
Регулярна інформація за 2014 рік 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 

Голова Правління       Говенко Павло Миколайович 

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

М.П. 
(дата) 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ"  

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

33946038 

4. Місцезнаходження 

65011Одеська Приморськийм. Одеса вул. Успенська, 44 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0482)330041(0562)333452 

6. Електронна поштова адреса 

ic.arsenal@ukr.net 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

 
 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 

Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку" 

  

 
 (номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
  (дата) 

3. Річна інформація розміщена 
на сторінці http://33946038.infosite.com.ua/ 

в мережі 
Інтернет 

 
  (адреса сторінки)   (дата) 

 



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 

відсотками та 
більше акцій 

емітента 

X 



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 

- 

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 

X 

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 за 
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 

До п.3. Вiдомостi щодо участі емiтента в створенні юридичних осіб 
вiдсутні, оскiльки емітент є приватним (закритим) акціонерним 

товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів. До п.4. Інформація щодо посади корпоративного 
секретаря відсутня оскільки емітент є приватним (закритим) 

акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) 

розміщення цінних паперів. До п.5. Iнформацiя про рейтингове 
агенство вiдстутня, оскiльки емітент є приватним (закритим) 

акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) 

розміщення цінних паперів. До п.6. Iнформацiя про засновникiв 
та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

часток, паїв) вiдсутня оскiльки емітент є приватним (закритим) 
акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів. До п.10. Iнформацiя про дивiденди 

вiдсутня, оскiльки емітент є приватним (закритим) акціонерним 
товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення 

цінних паперів. До п.11. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами 

яких користується емiтент вiдсутня, оскiльки емітент є приватним 
(закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне 

(відкрите) розміщення цінних паперів. До п.12(2). Iнформацiя про 

облiгацiї емiтента вiдсутня, оскiльки облiгацiї емiтентом не 
випускались. До п. 12(3). Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента 
вiдсутня, оскiльки iншi цiннi папери емiтентом не випускались. До 
п.12(4). Інформація про похідні цінні папери відсутня, оскільки 

емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів. До п.12(5). 



Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду 

вiдсутня, оскiльки викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду 
емiтентом не проводилося. До п.13. Iнформацiя про опис бiзнесу 
емiтента вiдсутня, оскiльки емітент є приватним (закритим) 

акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів. До п.14(2). Інформація щодо вартості 

чистих активів емітента відсутня, оскільки емітенти, які здійснюють 

страхову діяльність не надають таку iнформацiю згiдно з 
Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 
До п.14(4),(5). Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї 

основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї вiдсутнi, оскiльки емiтент не здiйснює такi 

види дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, 

газу та води. До п.15. Iнформацiя про забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки емітент є приватним 
(закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне 

(відкрите) розміщення цінних паперів. До п.п.18-27. Інформація 

відсутня, оскiльки емітент є приватним (закритим) акціонерним 
товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення 

цінних паперів. До п.29. Оскільки емітент є приватним (закритим) 

акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, тому він надає тільки відомості про 
аудиторський висновок (звіт). До п.30. Річна фiнансова звiтнiсть 
емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку вiдсутня, оскiльки емiтент є страховиком i 

складає звiтнiсть за мiжнародними стандартами. До п.32. Звiт про 
стан об’єкта нерухомостi вiдсутнiй оскiльки емiтент не здiйснював 

емiсiю цiльових облiгацiй. 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ"  

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)  

А 00 019043 

3. Дата проведення державної реєстрації 

07.12.2005 

4. Територія (область) 

Одеська 

5. Статутний капітал (грн) 

10000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

6 

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

65.12Інші види страхування, крім страхування життя 

д/н 

д/н 

10. Органи управління підприємства 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" 

2) МФО банку 

307123 

3) поточний рахунок 

26507010239565 

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



- 

5) МФО банку 

- 

6) поточний рахунок 

- 

 



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 

Страхова діяльність у формі 

добровільного страхування 

вантажів та багажу 
(вантажобагажу) 

АЕ 284269 16.01.2014 Національна 

комісія, що 

здійснює 
державне 

регулювання 

у сфері 
ринків 

фінансових 

послуг 

 

Опис Строк дії ліцензії - необмежений 

  

Страхова діяльність у формі 

добровільного страхування 

наземного транспорту (крім 
залізничного) 

АЕ 284272 16.01.2014 Національна 

комісія, що 

здійснює 
державне 

регулювання 

у сфері 
ринків 

фінансових 

послуг 

 

Опис Строк дії ліцензії - необмежений 

  

Страхова діяльність у формі 

добровільного страхування від 

нещасних випадків 

АЕ 284275 16.01.2014 Національна 

комісія, що 

здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

ринків 

фінансових 
послуг 

 

Опис Строк дії ліцензії - необмежений 

  

Страхова діяльність у формі 
добровільного страхування 
відповідальності перед третіми 

особами[крім цивільної від-ті 

власників наземн. тр-ту , від-ті 
власників повітрян.тр-ту, від-ті 

власників водн.тр-ту (включаючи 

АЕ 284270 16.01.2014 Національна 
комісія, що 
здійснює 

державне 

регулювання 
у сфері 

ринків 

 



від-ть перевізника)] фінансових 

послуг 

Опис Строк дії ліцензії - необмежений 

  

Страхова діяльність у формі 
добровільного страхування 
залізничного транспорту 

АЕ 284274 16.01.2014 Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 

у сфері 
ринків 

фінансових 

послуг 

 

Опис Строк дії ліцензії - необмежений 

  

Страхова діяльність у формі 

добровільного страхування від 

вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ 

АЕ 293997 12.08.2014 Державна 

комісія з 

регулювання 
ринків 

фінансових 
послуг 
України 

 

Опис Строк дії ліцензії - необмежений 

  

Страхова діяльність у формі 

добровільного страхування майна 
[крім залізничного, наземного, 

повітряного, водного транспорту 

(морського внутрішнього та інших 
видів водного транспорту), 

вантажів та багажу 
(вантажобагажу)] 

АВ 293996 12.08.2014 Державна 

комісія з 
регулювання 

ринків 

фінансових 
послуг 

України 

 

Опис Строк дії ліцензії - необмежений 

  

Страхова діяльність у формі 

обов’язкового страхування 

предмета іпотеки від ризиків 
випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 

псування 

АЕ 284273 16.01.2014 Національна 

комісія, що 

здійснює 
державне 

регулювання 

у сфері 
ринків 

фінансових 
послуг 

 

Опис Строк дії ліцензії - необмежений 

  

Страхова діяльність у формі 

добровільного страхування 

АЕ 284271 16.01.2014 Національна 

комісія, що 

 



фінансових ризиків здійснює 

державне 
регулювання 
у сфері 

ринків 
фінансових 

послуг 

Опис Строк дії ліцензії - необмежений 

  

 



Інформація щодо освіти та стажу роботи 
посадових осіб емітента 

1)Посада Голова Правління 

2)Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Говенко Павло Миколайович 

3)Паспортні дані 

фізичної особи 
(серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або 
ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

КЕ 097959 31.05.1996 Ренійським РВ УМВС України в Одеській 

області 

4)Рік народження** 1965 

5)Освіта** 
Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 
спеціальність – правознавство, кваліфікація –юрист 

6)Стаж роботи 

(років)** 

31 

7)Найменування 

підприємства та 
попередня посада, 

яку займав** 

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ГРУП" - директор 

6)дата набуття 
повноважень та 
термін, на який 

обрано (призначено) 

07.11.2013 3 роки 

9)Опис 

Повноваження Правлiння передбаченi Статутом та 

Положенням про Правлiння. Правлiння Товариства очолює 

Голова Правлiння, який обирається Наглядовою радою 
Товариства строком на 3 роки. Голова Правлiння органiзовує 

роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення 
протоколiв засiдань. Повноваження Голови Правлiння 

припиняються за рiшенням Наглядової ради з пiдстав, 

передбачених його контрактом, за власним бажанням та з 
iнших пiдстав, передбачених чинним законодавством. Голова 

Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi 

Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, 
як в Українi, так i за її межами, вчиняти правочини вiд iменi 

Товариства, як в Українi, так i за її межами, видавати накази 

та давати розпорядження, обов`язковi для виконання всiма 
працiвниками Товариства. Умови органiзацiї та оплати працi, 
вiдпочинку та соцiального захисту Голови Правлiння 

визначаються в контрактi. Голова Правлiння є посадовою 
особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть за рiшення, 

прийнятi в межах своїх повноважень. 07.11.2013 р. згiдно до 
Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 

13/02 від 07.11.2013 р. обрано на посаду Голови Правління 



Говенка Павла Миколайовича. Попередні посади: Директор 

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ГРУП", м. Одеса , вул. Пантелеймонівська, 28, 
офіс 1 Загальний стаж роботи – 31 рік Непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

1)Посада Член Правління 

2)Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 
юридичної особи 

Федорова Ольга Леонідівна 

3)Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав)* або 

ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

КК 994546 11.11.2002 Приморським РВ УМВС України в 
Одеській області 

4)Рік народження** 1964 

5)Освіта** 
Одеський державний економічний університет, спеціальність 
– економіст, кваліфікація фінанси. 

