Відображено у складі власного капіталу - усього        0 0 
у тому числі: 
поточний податок на прибуток  

- - 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів  - - 
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань  - - 

 

Коригувань, щодо сум поточного податку попередніх періодів, не було. Податку на 
прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного прибутку, немає.  

Відстрочені податки внаслідок зміни ставок оподаткування не змінилися.  
Ставка оподаткування операцій із страхування – 3%; середня застосована 

перспективна ставка у майбутніх періодах для інших операцій – 18%. 
Умовних зобов'язань чи умовних активів від нерозв'язаних суперечок з податковими 

органами немає. Припиненої діяльності та пов’язаних з нею витрат/доходів з податку немає. 
 
19. Управління ризиками 
Згідно з вимогами пунктів 38, 39 МСФЗ 4 «Страхові контракти», МСФЗ 7 «Фінансові 

інструменти: розкриття інформації», Компанія розкриває: 
- цілі, політики та процедури управління ризиками, які виникають внаслідок 

страхових контрактів, та методи, які використовуються для управління цими ризиками.  
- інформацію про страховий ризик, включаючи концентрацію страхового ризику, 

чутливість до страхового ризику, динаміку страхових виплат; 
-   інші ризики, розкриття яких вимагається. 
Найбільші ризики в області страхування пов'язані з прийняттям страхових ризиків і 

виконанням зобов'язань стосовно укладених страхових договорів. Крім цього, страховик 
наражається на інвестиційні ризики, пов'язані з необхідністю покривати технічні резерви 
активами, вкладеними в різні фінансові інструменти, а також інші: ринкові ризики, кредитні 
ризики, ризики ліквідності. Керівництво Компанії визначило ризики і розробило процедури з 
управління ними.  

Страхові ризики - найпоширеніші ризики, з якими Компанія стикається щодня. 
Ризики за договорами страхування, іншого ніж страхування життя, зазвичай є покритими 
протягом одного року. Стратегія страхування має на меті забезпечити оптимальну 
диверсифікацію застрахованих ризиків за категоріями та сумами ризику. Розрахунок тарифів і 
цін на страхові продукти відображає нинішні ринкові умови і покриває найімовірніші 
припущення, необхідні для коригування майбутніх результатів. Дотримання цього 
контролюється керівництвом на безперервній основі. Угоди, які вимагають спеціального 
дозволу, є предметом особливої уваги Керівництва Компанії. Наступний опис дає коротку 



оцінку головних страхових продуктів Компанії і способів, за допомогою яких вона управляє 
пов'язаними ризиками.  

1. Добровільне страхування вiд нещасних випадків 
Цей вид страхування  компенсуються  збитки, які виникли  внаслідок: тимчасової втраті 

загальної працездатності; стійкій втраті працездатності (встановлення групи інвалідності); смерті 
Застрахованої особи. 

Страховим ризиком за договором страхування є нещасний випадок, який стався із 
Застрахованою особою. Пiд нещасним випадком вважають раптову, випадкову, короткочасну 
подiю, що фактично вiдбулася i внаслiдок якої настав розлад здоров’я (травматичне ушкодження, 
випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хiмiчними речовинами (промисловими або 
побутовими), недоброякiсними харчовими продуктами за винятком харчової токсикоiнфекцiї 
(сальмонельозу, дизентерiї та т.iн.), лiками, захворювання клiщовим енцефалiтом 
(енцефаломiєлiтом) або поліомієлітом)  Застрахованої особи або її смерть. Найбільші збитки 
з'являються  у разі стійкої втрати працездатності (встановлення групи інвалідності) та смерті 
Застрахованої особи. 

Для  врахування  рівня ризику за договором страхування істотні обставини, які мають 
суттєве значення для оцінки ризику, за якими встановлені відповідні поправочні коефіцієнти до 
базового тарифу.  