6)Стаж роботи 

(років)** 

27 

7)Найменування 

підприємства та 

попередня посада, 
яку займав** 

ПрАТ Страхова компанія «Міська» - головний бухгалтер 

6)дата набуття 

повноважень та 

термін, на який 
обрано (призначено) 

07.11.2013 на 3 роки 

9)Опис 

Повноваження та обов’язки члена Правління визначаються 
Положенням про правління. Згiдно Протоколу Наглядової 

Ради № 13-14 від 06.10.2014р. 07.11.2013 р. згiдно до 

Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 
13/02 від 07.11.2013 р. Обрано на посаду Члена Правління 
Федорову Ольгу Леонідівну. Попередні посади: Головний 

бухгалтер ПрАТ "Міська страхова компанія", м.Донецьк, вул. 
Краснооктябрська, 111 Загальний стаж керівної роботи – 27 
років Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

1)Посада Головний бухгалтер 

2)Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Федорова Ольга Леонідівна 

3)Паспортні дані 

фізичної особи 

КК 994546 11.11.2002 Приморським РВ УМВС України в 

Одеській області 



(серія, номер, дата 

видачі, орган, який 
видав)* або 

ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

4)Рік народження** 1964 

5)Освіта** 
Одеський державний економічний університет, спеціальність 
– економіст, кваліфікація фінанси. 

6)Стаж роботи 
(років)** 

27 

7)Найменування 
підприємства та 

попередня посада, 
яку займав** 

ПрАТ "Міська страхова компанія" - головний бухгалтер 

6)дата набуття 
повноважень та 

термін, на який 

обрано (призначено) 

08.11.2013 на 3 роки 

9)Опис 

Головний бухгалтер підпорядкований безпосередньо Голові 
правління. Головний бухгалтер здійснює організацію 
бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та 

контроль за ощадливим використанням матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності 
підприємства, формує відповідно до законодавства про 

бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури 
й особливостей діяльності підприємства, необхідності 
забезпечення його фінансової стійкості та виконує інші 

обов’язки відповідно до посадової інструкції. Згiдно наказу № 
13/05-к від 08.11.2013р. Федорову Ольгу Леонідівну 

призначено головним бухгалтером ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» 

Попередні посади: Головний бухгалтер ПрАТ "Міська страхова 
компанія", м.Донецьк, вул. Краснооктябрська, 111 Загальний 

стаж керівної роботи – 27 років Непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

1)Посада Голова Наглядової ради 

2)Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Шулла Сергій Людвигович 

3)Паспортні дані 

фізичної особи 
(серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або 
ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

КЕ 673101 07.07.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській 

області 

4)Рік народження** 1981 



5)Освіта** 

Одеський державний політехнічний університет, спеціальність 

- „Економіка і управління в машинобудуванні”, кваліфікація - 
інженер-економіст. 

6)Стаж роботи 
(років)** 

12 

7)Найменування 
підприємства та 

попередня посада, 
яку займав** 

ПАТ «БАНК ВОСТОК» - начальник Управління продаж 
корпоративного бізнесу 

6)дата набуття 
повноважень та 

термін, на який 

обрано (призначено) 

07.11.2013 3 роки 

9)Опис 

Повноваження Голови Наглядової ради передбачені Статутом 
та Положенням про Наглядову раду i дiйснi з моменту його 
обрання Наглядовою радою відповідно до рішення акціонера 

№ 13/02 вiд 07.11.2013 р.. Голова Наглядової ради 
органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та 

головує на них, вiдкриває Загальнi збори, та здiйснює iншi 

повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про 
Наглядову раду. Члени Наглядової ради несуть 

вiдповiдальнiсть за рiшення, прийнятi в межах своїх 

повноважень. Умови органiзацiї та оплати працi, вiдпочинку 
та соцiального захисту Голови Наглядової ради визначаються 

в контрактi. 07.11.2013 р. згiдно Рiшення акціонера 

(власника 100% акцій товариства) № 13/02 від 07.11.2013 р. 
обрано на посаду Голови Наглядової Ради Шуллу Сергія 
Людвиговича Попередні посади: начальник відділу 

обслуговування підприємств сфери послуг та легкої 
промисловості управління корпоративного обслуговування 

клієнтів ПАТ Акціонерний банк «Південний» Обіймає посаду: 
ПАТ «БАНК ВОСТОК» (м.Дніпропетровськ, вул.Курсантська, 

24) - начальник Управління продаж корпоративного бізнесу 

Загальний стаж керівної роботи – 12 років Непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

1)Посада Член Наглядової ради 

2)Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Великий Олексій Вікторович 

3)Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 

видачі, орган, який 
видав)* або 

ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

КК 035515 16.06.1998 Київським РВ УМВС України в Одеській 
області 

4)Рік народження** 1981 

5)Освіта** Одеський національний політехнічний університет, 



спеціальність - „ Економіка підприємства”, кваліфікація - 

економіст, менеджер-аналітик 

6)Стаж роботи 

(років)** 

12 

7)Найменування 

підприємства та 
попередня посада, 

яку займав** 

ПАТ «БАНК ВОСТОК» - заступник начальника Управління 

продаж корпоративного бізнесу 

6)дата набуття 

повноважень та 
термін, на який 

обрано (призначено) 

07.11.2013 3 роки 

9)Опис 

Повноваження члена Наглядової ради передбаченi Статутом 

та Положенням про Наглядову раду i дiйснi з моменту його 
затвердження рiшенням акціонера № 13/02 вiд 07.11.2013 р. 
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється 

виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна i та сама 
особа може обиратися до складу Наглядової ради 

неодноразово. Член Наглядової ради Товариства не може 

бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної 
комiсiї (Ревiзором) цього Товариства. Член Наглядової ради 

повинен виконувати свої обов`язки особисто i не може 

передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена 
Наглядової ради - юридичної особи - Акцiонера. Члени 

Наглядової ради Товариства є посадовими особами 

Товариства i несуть вiдповiдальнiсть за рiшення, прийнятi в 
межах своїх повноважень. Умови органiзацiї та оплати працi, 
вiдпочинку та соцiального захисту члена Наглядової ради 

визначаються в контрактi. 07.11.2013 р. згiдно Рiшення 
акціонера (власника 100% акцій товариства) № 13/02 від 

07.11.2013 р. обрано на посаду члена Наглядової Ради 
Великого Олексія Вікторовича. Попередні посади: ПАТ 

«Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса, вул.. Краснова 

6/1) – провідний економіст відділу обслуговування 
підприємств транспорту, туризму та зв’язку управління 

корпоративного обслуговування клієнтів; провідний економіст 
відділу обслуговування підприємств будівництва, важкої та 
енергетичної промисловості управління корпоративного 

обслуговування клієнтів; ПАТ «Фінбанк» (м. Одеса, пр-т 

Шевченка 4-а)- Заступник начальника управління 
корпоративного бізнесу. Обіймає посаду: ПАТ «БАНК 

ВОСТОК» (м.Дніпропетровськ, вул.Курсантська, 24) - 
заступник начальника Управління продаж корпоративного 

бізнесу. Загальний стаж керівної роботи – 12 років 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

1)Посада Член Наглядової ради 

2)Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної 
особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Тетерін Володимир Миколайович 

3)Паспортні дані КМ 262446 11.08.2004 Київським РВ ОМУ УМВС України в 



фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав)* або 

ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Одеській області 

4)Рік народження** 1973 

5)Освіта** 

Одеський державний політехнічний університет, спеціальність 

- „Економіка і управління в машинобудуванні”, кваліфікація - 

інженер-економіст. 

6)Стаж роботи 

(років)** 

17 

7)Найменування 
підприємства та 

попередня посада, 

яку займав** 

ПАТ «БАНК ВОСТОК» - начальник Управління грошового обігу 

6)дата набуття 

повноважень та 
термін, на який 

обрано (призначено) 

07.11.2013 3 роки 

9)Опис 

Повноваження члена Наглядової ради передбаченi Статутом 

та Положенням про Наглядову раду i дiйснi з моменту його 

затвердження рiшенням акціонера № 13/02 вiд 07.11.2013 р. 
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється 

виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна i та сама 
особа може обиратися до складу Наглядової ради 
неодноразово. Член Наглядової ради Товариства не може 

бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної 
комiсiї (Ревiзором) цього Товариства. Член Наглядової ради 

повинен виконувати свої обов`язки особисто i не може 

передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена 
Наглядової ради - юридичної особи - Акцiонера. Члени 

Наглядової ради Товариства є посадовими особами 

Товариства i несуть вiдповiдальнiсть за рiшення, прийнятi в 
межах своїх повноважень. Умови органiзацiї та оплати працi, 

вiдпочинку та соцiального захисту члена Наглядової ради 

визначаються в контрактi. 07.11.2013 р. згiдно Рiшення 
акціонера (власника 100% акцій товариства) № 13/02 від 
07.11.2013 р. обрано на посаду члена Наглядової Ради 
Тетеріна Володимира Миколайовича. Попередні посади: ПАТ 

Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса, вул. Краснова 6/1) 

, начальник відділу обмінних пунктів управління 
обслуговування фізичних осіб Обіймає посаду: ПАТ «БАНК 
ВОСТОК» (м.Дніпропетровськ, вул.Курсантська, 24) - 

начальник Управління грошового обігу Загальний стаж 
керівної роботи – 17 років Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

1)Посада Голова Ревізійної комісії 

2)Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 

особи або повне 

Дубова Наталя Леонідівна 



найменування 

юридичної особи 

3)Паспортні дані 

фізичної особи 
(серія, номер, дата 

видачі, орган, який 
видав)* або 

ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

КК 360056 03.12.1999 Іллічівським МВ УМВС України в 

Одеській 

4)Рік народження** 1975 

5)Освіта** 
Одеський державний економічний університет, спеціальність 

„Фінанси”, кваліфікація - економіст. 

6)Стаж роботи 
(років)** 

21 

7)Найменування 
підприємства та 

попередня посада, 

яку займав** 

ПАТ «БАНК ВОСТОК» - Начальник Валютного відділу ПРД 

6)дата набуття 
повноважень та 
термін, на який 

обрано (призначено) 

07.11.2013 3 роки 

9)Опис 

Повноваження члена Ревізійної комісії передбаченi Статутом 

та Положенням про Ревізійну комісію i дiйснi з моменту його 
затвердження рiшенням акціонера № 13/02 вiд 07.11.2013 р. 