Якщо декілька істотних обставин мають  різний рівень  ризику,  вибирається група з 
більшим ризиком. При цьому враховується інтенсивність дії того чи іншого фактору (час 
перебування на роботі з підвищеним рівнем ризику, частота занять спортом, група спортивного 
рівня та інші). 

При оцінці інших умов договору страхування (кількість застрахованих осіб за одним 
договором, порядок і терміни сплати страхових платежів, повний чи вибірковий склад страхових 
ризиків і виключень із страхових випадків, розмір страхової суми за однією застрахованою 
особою і т. і.) тариф коригується шляхом застосування поправочних коефіцієнтів. 

2.  Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 
Цей вид страхування компенсує збитки, які виникли в разі пожежі, удару блискавки, 

вибуху, урагану, дощової води, повені, зсуву, землетрусу. Найбільші збитки з'являються у разі 
пожежі та вибуху. Страхові премії встановлюються відповідно до застосовних Правил 
страхування. Страховий тариф розраховується шляхом множення тарифної ставки, розрахованої 
актуарно, на поправочні коефіцієнти, що враховують ступінь ризику і умови договору 
страхування. 

При проведені оцінки конкретного ризику з урахуванням галузі діяльності 
Страхувальника, виду будівель і споруд(дерев’яні, металеві, мішані, залізобетонні, кам’яні), 
пожежонебезпечності майна (нафтопродукти, хімічні, газові продукти, інші продукти, які легко 
запалюються), місцезнаходження майна, що страхується, призначення майна, строку експлуатації, 
відстані до найближчої пожежної частини, наявності пожежної сигналізації, розміру максимально 
можливого збитку та інших суттєвих в кожному конкретному випадку факторів доцільне 
використання поправочних коефіцієнтів до тарифу. 

3. Добровільне страхування майна 
Страхування покриває ризики заливання, крадіжки, пограбування (розбою) в межах 

місця страхування, пограбування (розбою) під час перевезення до місця страхування або з місця 
страхування, вандалізму. При страхуванні приватного нерухомого майна найчастіше 
зустрічаються  ризик заливання та крадіжки. 

Зазвичай про вимоги зі страхування майна страхувальники заявляють негайно, і вони 
можуть бути врегульовані без затримок. Страхові премії встановлюються відповідно до 
застосовних Правил страхування.  

При визначеннi розмiру страхового платежу, який пiдлягає сплатi за Договором 
страхування, Компанія використовує обчисленi актуарно страхові тарифи, якi встановлюють 
середній розмір страхового платежу з одиницi страхової суми. Конкретний розмiр страхового 
тарифу визначається в Договорi страхування за згодою сторiн і встановлюється з урахуванням 
рівня ризику і умов договору страхування шляхом використання поправочних коефіцієнтів до 
страхового тарифу. 

При проведені оцінки конкретного ризику з урахуванням галузі діяльності 
страхувальника, виду предметів договору страхування, місцезнаходження і призначення майна, 
строку експлуатації, наявності охорони, сигналізації, металевих дверей, грат на вікнах, інших 
засобів безпеки, розміру максимально можливого збитку, та інших суттєвих в кожному 
конкретному випадку факторів доцільне використання поправочних коефіцієнтів до тарифу. 

Компанія при встановленні страхового тарифу враховує інші умови: розмір і вид 
франшизи, порядок і строки сплати страхових платежів, повне чи вибіркове охоплення предмету 



договору страхування, повний чи вибірковий склад страхових ризиків, вид страхової вартості, 
страхування на повну або часткову вартість і т.і. шляхом застосування поправочних коефіцієнтів. 

Компанія контролює і реагує на зміни загальної економічної та комерційної ситуації, в 
якій вона працює, готова для внесення необхідних змін до Правил страхування. 

4.  Добровільне страхування фінансових ризиків 
Цей вид страхування компенсує  збитки, які виникли внаслідок невиконання 

(неналежного виконання) учасником Угоди - боржником Страхувальника, своїх договірних 
зобов'язань перед Страхувальником по оплаті виконаних робіт, отриманих товарів, наданих 
послуг, або невиконання робіт, непостачання товарів, ненадання послуг після їх фактичної оплати 
Страхувальником у порядку та в строки, передбачені у контракті між ними, які привели до повної 
або часткової втрати доходу Страхувальником, додаткових витрат, втрати або пошкодження 
майна учасником Угоди. 

Найбільші збитки з'являються  у разі  невиконання своїх договірних зобов'язань перед 
Страхувальником, які привели до повної втрати доходу Страхувальником. 

Страхові премії встановлюються відповідно до застосовних Правил страхування. При 
визначеннi розмiру страхового платежу, який пiдлягає сплатi за Договором страхування, 
Страховик використовує обчисленi актуарно страхові тарифи, якi встановлюють середній розмір 
страхового платежу з одиницi страхової суми. Страховий тариф розраховується шляхом множення 
тарифної ставки, розрахованої актуарно, на поправочні коефіцієнти, що враховують ступінь 
ризику і умови договору страхування. 

При проведені оцінки конкретного ризику з урахуванням галузі і характеру діяльності 
Страхувальника і його контрагента, предмету укладеної угоди, строку виконання зобов’язань за 
угодою (по закінченню строку дії або з встановленими проміжними строками), інших умов угоди, 
надійності Страхувальника і контрагента, їх фінансового стану, наявності ТМЦ або майна 
контрагента Страхувальника, які можуть стати забезпеченням права регресних вимог Страховика 
в разі настання страхового випадку та інших суттєвих в кожному конкретному випадку факторів 
доцільне використання поправочних коефіцієнтів до страхового тарифу. 

5. Добровільне страхування наземного транспорту(крім залізничного) 
Предметом  страхування КАСКО є засоби наземного транспорту — вантажні, легкові, 

спеціальні автомобілі, мотоцикли, причепи та деякі інші транспортні засоби, що належать 
юридичним або фізичним особам, в тому числі додаткове обладнання й устаткування, які 
належать Страхувальнику на правах власності, користування чи розпорядження. 

Страхування здійснюється за тарифами, складеними з урахуванням типу транспортного 
засобу, його віку, вартості, характеру використання, стану зберігання. У цьому виді страхування 
беруться також до уваги стаж водія, випадки участі в ДТП, тривалість здійснення страхування та 
деякі інші чинники. Головними ризиками є пошкодження, знищення, викрадення транспортного 
засобу, збиток, зумовлений здебільшого пошкодженням або конструктивним знищенням корпусу 
та механізмів транспортного засобу  і не містить у собі страхування пасажирів, перевезеного 
майна, екіпажу та відповідальності перед третіми особами. 

Страхова сума (сума, в межах якої Страховик зобов'язаний провести виплату при 
настанні страхового випадку) встановлюється в межах дійсної ринкової вартості транспортного 
засобу на момент укладання договору страхування. 

Страховими випадками є такі події: — крадіжка — майнові збитки, завдані викраденням 
Транспортного засобу. Під крадіжкою слід розуміти протиправне заволодіння транспортним 
засобом шляхом скоєння злочинів, визначених законодавством України. 

6. Добровільне страхування вантажів та багажу. 
Умови страхування вантажів визначаються правилами страхування, що розробляються 

індивідуально кожною страховою компанією 
Умови страхування вантажів, що перевозяться авіа та наземними видами транспорту, 

базуються на правилах морського страхування (CARGO), що сформувалися значно раніше. 
Відмінність полягає у визначенні специфічності ризиків, які виникають у разі експлуатації цих 
засобів перевезення. 

Страхові тарифи зі страхування вантажів, страховики розраховують самостійно, 
визначаючи розмір страхових премій як відсоток вартості одиниці страхової суми з урахуванням 
імовірності настання страхової події за даним предметом страхування.  