Обрання членiв Ревізійної комісії Товариства здiйснюється 

шляхом кумулятивного голосування. Функціями Ревізійної 
комісії є а) контроль дотримання Компанією законодавства 

України; б) розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та 

підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам; в) 
винесення на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради 

Компанії пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до 

компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової 
безпеки і стабільності Компанії та захисту інтересів клієнтів. 
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею 
перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді Компанії. 

Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за 

достовірність, повноту та об'єктивність викладених у 
висновках (звітах) Ревізійної комісії відомостей, а також за 

невиконання або неналежне виконання покладених на них 

обов'язків. Умови органiзацiї та оплати працi, вiдпочинку та 
соцiального захисту Голови Ревізійної комісії визначаються в 

контрактi. 07.11.2013 р. згiдно Рiшення акціонера (власника 

100% акцій товариства) № 13/02 від 07.11.2013 р. обрано на 
посаду Голови Ревізійної комісії Дубову Наталю Леонідівну. 

Попередні посади: ПАТ Акціонерний банк «Південний» (м. 

Одеса, вул. Краснова 6/1) , заступник начальника відділу 
обслуговування юридичних осіб в іноземній валюті. Обіймає 

посаду: ПАТ «БАНК ВОСТОК» (м.Дніпропетровськ, 
вул.Курсантська, 24) - Начальник Валютного відділу ПРД 

Загальний стаж керівної роботи –21 років Непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 



1)Посада Член Правління 

2)Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 

особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Стоянова Олена Олександрівна 

3)Паспортні дані 

фізичної особи 
(серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або 
ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

КК 064915 01.07.1998 Приморський РВ УМВС України в 

Одеській області 

4)Рік народження** 1974 

5)Освіта** 

Одеський національний політехнічний університет, 

спеціальність - „ Економіка підприємства”, кваліфікація - 
економіст, менеджер-аналітик 

6)Стаж роботи 
(років)** 

18 

7)Найменування 
підприємства та 

попередня посада, 

яку займав** 

ПАТ "БАНК ВОСТОК", начальник Управління обслуговування 
ВІП клієнтів 

6)дата набуття 
повноважень та 

термін, на який 

обрано (призначено) 

06.10.2014 на 3 роки 

9)Опис 

Повноваження та обов’язки члена Правління визначаються 
Положенням про правління. Згiдно Протоколу Наглядової 
Ради № 13-14 від 06.10.2014р. Стоянову Олену 

Олександрівну призначено членом Правління ПрАТ СК 

«АРСЕНАЛ» Попередні посади: начальник відділу 
обслуговування ВІП клієнтів управління платіжних карт 

операційного департаменту ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», начальник 
відділу обслуговування ВІП клієнтів управління платіжних 

карт роздрібного департаменту ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ». 

Обіймає посаду: ПАТ «БАНК ВОСТОК» (м.Дніпропетровськ, 
вул.Курсантська, 24) - начальник Управління обслуговування 
ВІП клієнтів Загальний стаж роботи –18 років . Непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

 



Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями 
емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 
фізичної особи 

або повне 

найменування 
юридичної 

особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав)* або 

ідентифікаційний 
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 

привілейовані 

на 
пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 
Правління 

Говенко Павло 
Миколайович 

КЕ 097959 31.05.1996 
Ренійським РВ УМВС 

України в Одеській 

області 

0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член 

Правління 

Федорова Ольга 

Леонідівна 

КК 994546 11.11.2002 

Приморським РВ УМВС 
України в Одеській 

області 

0 0.00000000000 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Федорова Ольга 

Леонідівна 

КК 994546 11.11.2002 

Приморським РВ УМВС 
України в Одеській 
області 

0 0.00000000000 0 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

ради 

Шулла Сергій 

Людвигович 

КЕ 673101 07.07.1997 

Київським РВ УМВС 

України в Одеській 
області 

90908 9.09080000000 90908 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Великий Олексій 
Вікторович 

КК 035515 16.06.1998 
Київським РВ УМВС 

України в Одеській 
області 

0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Тетерін 
Володимир 

Миколайович 

КМ 262446 11.08.2004 
Київським РВ ОМУ 

УМВС України в 

0 0.00000000000 0 0 0 0 



Одеській області 

Голова 

Ревізійної 
комісії 

Дубова Наталя 

Леонідівна 

КК 360056 03.12.1999 

Іллічівським МВ УМВС 
України в Одеській 

0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член 
Правління 

Стоянова Олена 
Олександрівна 

КК 064915 01.07.1998 
Приморський РВ УМВС 

України в Одеській 

області 

0 0.00000000000 0 0 0 0 

Усього 90908 9.0908 90908 0 0 0 

 



Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій 

емітента 

Найменування 
юридичної 

особи 

Ідентифікаційн
ий код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходжен
ня 

Кількіст
ь акцій 
(штук) 

Від 

загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках
) 

Кількість за видами акцій 

прост

і 

іменн
і 

прості на 
пред'явник

а 

привілейова

ні іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю «ІСТ ФАКТОР 
КАПІТАЛ» 

39150930 д/н 51000 д/н 
м.Одеса вул. 

Фонтанська 

дорога, буд.25 

904542 90.4542 90454
2 

0 0 0 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі 

паспорта, найменування органу, 

який видав паспорт** 

Кількіст

ь акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 
акцій (у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

прост
і 

іменн
і 

прості на 

пред'явник
а 

привілейова

ні іменні 

привілейова

ні на 
пред'явника 

Усього 904542 90.4542 90454
2 

0 0 0 

 



Інформація про загальні збори 
акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата проведення 25.04.2014 

Кворум зборів** 100 

Опис 

Перелік питань,що розглядалися на Загальних Зборах Порядок 

денний: 1. Розгляд звіту Правління Компанії про результати 
діяльності за 2013 р. 2. Розгляд звіту Наглядової ради про 
результати діяльності Компанії за 2013 р. 3. Розгляд звіту та 

висновків Ревізійної комісії Компанії щодо річної фінансової 
звітності Компанії за 2013 р. 4. Розгляд звіту зовнішнього аудитора 

та затвердження заходів за результатами розгляду. 5. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Правління, 
Ревізійної комісії Компанії. 6. Розгляд та затвердження річної 

фінансової звітності Компанії за 2013 р. 7. Прийняття рішення про 
розподіл прибутку Компанії за 2013 р., визначення розміру та 

порядку виплати дивідендів за 2013 р. Особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Наглядової 
Ради Шулла Сергій Людвигович Результати розгляду з усіх питань 

порядку денного: Рішення прийняті з усіх питань порядку денного 

  

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 15.09.2014 

Кворум зборів** 100 

Опис 

Перелік питань,що розглядалися на Загальних Зборах Порядок 
денний: 1) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; 2) 

Обрання членів Лічильної комісії; 3) Прийняття рішення щодо 

збільшення статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» шляхом 

приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків. 4) Прийняття рішення про 

приватне розміщення акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» із затвердженням 
переліку осіб, які є учасниками такого розміщення. 5) Визначення 

уповноваженого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ», якому надаються 
повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов’язаних 

із приватним розміщенням акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ». 6) Визначення 
уповноважених осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ», яким надаються 
повноваження: •проводити дії щодо забезпечення реалізації 

акціонерами свого переважного права на придбання акцій, 

стосовно яких прийнято рішення про розміщення; •проводити дії 
щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у 

процесі приватного розміщення акцій; •проводити дії щодо 



здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують 

право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій. Особи, що подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного: Голова Наглядової Ради Шулла Сергій 

Людвигович Особа, що ініціювала проведення позачергових 
загальних Зборів: Наглядова Рада Товариства Результати розгляду 

з усіх питань порядку денного: Рішення прийняті з усіх питань 

порядку денного. 

  

 



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 

11.01.2006 03/1/06 Державна комісія 

з цінних паперів 

та фондового 

ринку 

UA 4000136691 Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 

10 1000000 10000000 100 

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. 

  

 

 

 

  

 
 



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: 

0 8 0 0 0 8 

будівлі та 

споруди 

0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 

0 8 0 0 0 8 

транспортні 

засоби 

0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

2. 

Невиробничого 

призначення: 

0 0 0 0 0 0 

будівлі та 
споруди 

0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 

0 0 0 0 0 0 

транспортні 
засоби 

0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 8 0 0 0 8 

Опис Основні засоби (комп"ютерне обладнання) відноситься до 4 групи 

(машини й устаткування), терміни та умови користування основними 
засобами - 36 місяців, первісна вартість основних засобів складає 

9000 (девять тисяч) гривень, ступень їх зносів, ступень їх 

використання, сума нарахованого зносу - 1000 (одна тисяча) 
гривень, суттєві зміни у вартості основних засобів відсутні. 

Обмеженнь на використання майна емітента немає . 

 



Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 

(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 
цінними паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними 
цінними паперами 

(за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами 

ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями 
(всього) 

X 0 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому 

числі за похідними 
цінними 

паперами)(за 

кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права 
(за кожним видом): 

X 0 X X 

   X  

Податкові 

зобов'язання 

X 68 X X 

Фінансова допомога 
на зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 1092 X X 

Усього зобов'язань X 1160 X X 

Опис: д/н 



 



Відомості щодо особливої інформації та 

інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення у стрічці 

новин 

Вид інформації 

1 2 3 

15.09.2014 17.09.2014 Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 25 відсотків статутного 

капіталу 

06.10.2014 07.10.2014 Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

23.12.2014 23.12.2014 Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок 
(звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю Аудиторська 
фірма «АленАудит» 

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

35281710 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 52001, Дніпропетровська обл., 

м. Підгородне, 

вул.Новомосковська, 109 

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

4028 27.09.2007 

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** 

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 

звітності 

2014 рік 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

 



Інформація про стан корпоративного управління 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

№ 

з/п 
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2012 0 0 

2 2013 1 1 

3 2014 2 1 

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

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

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

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

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

 
Так Ні 

Підняттям карток  X 



Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 
Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Внесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X  

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X  

Інше (запишіть): Ні 

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

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 



Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  3 

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) д/н 

Інші (запишіть) д/н 

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 (запишіть) д/н 

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): - відсутність непогашеної судимості; - відсутність заборони обіймати певні посади та/або займатись 

певною діяльністю. - відсутність фактів звільнення за статтями 40 (пункти 2 - 4, 7, 8), 41 Кодексу законів про працю 
України (протягом останніх п'яти років). 