 Розмір ставок страхових премій залежить від інформації, що міститься в заяві 
страхувальника про укладання договору страхування вантажів, а саме: виду та характеру вантажу 
(точна назва, тип пакування, кількість місць та вага); технічних характеристик транспортного 
засобу (наприклад, при морському перевезенні — назва судна, рік побудови, тоннаж); способу 
відправлення вантажу (у трюмі, на палубі, навалом, наливом, насипом, у контейнерах); маршруту 



транспортування (пункт відправлення, перевантаження, призначення транспортного засобу); 
вартості вантажу. 

Одним із факторів, що можуть істотно вплинути на розмір тарифу, є наявність чи 
відсутність охорони під час перевезення вантажу. Перевага надається охоронним агентствам. Як 
доводить практика, пограбування автомобілів, що мають охоронний супровід, трапляються дуже 
рідко. Крім того, при настанні страхового випадку відомості, що їх дасть охоронець як свідок, 
беруться до уваги як міліцією, так і страховиком. 

7.Страхування відповідальності перед третіми особами  
За економічним змістом страхування відповідальності відіграє подвійну роль: з одного 

боку — захищає майнові інтереси самого страхувальники, а з другого — потерпілого (третьої 
особи) на випадок неплатоспроможності того, хто завдав збиток. 

В основу страхових відносин при страхуванні відповідальності покладено норми 
вітчизняного та міжнародного права, які закріплені у Законах України та постановах Верховної 
Ради України, КМУ, розпорядженнях уряду України, міжнародних конвенціях та угодах. 
Цивільним кодексом України передбачена відповідальність особи, яка завдала шкоди життю, 
здоров'ю і майну третьої особи. Законом України "Про страхування"  визначено предмет договору 
страхування відповідальності, яким можуть бути майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням 
страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній 
особі. 

Страхування відповідальності тісно пов'язано з майновим страхуванням, оскільки 
більшість видів відповідальності передбачає користування або розпоряджання майном. Проте 
страхування відповідальності відрізняється від майнового страхування тим, що у страхуванні 
майна об'єктом захисту є заздалегідь визначене майно на заздалегідь визначену суму, а в 
страхуванні відповідальності — не заздалегідь визначені майнові блага, а кошти страхувальника в 
цілому. 

Страхування відповідальності відрізняється і від особистого страхування, яке 
проводиться на випадок настання певних подій, пов'язаних із життям, здоров'ям, працездатністю 
та додатковою пенсією страхувальника. Особисте страхування — це, зазвичай, страхування суми, 
а страхування відповідальності — галузь страхування, де об'єктом виступає відповідальність 
перед третіми особами, яким може бути завдано збитку (шкоди) внаслідок яких-небудь дій або 
бездіяльності страхувальника, тобто це страхування збитків. 

8.Обов’язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних 
вантажів  

Регламентується Законом України "Про страхування" від 4 жовтня 2001 p., Законом 
України "Про перевезення небезпечних вантажів" від 6 квітня 2000 p., Постановою Кабінету 
Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування 
відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних 
наслідків під час перевезення небезпечних вантажів" JS6 733 від 1 червня 2002 p., Наказом 
Міністерства транспорту України "Про здійснення контролю за наявністю договорів про 
страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів" № 734 від 15 жовтня 
2002 р. 

Страховими ризиками, із настанням яких виникає цивільно-правова відповідальність 
страхувальника, є шкода, заподіяна життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному 
середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів. 

Ризик регульється встановленням відповідних страхових тарифів і страхових 
платежів, як і по інших, наведених нижче, видах страхування. 

9. Особисте страхування  членів ДПД 
З метою захисту життя та здоров'я працівників відомчої пожежної охорони і членів 

добровільних пожежних дружин (команд) і працівників місцевої пожежної охорони під час 
виконання ними своїх обов'язків здійснюється обов’язкове страхування відповідно до статті 30 
Закону України «Про пожежну безпеку» та згідно Постанові Кабінету Міністрів від 03.04.1995р. 
N232 «Про затвердження Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування 
працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин 
(команд)». 

Обов’язкове страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів 
ДПД здійснюється за рахунок підприємств, установ, організацій (юридичних осіб), які утримують 
ці підрозділи, та виконавчого комітету відповідної Ради,за рахунок бюджету якої утримується 
підрозділ місцевої пожежної охорони. 

10. Обов’язкове  страхування відповідальності власників  зброї 
Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників зброї здійснюється з 

метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної третім особам,внаслідок виникнення 



страхових випадків, які призвели до заподіяння шкоди життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб та 
відповідно до: п.29 част.1 статті 7 Закону України "Про страхування" Постанови Кабінету 
Міністрів України від 29 березня 2002р. N402 «Про затвердження Порядку і правил проведення 
обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи 
іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну 
внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї». 

11. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків та транспорті 
Страхування здійснюється згідно: Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р. зі 

змінами № 85/96-ВР; Законом України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. № 3353-12;  
Положення про обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті, затвердженому 
Постановою КМУ від 14 серпня 1996 року №959. 

Предметом страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону та пов’язані з 
життям та здоров’ям застрахованої особи (водія). На одну Застраховану особу страхова сума 
обмежена. 

Страховими випадками є: 
• Загибель або смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку на транспорті;  
• Одержання Застрахованою особою травми внаслідок нещасного випадку на транспорті 

при встановленні йому інвалідності;  
• Тимчасова втрата Застрахованою особою працездатності внаслідок нещасного випадку 

на транспорті.  
12.Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка 

може бути заподіяна пожежами й аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти й об'єкти, господарська діяльність на яких може привести 
до аварій екологічного й санітарно-епідеміологічного характеру 

Страхування здійснюється згідно: Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р. зі 
змінами № 85/96-ВР; Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та 
аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та 
об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-
епідеміологічного характеру (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. № 1788).  

Страховому відшкодуванню підлягає прямий збиток, заподіяний внаслідок пожежі й/або 
аварії на об'єкті підвищеної небезпеки життя, здоров'ю й майну третіх осіб, яке на момент 
настання страхового випадку перебувало в них у володінні або користуванні, включаючи природні 
ресурси, території й об'єкти природно-заповідного фонду.  

Концентрація страхового ризику 
У процесі страхування можуть виникати концентрації ризику, де конкретна подія або 

ряд подій можуть вплинути на зобов'язання Компанії. Такі концентрації можуть виникати з 
одного договору страхування або з певної кількості пов'язаних договорів і призводити до 
обставин, коли можуть виникнути істотні зобов'язання. Концентрація страхового ризику 
формується під впливом різних збігів і повторюваних подій. Наприклад, якщо при страхуванні 
від нещасних випадків страховий випадок виникає одночасно з декількома особами, які уклали 
страховий договір з Компанією, або якщо при страхуванні майна щільно населений регіон 
піддається впливу одного і того ж зовнішнього чинника (наприклад, пожежі, який легко 
поширяться з одного об'єкта на інший, і запобігти цьому неможливо). Крім цього, Керівництву 
відомо, що концентрація ризику можлива внаслідок страхування множинних ризиків.  

Компанія розробила різні механізми контролю і управління, щоб обмежити страховий 
ризик. Але, незалежно від цього, керівництво Компанії розуміє, що існує ризик того, що оцінка 
страхового ризику може бути недостатньо якісною, і можуть бути прийняті невірні рішення. 
Також існує ризик, що страхові виплати не будуть відповідати завданим збитків, або час на 
адміністрування вимог по відшкодуванню збитків буде займати тривалий період. Для того, щоб 
зменшити ці ризики, Компанія дотримується суворої послідовності процесів, які відбуваються 
під час укладання договорів страхування, страхового адміністрування і врегулювання вимог 
щодо відшкодування. Ці процеси моніторяться Керівництвом Компанії на постійній основі. 