X  

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

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами 

та обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або 

фінансового менеджменту) 

 X 

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

Інше (запишіть) д/н 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено  посаду ревізора? (так, створено 

ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 

Так, 
створено 

ревізійну 

комісію 



Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. 

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 Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу чи 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 правління 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

Так Ні Ні Ні 



Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 

Ні Ні Ні Так 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати 

рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  

Так 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто 

суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах 

акціонерного товариства? (так/ні) 

Ні 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган (правління) 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): д/н 

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

 

Інформація 

розповсюджується 
на загальних зборах 

Публікується у пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 

Документи 

надаються для 
ознайомлення 

Копії 

документів 
надаються на 

Інформація 

розміщується на 
власній інтернет-



інформаційній базі даних 

НКЦПФР про ринок 

цінних паперів 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

запит 

акціонера 

сторінці 

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 Ні Ні 

Інформація про 

склад органів 

управління 
товариства 

Ні Так Ні Ні Так 

Статут та 
внутрішні 

документи 

Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи 
загальних зборів 
акціонерів після їх 

проведення 

Ні Ні Ні Так Ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 
товариства 

Ні Ні Так Ні 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)  Так 

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) д/н 

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) д/н 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері 

корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

Ні 

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): д/н 
  

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  

Не визначились X 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних 

трьох років? (так/ні/не визначились) 

Не 

визначились 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України 

протягом останніх трьох років? 

Так 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного  управління вкажіть дату його 
прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н 

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: д/н 

 



Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів 

страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення 
фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом.  

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль 
за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством 

вимогам та зміна їх складу за рік. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІСТ ФАКТОР КАПІТАЛ» код за 

ЄДРПОУ 39150930, місто Одеса, вул. Фонтанська Дорога 25 

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.  

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика 
внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам 

фінансових послуг відсутні. Під час перебування у складі виконавчого органу або 

наглядової ради зазначених у звіті осіб, факти невиконання фінансових зобов'язань, 
неплатоспроможності Товариства та факти застосування санкцій з боку Нацфінпослуг 

до Товариства не встановлені. Санкції з боку Нацфінпослуг особисто до членів 
наглядової ради та виконавчого органу страховика не застосовувались. 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та  виконавчого 

органу, або відсутність таких заходів. 

Протягом року заходи впливу не застосовувались органами державної влади до 

страховика, в тому числі до членів наглядової ради та виконавчого органу.  

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або відсутність такої системи. 

Управління страховими ризиками в Товаристві базується на дотриманні принципу 

беззбитковості діяльності, при забезпеченні надійного та безперервного процесу 
виявлення, оцінки, контролю та моніторингу всіх видів ризику та спрямоване на 

забезпечення оптимального співвідношення між прибутковістю окремих бізнес-напрямів 
та рівнем ризиків, що приймає на себе Товариство, здійснюючи господарську діяльність.  

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю). 

Порушень ведення бухгалтерського обліку внутрішнім аудитом не виявлено.При 
необхідності, перевірки щодо діяльності страховика проводить Ревізор або залучається 

зовнішній аудитор. За висновками незалежного зовнішнього аудитора фінансова 

звітність Товариства справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає 
фінансовий стан та результат діяльності Товариства на 31.12.2014. 1. Інформація про 

компанію та основа підготовки фінансової звітності за 2013 рік ПрАТ «Страхова 

компанія «Арсенал» (далі- Компанія) є зареєстрованим приватним акціонерним 
товариством, що провадить свою діяльність в Україні. Акції компанії мають приватне 
розміщення. Основна діяльність компанії — недержавне страхування – інші види 

страхування, ніж страхування життя. Страхові та перестрахувальні операції за період, 
що перевірявся, здійснювалися ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал» на підставі 

ліцензій на здійснення страхової діяльності, а саме: -АЕ№284273- страхування 
предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення ,випадкового пошкодження або 

псування; -АЕ№284274-страхування залізничного транспорту; -АЕ№284275-



страхування від нещасних випадків; -АЕ№284272-страхування наземного 

транспорту(крім залізничного); -АЕ№284271-страхування фінансових ризиків; -
АЕ№284270-страхування відповідальності перед третіми особами; -АЕ№284269-
страхування вантажів та багажу(вантажобагажу); -АВ№082185-страхування від 

вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; -АВ№082184-страхування 
майна(іншого,ніж передбачено пунктами 7-12) Адреса реєстрації Компанії : м.Одеса 

вул.Успенська буд.44. Валютою звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень 

без десяткового знака. Фінансова звітність Товариства на 31 грудня 2014 року була 
підготовлена у відповідності з МСФО . Використання оцінок і припущень Підготовка 
фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на 

відображення в звітності сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про 
потенційні активи і зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу. Фактичні 

результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки періодично 
переглядаються, і у разі потреби коригувань, такі зміни відображуються у складі 

фінансових результатів за період, коли про них стає відомо. Припущення про 

функціонування Компанії в найближчому майбутньому Фінансова звітність підготовлена 
виходячи з припущення про її функціонування в майбутньому, яке передбачає 

реалізацію активів і виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності. Таким чином, 

фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були 
б необхідні, якби Компанія була неспроможна продовжувати свою діяльність в 

майбутньому. Баланс Облікова політика в компанії регламентується Законодавством 

України, МСФЗ та Наказом по підприємству "Про облікову політику та організацію 
бухгалтерського обліку" №3/1/П від 20.02.2013 року . До форми № 1 «Баланс», 
протягом року коригування та зміни не вносилися. Відомості викладені у розрізі 
оборотних та активів. Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено за 

історичною собівартістю. Для подання у балансі здійснено розмежування активів та 

зобов'язань на поточні (оборотні) та непоточні (необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 
―Подання фінансових звітів‖. До поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що 

очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу. 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 3.1. Основні засоби Основні засоби при 
первісному визнанні відображаються в обліку по первісній вартості. Первісна вартість 

основних засобів складається з вартості їх придбання, включаючи податки при 

придбанні, що не відшкодовуються Компанії, а також витрати, пов’язані з доставкою 
основних засобів та доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання. 

Після первісного визнання, основні засоби відображаються по собівартості, за 
вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. 

Заміни та поліпшення, котрі суттєво збільшують строк служби активів, капіталізуються, 

а витрати на поточне обслуговування і ремонти відображаються у складі витрат 
поточного періоду. Капітальні інвестиції включають витрати на реконструкцію і 

придбання основних засобів. Капітальні інвестиції на дату балансу відображаються по 

собівартості з врахуванням будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. 
Списання основних засобів відбуваються при їх вибутті або у випадку, якщо в 

майбутньому не очікується отримання економічних вигід від використання або вибуття 

даних активів. Прибутки або збитки, що виникли в результаті списання активу 
(розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю 

активу), включаються у звіт про сукупний дохід за звітний рік, в якому актив був 
списаний. 3.2. Амортизація основних засобів Амортизацію активу Компанія розпочинає, 
коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця 

розташування і приведений до стану, придатного до експлуатації способом, визначеним 
управлінським персоналом. Нарахування амортизації розпочинається з місяця, 

наступного за місяцем, в якому такий актив став доступним для використання. 

Амортизація основних засобів нараховується з використанням прямолінійного методу. 
Для груп основних засобів застосовуються наступні строки корисного використання: 

Автомобілі - 60 місяців Будівлі - 360 місяців Офісне обладнання - 36 місяців 
Компьютерне обладнання - 36 місяців На об’єкти капітальних інвестицій амортизація не 
нараховується. Капітальні поліпшення орендованого майна амортизуються в строки, 

встановлені для відповідної групи основних засобів. Орендовані на умовах фінансового 

лізингу основні засоби капіталізуються та амортизуються в зазначеному вище порядку. 
Строк амортизації не перевищує строку використання основних засобів. 3.3. Зменшення 



корисності активів У відповідності до МСФО 36 «Зменшення корисності активів» 

Компанія здійснює аналіз вартості основних засобів з точки зору зменшення їх 
корисності кожен раз, коли минулі події або зміна обставин вказує, що відшкодовування 
суми активу менше його балансової вартості, то балансова вартість зменшується до 

відшкодованої величини активу. Це зменшення є збитком від знецінення. При цьому 
відшкодована вартість активу дорівнює більшій з двох величин: чистій ціні реалізації 

або цінності використання. Сума очікуваного відшкодування визначається для кожного 

активу або, якщо це неможливо, для одиниці, що генерує грошові засоби. 3.4. 
Нематеріальні активи Нематеріальний актив – немонетарний актив, що не має фізичної 
субстанції та може бути ідентифікований. Первісна вартість нематеріальних активів 

складається з вартості їх придбання, включаючи податки при придбанні, що не 
відшкодовуються Компанії, а також будь-які витрати по приведенню активу в робочий 

стан для використання за призначенням. Амортизація розпочинається з того моменту, 
коли даний актив стає доступним для використання. Амортизація припиняється на 

більш ранню з двох дат: на дату класифікації даного активу як призначеного для 

продажу відповідно до МСФЗ 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, і 
припинена діяльність» або на дату припинення його використання. Використовується 

прямолінійний метод нарахування амортизації нематеріальних активів. Нарахування 

амортизації розпочинається з місяця, наступного за місяцем, в якому нематеріальні 
активи стали доступними для використання. Ліцензії на право страхової діяльності не 

амортизуються. Строк корисного використання для нематеріальних активів – 120 

місяців. 3.5. Оренда Оренда класифікується як фінансова, якщо вона передбачає 
передачу практично всіх ризиків та вигід, пов’язаних з володінням активом. На дату 
початку строку оренди орендатор визнає фінансову оренду в своїх звітах про 
фінансовий стан в якості активів та зобов’язань в сумах, що дорівнюють справедливій 

вартості майна, що являється предметом оренди, або вартості мінімальних орендних 

платежів (якщо ця сума нижча), при цьому кожна з вказаних вартостей визначається на 
дату початку орендних відносин. Будь-які первісні прямі витрати Компанії додаються до 

суми, визнаної в якості активу. Орендні платежі розподіляються між витратами на 

відсотки та зменшенням зобов’язань з оренди так, щоб досягнута постійна відсоткова 
ставка, котра нараховується по несплаченим зобов’язанням. Капіталізовані орендні 

активи амортизуються протягом меншого з двох періодів: очікуваного строку корисної 

експлуатації або строку оренди. Оренда, при якій орендодавець зберігає значну 
частину ризиків і винагород від володіння активом, класифікується як операційна. 