 

Аналіз чутливості 
Процес, який використовується для виконання аналізу чутливості, призводить до 

нейтральних оцінок найбільш ймовірного або очікуваного результату. Джерелом даних, що 
використані для припущень про фактори, до яких виявляється чутливість, є внутрішня 
експертна думка. Надалі припущення будуть перевірятися та інформація буде накопичуватися. 
У зв'язку зі специфікою бізнесу складно з упевненістю передбачити результат будь-якого 
вимоги і кінцеву вартість заявлених вимог. Кількісний вимір рівня чутливості окремих 
припущень, наприклад, у зв'язку із законодавчими змінами або недостовірністю методики 



оціночного розрахунку, є неможливим. Також на оцінювану суму може впливати ризик того, 
що вимоги будуть представлені з запізненням і т.д. Кожна заявлена вимога оцінюється окремо в 
кожному конкретному випадку. 

Динаміка страхових виплат 7 років 
Кількість 
страхових 
виплат на 
рік, штук 

104 137 165 198 211 207 169 170 

Страхові 
виплати 
всього, грн. 

144724,0 100600,0 123700,0 367500,0 823186,0 586916,0 301248,07 321825,30* 

Середня 
вартість 
страхових 
виплат, 
грн./шт. 

1392,31 734,31 749,70 1856,06 3901,36 2835,34 1782,53 1893,09 

* середні страхові виплати розраховані як добуток середньоарифметичної кількості страхових виплат (як показника середньої 
кількості вимог за період часу) на середньоарифметичну вартість однієї виплати. 

Трикутники розвитку збитків (трикутники вичерпання претензій) не наводяться, тому 
що термін врегулювання збитків стабільно короткий, можна в цілому сказати, що розвитку 
збитків по роках немає. 

Фінансові ризики та управління ними 
Компанія наражається на фінансові ризики внаслідок операцій з фінансовими 

інструментами. Фінансові ризики включають в себе: ринковий ризик, кредитний ризик і ризик 
ліквідності. Метою (ціллю) управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх 
наслідків. Нижче буде наведено опис кожного з цих ризиків і короткий опис методів, які 
Компанія застосовує для управління ними. Змін в цілях і методах управління ризиками не 
відбувалося. 

Концентрації вказаних ризиків у кількісному вираженні (що є очевидним і випливає з 
інформації, наведеної нижче в таблицях) визначаються шляхом групування фінансових 
інструментів, виходячи зі схожості в характеристиках і однакового підлягання впливу змін в 
економічних або інших умовах. Схожість характеристик є наступною: валюта (гривня), 
географічний регіон (Україна), емітенти та контрагенти (резиденти України). Компанія не має 
підстав для інших характеристик, тому вважається, що всі ризики зконцентровані саме по 
вказаних характеристиках в одній (єдиній) групі. Кількісні показники по цій групі 
характеристик дорівнюють загальним кількісним показникам та окремо не наводяться. 

Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Компанії, це 
пов'язано, в основному, з інвестиційним ризиком. Для того щоб обмежити інвестиційний ризик, 
здійснюються інвестиції в різні фінансові інструменти. Під час вибору фінансових інструментів 
враховуються вимоги законодавства до страховиків з формування і розміщення резервів. 
Мінімізацію інвестиційних ризиків Компанія здійснює двома способами: по-перше, 
диверсифікуючи інвестиційний портфель; по-друге, по можливості, об'єктивно аналізуючи 
певний актив перед його купівлею і відстежуючи подальшу інформацію щодо цього активу. 
Депозити розміщуються, в основному, в надійних банках.  

Фінансові активи та фінансові зобов'язання Компанії, включаючи інвестиції, депозити 
в банках, дебіторську заборгованість, підлягають наступним фінансовим ризикам: 

• Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання 
страховика, інвестиції можуть знецінитися, а прибутковість активів зменшитися. Ринковий 
ризик складається з ризику процентної ставки, цінового ризику і валютного ризику (у разі 
володіння валютою чи проведення валютних операцій); 

• Ризик втрати ліквідності: страховик може не виконати своїх зобов’язань з причини 
недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, страховик 
може бути змушений продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива 
вартість, з метою погашення зобов'язань;  

• Кредитний ризик: Компанія може зазнати збитків у разі невиконання фінансових 
зобов’язань контрагентами (дебіторами). 