Платежі по операційній оренді відносяться до складу поточних витрат орендатора та 
поточних доходів орендодавця протягом строку дії договору 3.6. Запаси Первісна 

вартість запасів включає всі витрати на придбання, переробку та інші витрати, 

необхідні для приведення запасів в стан, придатний для використання. При списанні 
запасів у виробництво, продажу або іншому вибуттю, приймається метод оцінки 

середньозваженої вартості. Після первісного визнання запаси оцінюються по найменшій 

з двох величин: собівартості або чистій вартості реалізації. 3.7. Фінансові інструменти 
Фінансові інструменти Компанія визнає фінансові активи і фінансові зобов'язання в 

своєму Звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли вони стають стороною 

контрактних зобов'язань, предметом яких є передача прав на такі фінансові 
інструменти. Фінансові активи і зобов'язання визнаються на дату здійснення операції. 

Фінансові активи Згідно МСФО 39 «Фінансові інструменти: визнання і оцінка», фінансові 
активи розділяються на наступні чотири категорії: фінансові активи, які переоцінюються 
за справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики і дебіторська 

заборгованість; інвестиції, які утримуються до погашення, і фінансові активи, 
призначені для продажу. Первинне визнання фінансових активів здійснюється за 

справедливою вартістю. У випадку, якщо придбання фінансових активів  не є 

інвестицією, що переоцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
справедлива вартість фінансового активу збільшується на витрати по операції, прямо 

пов'язаній з придбанням або випуском цього фінансового активу. Компанія класифікує 
фінансові активи безпосередньо після первинного визнання і переглядає встановлену 
класифікацію в кінці кожного фінансового року. Всі операції купівлі або продажу 

фінансових активів на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, 

тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання купити актив. Операції купівлі 
або продажу на «стандартних умовах» – це купівля або продаж фінансових активів, які 



вимагають постачання активу в строк, встановлюваний законодавством або правилами, 

прийнятими на певному ринку. Позики і дебіторська заборгованість Позики і 
дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи Компанії з фіксованими 
платежами або платежами, які визначаться, що не котируються на активному ринку. 

При первинному визнанні позики видані враховуються за справедливою вартістю 
виданих засобів, яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на 

подібні інструменти, якщо вони істотним чином відрізняються від процентної ставки по 

виданій позиці. Надалі позики оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням 
методу ефективної ставки відсотка. Різниця між справедливою вартістю виданих засобів 
і сумою погашення позики відображається як відсотки до отримання протягом періоду, 

на який видано позику. Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких 
витрат, пов'язаних зі здійсненням операції, і будь-якого дисконту або премії при 

погашенні. Після первинної оцінки позики і дебіторська заборгованість враховуються за 
амортизованою вартістю з використанням ефективної процентної ставки за 

виключенням резерву від знецінення. Амортизована вартість розраховується з 

урахуванням знижок або премій, які виникли при придбанні, і включає комісійні, які є 
невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка, і витрати по здійсненню операції. 

Доходи і витрати, які виникають при припиненні визнання активу у фінансовій звітності, 

при знеціненні і нарахуванні амортизації, визнаються в Звіті про сукупний дохід. 
Позики, термін погашення яких більше дванадцяти місяців з дати складання фінансової 

звітності, включаються до складу довгострокової заборгованості. Впродовж звітного 

періоду Компанія не використала ніяких фінансових деривативів, процентних свопів і 
форвардних контрактів для зменшення валютних або процентних ризиків. Знецінення 
фінансових активів На кожну дату складання фінансової звітності Компанія визначає, чи 
відбулося знецінення фінансового активу або групи фінансових активів. Активи, які 

враховуються за амортизованою вартістю Якщо існують об'єктивні свідчення про появу 

збитку від знецінення по позиках і дебіторській заборгованості, які враховуються за 
амортизованою вартістю, сума збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю 

активів і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за винятком 

майбутніх кредитних втрат, які ще не виникли), дисконтованих по первинній 
ефективній ставці відсотка по фінансовому активу (тобто по ефективній ставці відсотка, 

розрахованій при первинному визнанні). Балансова вартість активу повинна бути 

понижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається в 
звіті про сукупний дохід. Якщо в подальший період сума збитку від знецінення 

зменшується, і таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подією, яка відбулася 
після того, як були визнані знецінення, раніше визнаний збиток від  знецінення 

відновлюється. Будь-яке подальше відновлення збитку від знецінення визнається в звіті 

про сукупний дохід в такому об'ємі, щоб балансова вартість активу не перевищувала 
амортизовану вартість цього активу на дату відновлення. По дебіторській 

заборгованості створюється резерв під знецінення в тому випадку, якщо існує 

об'єктивне свідоцтво (наприклад, достовірність неплатоспроможності або інших 
важливих фінансових утруднень дебітора) того, що Компанія не отримає всі суми, які 

належать їй згідно умовам постачання. Балансова вартість дебіторської заборгованості 

зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецінені заборгованості 
припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадійними. Резерв на дебіторську 

заборгованість нараховується шляхом аналізу платоспроможності окремих дебіторів (у 
розмірі 100%), а також з використанням наступних коефіцієнтів сумнівності до 
загальних сум заборгованості (за винятком тих, на які резерв був нарахований в 

повному обсязі виходячи з аналізу платоспроможності): Строк виникнення Коефіцієнт 
заборгованості сумнівності До 90 днів 0% Від 90 до 180 днів 2% Від 180 до 360 днів 

30% Більше 360 днів 100,00% Припинення визнання фінансових інструментів Фінансові 

активи Фінансовий актив (частина фінансового активу або частина групи аналогічних 
фінансових активів) припиняє враховуватися в балансі, якщо: a.Термін дії прав на 

отримання грошових потоків від активу закінчився; b.Компанія зберігає за собою право 
отримувати грошові потоки від активу, але прийняла на себе зобов'язання передати їх 
повністю без важливої затримки третій стороні; c.Компанія передала свої права на 

отримання грошових потоків від активу і або (а) передала всі важливі ризики і 

винагороди від активу, або (б) не передала, але і не зберігає за собою, всі важливі 
ризики і винагороди від активу, але передала контроль над даним активом. Якщо 



Компанія передала всі свої права на отримання грошових потоків від активу, і при 

цьому не передала, але і не зберігає за собою, всі важливі ризики і винагороди від 
активу, а також не передала контроль над активом, актив визнається в тому ступені, в 
якому Компанія продовжує свою участь в активі. Участь, яка приймає форму гарантії по 

переданому активу, визнається по найменшій з наступних величин: первинній 
балансовій вартості активу або максимальної суми, виплата якої може захотітися від 

Компанії. Якщо участь в активі приймає форму проданого і/або купленого опціону 

(включаючи опціон, розрахунки по якому проводяться в чистій сумі) на актив, який 
передається, ступінь участі Компанії, яка продовжується, - це вартість активу, що 
передається, який Компанія може викупити, окрім випадку з проданим опціоном на 

продаж (опціон «пут»), (включаючи опціон, розрахунки по якому проводяться в чистій 
сумі) по активу, який оцінюється за справедливою вартістю. В цьому випадку ступінь 

участі Компанії, яка продовжується, вимірюється як найменша з двох величин: 
справедлива вартість активу, який передається та ціна виконання опціону. Фінансові 

зобов'язання Фінансове зобов'язання припиняє визнаватися в балансі, якщо 

зобов'язання погашене, анульоване, або термін його дії закінчився. Якщо існуюче 
фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим же кредитором, на 

відмінних умовах, або якщо умови існуючого зобов'язання значно змінені, така заміна 

або зміни враховуються як припинення визнання первинного зобов'язання і початок 
визнання нового зобов'язання, а різниця в балансовій вартості визнається в звіті про 

сукупний дохід. 3.8. Грошові кошти та їх еквіваленти Грошові кошти включають грошові 

кошти на поточних рахунках Компанії. Грошовими еквівалентами є ліквідні інвестиції, 
які легко конвертуються в певну кількість грошових коштів, з термінами оплати в три 
місяці або менше, щодо яких існує незначний ризик в зміні їх вартості. Кошти Компанії в 
сумі 1179 тис.грн. розміщені на банківських рахунках станом на 31.12.2014р.в 

банківських установах. 3.9. Дивіденди Рішення про виплату дивідендів приймається на 

загальних зборах Компанії. 3.10. Витрати за позиками Витрати за позиками визнаються 
витратами того періоду, в якому вони понесені, окрім витрат на кваліфіковані активи. 