(а) Ринковий ризик 
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризик того, що майбутні 

ринкові умови можуть знецінити інструмент. 
Компанія не піддавалася валютному ризику, тому що у не здійснювала валютних 

операцій і не має валютних залишків та заборгованостей. 
Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде 

змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, 



характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти 
ринку. У компанії немає активів, що обліковуються за справедливою вартістю. 

Середні процентні ставки, що застосовувалися Компанією по процентних активах 
(депозитах банків) – від 15 % до 23 %. Процентних фінансових зобов’язань Компанія  не має. 
Компанія не піддається значному ризику коливання процентних ставок, оскільки Компанія не 
має кредитів із плаваючою ставкою, а значна частина активів, що приносять процентний дохід 
(за винятком дивідендів), також забезпечені фіксованою процентною ставкою. За оцінкою 
керівництва компанії, у найближчому майбутньому вплив коливання процентних ставок буде 
аналогічним. 

 (б) Ризик втрати ліквідності 
Відповідно до методології, що застосовується страховиками і стосується розміщення 

технічних резервів, Компанія здійснює інвестиції в різні активи. Інвестиціями з високим рівнем 
ліквідності можуть вважатися такі активи, як банківські депозити до запитання, 
короткострокові депозити, інвестиції в цінні папери, що користуються стабільним 
необмеженим попитом тощо. 

Терміни погашення по похідних фінансових зобов’язаннях не розкриваються окремо, 
т.я. Компанія таких не має. Фінансових гарантій, привелійованих акцій, інших фінансових 
зобов’язань  немає. Компанія розкриває тільки терміни погашення непохідних фінансових 
зобов’язань. У таблиці нижче наведено розподіл недисконтованих непохідних фінансових 
зобов'язань Компанії (довгострокових та поточних) за групами згідно з термінами погашення, 
що залишилися від дати закінчення звітного періоду 31.12.2015 р. до дати погашення. Часові 
інтервали умовно визначені як до 3 місяців, від 3 до 12 місяців, більше 12 місяців: 

 
Станом на 31.12.2015 по 
категоріях 

Термін погашення до 3 
місяців, тис. грн. 

Термін погашення від 3 до 
12 місяців, тис. грн. 

Термін погашення більше 
12 місяців, тис. грн. 

Процентні кредити та позики - 0 0 
Торгівельна заборгованість (за 
товари, роботи, послуги) 

0 
 

0 0 

Вся інша кредиторська 
заборгованість 

443 0 0 

Компанія має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Взагалі, ліквідність Компанії є 
достатньою: так, коефіцієнт ліквідності (відношення оборотних активів до поточних зобов’язань) станом на станом 
на 01.01.15 – 63, станом на 31.12.15 - 34. Ці коефіцієнти наведені як кількісна інформація, яка дозволяє 
користувачам фінансової звітності оцінити масштаб цього ризику.  

(в) Кредитний ризик 
Компанія схильна до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що 

контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. 
Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в 
основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Кредитний 
ризик стосується дебіторської заборгованості (зі страхування, за претензіями тощо). 
Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, 
створюються резерви під знецінення за необхідності. 

МСФЗ (IFRS) 7 вимагає розкриття, яке найкращим чином подає максимальний 
кредитний ризик компанії, що дорівнює балансовій вартості (за мінусом сформованого резерву 
під знецінення), за вирахуванням сум заліку проти зобов’язань, з додаванням сум наданих 
фінансових гарантій/порук та сум безвідзивних зобов’язань з надання позики, з додатковим 
вирахуванням договірних покриттів чи забезпечень, що зменшують кредитний ризик. Для 
Компанії станом на 31.12.2015 р. максимальний кредитний ризик дорівнює балансовій вартості 
відповідних статей, тому що інші чинники відсутні. 