Компанія визнає витрати за позиками, що безпосередньо відносяться до придбання, 

будівництва або виробництва кваліфікованого активу, шляхом їх капіталізації, тобто, 
включення у вартість цього активу. Кваліфікований актив, - це актив, підготовка якого 

до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу. 

Право на капіталізацію витрат за позиками виникає при дотриманні наступних умов: 
a.виникли витрати по даному активу, в якому вони понесені b.виникли витрати за 

позиками c.розпочалася робота, необхідна для підготовки активу. Витрати за позиками, 
пов'язані з операційною діяльністю Компанії, визнаються витратами періоду, в якому 

вони понесені. 3.11. Оцінні і потенційні зобов'язання Оцінні зобов'язання, як 

зобов'язання, з невизначеним часом або сумою визнаються Компанією коли є поточне 
зобов'язання, що виникло в результаті минулої події, для погашення якого, ймовірно, 

буде потрібно вибуття ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, і можна 

здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання. Сума, визнана як резерв, є 
якнайкращою оцінкою компенсації, необхідної для погашення поточного зобов'язання 

на дату балансу, яка враховує всі ризики і невизначеності, характерні для даного 

зобов'язання. У випадках, коли сума резерву оцінюється з використанням потоків 
грошових коштів, які, як очікується, будуть необхідні для погашення поточних 

зобов'язань, його балансова вартість є поточною вартістю таких потоків грошових 
коштів. У випадках, коли можна очікувати, що одна або всі економічні вигоди, необхідні 
для відновлення суми резерву, будуть відшкодовані третьою стороною, дебіторська 

заборгованість визнається як актив, якщо існує фактична впевненість в тому, що таке 
відшкодування буде отримано, і сума дебіторської заборгованості може бути достовірно 

оцінена. 3.12. Кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість 

відображається за собівартістю, яка є справедливою вартістю компенсації, яка повинна 
бути передана в майбутньому за отримані товари, роботи, послуги. Заборгованість, 

термін погашення якої більше одного року від дати складання річної фінансової 
звітності або операційного циклу, відноситься до складу довгострокової заборгованості. 
Короткострокова кредиторська заборгованість включає: торгову та іншу кредиторську 

заборгованість, виплати працівникам і зобов'язання перед бюджетом, включаючи 

податок на додану вартість. 3.13. Виплати працівникам Компанія здійснює на користь 
своїх працівників відрахування до Державного пенсійного фонду України та до інших 



фондів соціального страхування. Здійснення таких внесків передбачає поточні 

нарахування працедавцем таких внесків, які розраховуються як відсоток від загальної 
суми заробітної плати. У звіті про сукупний дохід витрати по таких внесках відносяться 
до періоду, в якому відповідна сума заробітної плати нараховується працівникові. 3.14. 

Операції в іноземній валюті Функціональною валютою є українська гривня. Операції в 
іноземній валюті відображаються у функціональній валюті шляхом перерахунку суми 

іноземної валюти за обмінним курсом, який діє на дату здійснення операції між 

функціональною валютою і певною іноземною валютою. Монетарні активи і 
зобов'язання в іноземній валюті, перераховуються в гривню за обмінним курсом, який 
діє на дату складання фінансової звітності. Фінансовий результат від курсових різниць 

визнається в звіті про сукупний дохід в тому періоді, в якому вони виникли. 3.15. 
Податок на прибуток Податок на прибуток – витрати з податку на прибуток являють 

собою суму, що складається з поточного податку на прибуток та відстроченого податку 
на прибуток. Поточний податок на прибуток – сума податку на прибуток визначена на 

основі оподатковуваного прибутку за поточний рік. Оподатковуваний прибуток 

відрізняється від прибутку, відображеного в звіті про сукупний дохід, оскільки до його 
складу не включаються статті доходів та витрат, з котрих утримується податок або котрі 

відносяться на податкові витрати в інші періоди, а також він не враховує статті, з 

котрих ніколи не утримується податок або котрі ніколи не відносяться на податкові 
витрати. Поточна заборгованість Компанії з податку на прибуток розраховується з 

використанням податкових ставок, що фактично діють на дату балансу. На 

31.12.2014р.сума податку на прибуток становить 67,0 тис.грн. Відстрочені податкові 
зобов’язання, як правило, визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць, а 
відстрочені податкові активи враховуються з урахуванням ступеню впевненості в тому, 
що буде існувати достатній оподатковуваний дохід, що дозволить реалізувати тимчасові 

різниці, які відносяться до податкових витрат. Подібні податкові активи та зобов’язання 

не визнаються, якщо тимчасові різниці пов’язані з гудвілом або виникають внаслідок 
первісного визнання (окрім випадків об’єднання підприємств) інших активів та 

зобов’язань в рамках операції, що не вплине ні на розмір оподатковуваного, ні 

облікового прибутку. Основним при визнанні активу є те, що його балансова вартість 
буде відшкодована у вигляді економічних вигід, які суб’єкт господарювання отримає в 

майбутніх періодах. Якщо балансова вартість активу перевищує його податкову базу, 

сума економічних вигід, що підлягає оподаткуванню, перевищить суму, яку 
дозволятиметься вираховувати з метою оподаткування. Така різниця є тимчасовою 

різницею, що підлягає оподаткуванню, а зобов’язання виплатити остаточні податки на 
прибуток у майбутніх періодах є відстроченим податковим зобов’язанням. Відстрочені 

податкові активи, що виникли по тимчасовим різницям, які відносяться до складу 

податкових витрат, визнаються лише в тому ступені, в якому існує ймовірність того, що 
виникне достатній оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можуть бути 

використані тимчасові різниці і що тимчасові різниці будуть сторновані в майбутньому. 

3.16. Визнання доходів Доходи від реалізації робіт, послуг визнаються, коли існує 
впевненість в тому, що економічні вигоди, які витікають з проведеної операції, будуть 

отримані Компанією, і об'єм доходу може бути достовірно визначений. Виручка 

оцінюється за справедливою вартістю отриманої винагороди, за вирахуванням податку 
на додану вартість. Доходи за винятком відповідних податків визнаються в періоді, коли 

покупцеві були надані послуги або відвантажені товари. Доходи від реалізації активів 
визнаються, коли передані істотні ризики і винагороди, пов'язані з таким активом. 
Відсотки визнаються на основі пропорційності часу з реального доходу від активу. Під 

виручкою маються на увазі тільки валові надходження економічних вигод, що отримані 
та підлягають отриманню Компанією на її рахунок. Суми, отримані від імені третьої 

сторони, такі як податок з продажів, податки на товари та послуги і податок на додану 

вартість, не є отримуваними Компанією економічними вигодами і не ведуть до 
збільшення капіталу. Тому вони виключаються з виручки. Так само, при агентських 

відносинах валове збільшення економічних вигід включає суми, що збираються від імені 
принципала, які не ведуть до збільшення капіталу Компанії. Суми, зібрані від імені 
принципала, не є виручкою. При цьому виручкою є сума комісійних винагород. 3.17. 

Цінова політика Цінову політику Компанія будує на основі затверджених тарифів, яка 

регламентує загальні правила щодо взаємовідносин з клієнтами (тарифи, договори 
тощо). Тарифи затверджені 18 квітня 2005 року ,та 26 грудня 2013 року. 3.18. Витрати 



Собівартість реалізованих послуг відображається одночасно з визнанням відповідного 

доходу. Інші витрати визнаються за методом нарахування і враховуються в періоді їх 
визнання. Компанія здійснює формування та розміщення страхових резервів за видами, 
іншими ніж страхування життя у відповідності до вимог Закону України «Про 

страхування» та Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг №3104 від 17.12.2004р. (із змінами і доповненнями). Правила встановлюють 

порядок формування, обліку та розміщення технічних резервів за договорами 

страхування, співстрахування та перестрахування з видів страхування, інших, ніж 
страхування життя (далі - договори). Правила визначають методику формування 
(розрахунку величини) технічних резервів, які є оцінкою обсягу зобов'язань страховика 

в грошовій формі для здійснення майбутніх виплат страхових сум і страхового 
відшкодування. Резерв незароблених премій включає частки від сум надходжень 

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим 
ризикам, які не минули на звітну дату. Розрахунок резерву незароблених премій 

здійснюється за кожним видом страхування окремо. Загальна величина резерву 

незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій, розрахованих 
окремо за кожним видом страхування. Розрахунок величини резерву незароблених 

премій здійснюється на будь-яку звітну дату методом, визначеним Законом України "Про 

страхування", а саме: величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату 
встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових 

премій, страхових внесків), які не можуть бути меншими 80 відсотків загальної суми 

надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), з відповідних 
видів страхування у кожному місяці з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий 
період) і обчислюється в такому порядку: частки надходжень сум страхових платежів 
(страхових премій, страхових внесків) за перші три місяці розрахункового періоду 

множаться на одну четверту; частки надходжень сум страхових платежів (страхових 

премій, страхових внесків) за наступні три місяці розрахункового періоду множаться на 
одну другу; частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових 

внесків) за останні три місяці розрахункового періоду множаться на три четвертих; 

одержані добутки додаються. На вимогу МСФЗ було проведено перерахунок резервів за 
методом 1/365.У порівнянні двох методів ( ? і 1/365) було прийнято рішення щодо 

адекватності резервів,розрахованих за методом ?. 3.19. Операції з пов'язаними особами 

Визначення пов'язаних осіб: (a)економічні суб'єкти, прямо або побічно контрольовані 
Компанією (дочірня компанія), контролюючі Компанію (головна компанія), або що 

знаходяться з нею під загальним контролем (інша дочірня компанія головної компанії); 
(b)асоційовані компанії; (c)фізичні особи, якщо право голосу, що належить ним, в 

Компанії дає можливість впливати на ухвалюванні Компанією рішення, а також члени їх 

сімей, які побічно можуть впливати на діяльність Компанії; (d)керівники Компанії, тобто 
особи здійснюють планування, управління, контроль за діяльністю Компанії, а також 

члени їх сімей; (e)економічні суб'єкти, право голосу, в яких в значному об'ємі належить 

керівництву Компанії або згаданим фізичним особам. Визнання Компанії пов'язаною 
особою здійснюється на звітну дату. Компанія приймає політику співпраці із 

пов'язаними особами без спеціального ціноутворення. Операції з пов'язаними особами 

проводяться виключно за принципом «справедливої вартості» на підставі договорів з 
урахуванням інтересів обох сторін. 3.20. Події після дати балансу Події, які відбулися 

після дати балансу і до дати затвердження фінансових звітів до випуску і, які надають 
додаткову інформацію щодо фінансової звітності Компанії, відображаються у фінансовій 
звітності. Події, які відбулися після дати балансу і які не впливають на фінансову 

звітність Компанії на цю дату, розкриваються в примітках до фінансової звітності, якщо 
такі події істотні. 3.21. Податок на додану вартість У відповідності до вимог Податкового 

Кодексу України, а саме статті 196.1.3, не є об’єктом оподаткування операції з надання 

послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають 
ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов’язаних з 

такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів. 
Компанія не є платником Податку на додану вартість. 3.22. Сезонність Період року не 
впливає на попит на послуги і, відповідно, на порядок визнання доходів та витрат. 4. 