Керівництво регулярно контролює дебіторську заборгованість в операціях 
страхування. Страховий поліс анулюється, якщо після відповідного повідомлення 
страхувальник не сплачує належну суму. 

Управління капіталом 

На виконання вимог МСФЗ (IAS)1 «Подання фінансової звітності», страхова компанія 
розкриває цілі, політики та процеси управління капіталом.  

У якості капіталу управляється власний капітал Компанії, у тому числі: статутний 
капітал та інші статті власного капіталу, а саме, резервний капітал, додатковий капітал та 
нерозподілений прибуток. Кількісні та якісні дані про те, що управляється як капітал, наведені 
у Примітці 11. «Акціонерний капітал та інші статті власного капіталу». Основні цілі управління 
капіталом: підтримання достатності капіталу, що встановлено законодавчо, та адекватності 



капіталу для ведення діяльності та максимізації вигід власників Компанії. Компанія управляє 
капіталом та змінює його у залежності від економічних вимог та вимог законодавства. 
Показник, що використовується компанією для управління капіталом – коефіцієнт фінансової 
стійкості (показник концентрації власного капіталу, коефіцієнт фінансової незалежності), що 
розраховується як відношення власного капіталу до підсумку пасиву, мінімальне значення 
якого встановлене Компанією більше 0,5 (бажано 0,75 - 0,99). Так, станом на 01.01.2015 р.  
коефіцієнт фінансової стійкості становив – 0,92, на 31.12.2015 р. – 0,89. Компанія є фінансово 
стійкою. 

Страхова компанія виконує вимоги законодавства стосовно розміру та сплати 
акціонерних (статутних) капіталів страхових компаній, умов забезпечення платоспроможності, 
перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим 
нормативним запасом платоспроможності. Детальна інформація наведена у відповідному 
додатку до Звітних даних страховика. 

 
20. Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін 
Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю Компанії та не містить 

результатів діяльності інших компаній, проте розкривається все наступне. 
Компанія в обов’язковому порядку розкриває відносини між дочірніми та 

материнським підприємствами, з наведенням детальних даних, що ідентифікують сторони. 
Материнської компанії, яка б контролювала Компанію, немає. 

Компанія розкриває інформацію щодо компенсацій, нарахованих (виплачених) 
провідному управлінському персоналу  за категоріями виплат:  
а) короткострокові виплати працівникам: у  2014 році – 39 тис. грн., у 2015 році - 43 тис. грн.; 
б) виплати по закінченні трудової діяльності – немає; 
в) інші довгострокові виплати працівникам – немає; 
г) виплати при звільненні – немає; 
ґ) платіж на основі акцій – немає. 

Інших операцій з пов’язаними сторонами, крім визначених вище, не було, сальдо 
разрахунків немає, тому інша інформація не наводиться (наведення не вимагеється МСФЗ). 

 
21. Події після звітного періоду 
Дата затвердження фінансової звітності до випуску вказана у Примітці 1. «Інформація 

про Компанію»; Компанія оцінила в період з 01.01.2016 р. й до цієї дати існування наступних 
подій: 

а) подій, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які 
вимагають коригування фінансової звітності за 2015 рік) - немає; та 

б) події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не 
вимагають коригування фінансової звітності, але вимагають певних розкриттів) - немає. 

Тобто, жодного типу подій виявлено не було. 
 
 

Президент                                                              Олійник  І.Ю.  
 
                                     М.П. 

Головний  бухгалтер                                                             Островерх А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт ) 

 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КОМПАС-
АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 32135020 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61068 м.Харків вул. Броненосця Потьомкіна,1 
к.142 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

3011 
26.09.2002 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів 

0084 
д/н 
д/н 
29.10.2013 
06.09.2017 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 
звітності 2015 

Думка аудитора Безумовно-позитивна 

 
 