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи Компанії складаються з комп’ютерного 

програмного забезпечення та вартості ліцензій на страхову діяльність. Компанія має 
ліцензії, що видані державними органами влади. В обліку їх відображує за первинною 



вартістю без врахування зносу. Рух нематеріальних активів за рік 2014 року та їх 

балансову вартість станом на 31 грудня 2014 року можна представити наступним 
чином: 2014рік 2013 рік На 1 січня звітного року Первісна вартість 114 27 Накопичений 
знос (1) (1) Чиста балансова вартість 113 26 За звітний період Чиста балансова вартість 

на початок року 27 26 Надходження 87 - Переоцінка (первісна вартість) - - Вибуття 
(первісна вартість) - - Переміщення та рекласифікації - - Амортизаційні відрахування 

(1) (1) Переоцінка (накопичений знос) - - Вибуття (накопичений знос) - - Переміщення 

та рекласифікації - - Чиста балансова вартість на 31 грудня звітного року 113 26 На 31 
грудня звітного року Первісна вартість 114 27 Накопичений знос (1) (1) Чиста 
балансова вартість 113 26 5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ Основні засоби Компанії складаються з 

офісного та комп’ютерного обладнання. Рух основних засобів Компанії наведено в 
таблиці: За рік 2014 року За рік 2013 року На 1 січня звітного року Первісна вартість - - 

Накопичений знос - - Чиста балансова вартість - - За звітний період Чиста балансова 
вартість на початок року - - Надходження 9 - Переоцінка (первісна вартість) - - Вибуття 

(первісна вартість) - - Переміщення та рекласифікації - - Амортизаційні відрахування 

(1) - Переоцінка (накопичений знос) - - Вибуття (накопичений знос) - Переміщення та 
рекласифікації - - Чиста балансова вартість на 31 грудня звітного року 8 - На 31 грудня 

звітного року Первісна вартість 9 - Накопичений знос (1) - Чиста балансова вартість 8 - 

6.ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ Фінансові інвестиції за первиною вартістю Компанії станом на 
31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2013 року можна представити наступним чином: 

Довгострокові фінансові інвестиції: на 31 грудня 2014 на 31 грудня 2013 ВАТ 

«Віньковецький з-д», ЄДРПОУ 35714109 1088 1088 ВАТ «Лебединська спеціалізована 
колона № 11» ЄДРПОУ 01527436 - 11325 ВАТ «Ленінський ремонтно-механічний завод 
"Металіст» ЄДРПОУ 20681350 - 200 ПАТ «Екоклін» ,ЄДРПОУ 34964189 1371 1371 ВАТ 
«Ремточмеханізм»,ЄДРПОУ 33051429 4051 4051 ВАТ «Технотелекомунікації»,ЄДРПОУ 

32302491 678 678 ПАТ «ЗНВКІФ «Біт Капітал» ЄДРПОУ 35680185 5733 5733 ВАТ 

«Промбуд компанія»,ЄДРПОУ32828173 24 654 39150930, ТОВ «ІСТ ФАКТОР КАПІТАЛ» 4 
Всього 12949 25100 Компанія не здійснює контролю та володіє частками менше 25% 

статутного капіталу. Короткострокові фінансові інвестиції у Компанії станом на 31.12.14 

відсутні. 7. ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ Інша поточна дебіторська 
заборгованість у Компанії станом на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2013 року у 

Компанії відсутня. 8. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ Витрати майбутніх періодів у 

Компанії станом на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2013 року відсутні. 9. ГРОШОВІ 
КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ Станом на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2013 року 

грошові кошти та їх еквіваленти представлені в наступному вигляді: на 31 грудня 2014 
на 31 грудня 2013 Поточні рахунки в банках 101 38 Готівкові кошти - 2 Депозити 1078 

57 Інші грошові засоби - - Всього 1179 97 Депозити Компанії розміщені терміном 

повернення до 12 місяців після дати звітності, інформація наведена у наступній таблиці: 
банк сума початок закінчення ПАТ «БАНК ВОСТОК» 590 23.12.2013 22.12.2015 ПАТ 

«МАРФІН БАНК» 244 17.04.2014 26.01.2015 ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 244 

26.06.2014 01.03.2015 Всього 1078 10.ВИПУЩЕНИЙ КАПІТАЛ Станом на 31 грудня 2014 
року випущений та зареєстрований статутний капітал поділений між трьома 

учасниками. Станом на 31 грудня 2014 року частки у випущеному капіталі компанії 

розподілені наступним чином (щодо учасників, які володіють більш ніж 10% у 
статутному капіталі Компанії): на 31 грудня 2014 Учасники Частка у відсотках Шулла 

Сергій Людвигович 9,0908% Листицька Марія Львівна 0,4550% ТОВ «ІСТ ФАКТОР 
КАПІТАЛ» 90,4542% 100% Учасники мають право отримувати дивіденди, які 
оголошено, і мають право розподілу чистого прибутку на Загальних зборах засновників. 

Протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року, 
Компанія не оголошувала дивідендів. 11.ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ Додатковий капітал 

Компанії станом на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2013 року: на 31 грудня 2014 

на 31 грудня 2013 Капітал у дооцінках - 12153 Резервний фонд 1 1 Додатковий капітал 
- - Всього 1 12154 12. ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ СТРАХОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Методика 

розроблена з урахуванням вимог стандарту МСФЗ 4 та рекомендацій Нацкомфінпослуг 
від 03.01.2013 ―Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, доводить до відома особливості складання звітних даних 

страховиків у зв’язку з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності‖. 

Загальні положення Страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення 
майбутніх виплат. Законом України «Про страхування» передбачені наступні страхові 



резерви за видами страхування, іншими ніж страхування життя: резерв незароблених 

премій; резерв заявлених, але не виплачених збитків; резерв збитків, які виникли, але 
не заявлені; резерв катастроф; резерв коливань збитковості. резерв заявлених, але не 
виплачених збитків та резерв збитків, які виникли, але не заявлені разом називають 

резервами збитків резерв незароблених премій, резерв заявлених, але не виплачених 
збитків та резерв збитків, які виникли, але не заявлені забезпечують майбутні виплати 

за вже укладеними договорами. резерв катастроф та резерв коливань збитковості 

забезпечують виплати майбутніми договорами або за укладеними, якщо розвиток 
збитків відрізняється від прогнозованого. З метою оцінки зобов’язань за вже 
укладеними на звітну дату договорами розглядають лише резерви збитків та резерв 

незароблених премій. ПАТ «Всесвіт» (актуарій /Бабко В.Л. Диплом на право займатися 
актуарними розрахунками та посвідчувати їх від 23 вересня 1997 р.) було проведено 

тестування адекватності страхових зобов’язань Компанії станом на 31.12.2014 на 
підставі даних та інформації, наданих Компанією. Порядок проведення тестування 

Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен на кожну 

звітну дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для 
цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами. 

Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань за 

вирахуванням відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних 
нематеріальних активів, є неадекватною в контексті розрахункових показників 

майбутніх рухів грошових коштів, нестачу необхідно повністю визнавати у звіті про 

прибутки та збитки. Для оцінки адекватності резервів незароблених премій (LAT тест) 
використовуються загальноприйняті актуарні методи, методи математичного 
моделювання комбінованої збитковості, теорії випадкових процесів, методи теорії 
ймовірностей та математичної статистики. Для оцінювання адекватності резервів збитків 

(що виникли, але незаявлені та збитків, що заявлені, але не врегульовані) 

використовуються методи математичної статистики, зокрема перевірки статистичних 
гіпотез та там, де є достатній для аналізу обсяг даних, актуарні методи оцінювання 

резервів збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку страхових виплат. Для 

тих видів страхування, де резерви збитків, що виникли, але не заявлені та/або резервів 
збитки, що заявлені, але не врегульовані, сформовано в нульовому розмірі, коректність 

перевірено шляхом перевірки статистичних гіпотез. Висновок актуарія Систематичних 

недоліків та/або невідповідності МСФЗ прийнятої Компанією методології формування 
резервів збитків, що заявлені та не врегульовані та збитків, що виникли та не заявлені, 

не виявлено. Резерв незароблених премій сформовано в адекватному обсязі. Оскільки 
розміри резервів, сформованих за методами, визначеними законодавством, 

перевищують розмір резервів сформованих актуарно на підставі перевірки адекватності 

зобов’язань, рекомендуємо в фінансовій звітності зазначати розмір резервів,що 
сформовані відповідно законодавства. Розмір сформованих страхових резервів та розмір 

страхових резервів з урахуванням тесту адекватності зобов’язань наведено у наступній 

таблиці. Резерв Сформовано на звітну дату (тис.грн.) Розмір з урахуванням тесту 
адекватності зобовязань 1 незароблених премій 1022,0 70,75 2 збитків, що виникли, 

але не заявлені 21,0 20,6 3 збитків, що заявлені, але не виплачені 0,0 0,0 

13.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Забезпечення Компанії на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2013 
року становили: на 31 грудня 2014 на 31 грудня 2013 Забезпечення виплат 

працівникам 49 11 Забезпечення повернення платежів - - Страхові резерви 1043 33 
Частка перестраховика в страхових резервах (331) (1) Всього 761 43 Розрахунок 
величини резерву незароблених премій здійснюється на будь-яку звітну дату методом, 

визначеним Законом України "Про страхування", а саме:величина резервів 
незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток 

надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), які не 

можуть бути меншими 80 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів 
(страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування у кожному 

місяці з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому 
порядку: частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових 
внесків) за перші три місяці розрахункового періоду множаться на одну четверту; 

частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за 

наступні три місяці розрахункового періоду множаться на одну другу; частки 
надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за останні 



три місяці розрахункового періоду множаться на три четвертих; одержані добутки 

додаються. 14.КРЕДИТИ ОТРИМАНІ Кредиторська заборгованість у Компанії станом на 
31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2013 року відсутня. 15.ЗАБОРГОВАННІСТЬ ПЕРЕД  
БЮДЖЕТОМ Заборгованність перед бюджетом Компанії на 31 грудня 2014 року та на 31 

грудня 2013 року становила: на 31 грудня 2014 на 31 грудня 2013 Податок на прибуток 
68 2 Всього 68 2 16. ЧИСТА ВИРУЧКА Чиста виручка Компанії протягом звітних періодів, 

які закінчилися 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року: рік 2014 рік 2013 Зібрано 

страхових премій загалом 2657 55 Зменшено на резерви (1320) (33) Всього (чистих) 
премійІ 1337 22 17.ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ Інші операційні доходи Компанії 
протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року. 

рік 2014 рік 2013 Надходження у вигляді інших доходів від страхової діяльності, 
зокрема від реалізації прав страховика до страхувальника або іншої особи, 

відповідальної за заподіяний збиток, повернуті суми із централізованих страхових 
резервних фондів, повернуті суми страхових резервів, інших, ніж резерв незароблених 

премій 85 - Всього 85 0 18. СТРАХОВІ ВИТРАТИ Страхові витрати Компанії протягом 

звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року, були 
наступними: рік 2014 рік 2013 Страхові виплати 94 - Страхове відшкодування за 

договорами зовнішнього страхування - - Страхові виплати за смертельними випадками - 

- Всього 94 - 19.АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ Адміністративні витрати Компанії протягом 
звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року, склали: 

рік 2014 рік 2013 Матеріальні витрати 9 1 Витрати на оплату праці 297 24 Відрахування 

на соціальні заходи 119 12 Амортизація 2 1 Інші операційні витрати 474 63 Всього 901 
101 20. ЗБУТОВІ ВИТРАТИ Збутові витрати у Компанії протягом звітних періодів, які 
закінчилися 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року відсутні. 21.ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ 
ВИТРАТИ Інші операційні витрати у Компанії протягом звітних періодів, які закінчилися 

31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року відсутні. 22. ВІДСОТКИ ТА ПРИРІВНЯНІ ДО 

НИХ Відсотки та прирівняні до них доходи (витрати) Компанії за звітні роки, що 
закінчилися 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року: рік 2014 рік 2013 Відсотки по 

депозитам 37 - Відсотки за кредит - - Всього (чисті) відсотки 37 - 23. ПОДАТОК НА 

ПРИБУТОК Компанія застосовує різні ставки податку для різних видів діяльності. В 2014 
році ставки складали 18% та 3% з визначеної бази оподаткування протягом періоду. 

Компонентами витрат з податку на прибуток для Компанії протягом звітних періодів, які 

закінчилися 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2014 року, були: рік 2014 рік 2013 
Поточний податок на прибуток (67) (2) Сторнування відстрочених податкових 

зобов’язань 2183 - Доходи з податку на прибуток 2116 (2) 24.ФАКТИЧНІ ТА 
ПОТЕНЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Юридичні зобов'язання В ході звичайної 

діяльності Компанія має справу з судовими позовами і претензіями. Керівництво вважає, 

що максимальна відповідальність по зобов'язаннях, які є наслідком таких позовів або 
претензій, у разі виникнення такої відповідальності, понад вже визнаною у фінансовій 

звітності, не матиме істотного негативного впливу на фінансовий стан або результати 

майбутніх операцій Компанії. 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.  

Статутом не встановлено розмір активів. Протягом року продаж активів в обсягах, що 
перевищує 10% їх вартості, розрахованої станом на 31.12.2014р. не відбувалося. 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Оцінка активів не проводилась. 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, 
або їх відсутність. 

Протягом 2014 р. Товариством не здійснювались операції з пов’язаними особами.  

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 



державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського 

висновку. 

Аудиторський висновок Товариства складений відповідно до рекомендацій (вимог) 

Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг, які наведені в 
Розпорядженні № 5204 від 27.12.2005р. «Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної 
фінансової звітності та річних звітних даних страховика». Протягом 2014 року 
Товариство не отримувало від органів, які здійснюють державне регулювання ринків 

фінансових послуг рекомендацій щодо аудиторського висновку. 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року. 

Зовнішній аудитор Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська 

фірма «АленАудит», код ЄДРПОУ 35281710. Юридична адреса: 52001, 
Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вул.Новомосковська, 109. Фактичне місце 
розташування: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 7 оф.407 (056)7448914, 

office@alenaudit.com.ua. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської 
діяльності. 

Загальний стаж аудиторської діяльності зовнішнього аудитора ТОВ Аудиторська фірма 
«АленАудит» - 7 років; дата проведення державної реєстрації – 06.08.2007р.; 

27.09.2007 року-Аудиторською палатою видане Свідоцтво № 4020 про включення до 

реєстру аудиторських фірм та аудиторів. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом 

яких надає аудиторські послуги фінансовій установі. 

Зовнішній аудитор Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська 
фірма «АленАудит» надає Товариству аудиторські послуги протягом одного року.  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських 
послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року. 

Інші аудиторські послуги протягом 2014 року не надавалися 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення 

конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього 
аудитора. 

Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора відсутні; 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у 

фінансовій установі протягом останіх п`яти років. 

№ п/п Найменування аудиторської фірми Рік 1.ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЛЕНАУДИТ» 

2014 2.ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАКСИМУМ» 2013 3.Незалежний аудитор 

Ковальова Любов Петрівна 2012 4.Незалежний аудитор Ковальова Любов Петрівна 2011  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до 
аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 

недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 

висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків 
фінансових послуг. 

До аудитора Аудиторською палатою України протягом 2014 року стягнення не 
застосовувались. Факти подання недостовірної звітності Товариства, що підтверджена 

аудиторським висновком, не виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 



ринків фінансових послуг. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, наявність механізму розгляду скарг. 

скарги, що надходять до товариства розглядаються у строки та в порядку, 

встановлених законодавством; 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, 

уповноваженого розглядати скарги. 

Голова правління – Говенко Павло Миколайович 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно 
надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та 

кількість задоволених скарг). 

протягом звітного року скарги стосовно надання фінансових послуг не надходили; 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг 

фінансовою установою та результати їх розгляду. 

позови стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою Товариство не 

отримувало. 

 



Річна фінансова звітність емітента 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 

01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"АРСЕНАЛ" 

за ЄДРПОУ 33946038 

Територія  за КОАТУУ 5110137500 

Організаційно-правова 

форма господарювання 

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12 

Середня кількість 

працівників 

2  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса вул. Успенська, 44, м. Одеса, Приморський, Одеська область, 

65011, (0482)330041 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 
стандарти 

фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 26 113 0 



первісна вартість 1001 27 114 0 

накопичена амортизація 1002 1 1 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 0 8 0 

первісна вартість 1011 0 9 0 

знос 1012 0 1 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 25100 12949 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 



Усього за розділом I 1095 25126 13070 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 97 1179 0 

Готівка 1166 2 0 0 



Рахунки в банках 1167 95 1179 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 1 331 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 21 0 

резервах незароблених премій 1183 1 310 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 98 1510 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 25224 14580 0 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

На дату 
переходу на 

міжнародні 
стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10000 10000 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 12153 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 



Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 1 1 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 839 3419 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 22993 13420 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2183 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 33 1043 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 21 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 33 1022 0 



інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 2216 1043 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 2 68 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 2 68 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 2 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 11 49 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 



Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 15 117 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними 

для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 25224 14580 0 

Примітки д/н 

Керівник Говенко Павло Миколайович 

Головний бухгалтер Федорова Ольга Леонідівна 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 
01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"АРСЕНАЛ" 

за ЄДРПОУ 33946038 

 (найменування)   

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 1337 22 

Премії підписані, валова сума 2011 2657 55 



Премії, передані у перестрахування 2012 640 2 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 1004 32 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 324 1 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 94 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: прибуток 2090 1243 22 

Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 85 0 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 ) 

Адміністративні витрати 2130 ( 901 ) ( 101 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 

продукції 

2182 0 0 



Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 427 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 79 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 37 82 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 464 3 

Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 2116 2 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 2580 5 

Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -12153 0 



Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -12153 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -12153 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -9573 5 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 9 1 

Витрати на оплату праці 2505 297 24 

Відрахування на соціальні заходи 2510 119 12 

Амортизація 2515 2 1 

Інші операційні витрати 2520 474 63 

Разом 2550 901 101 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1000 1000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1000 1000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

Примітки д/н 



Керівник Говенко Павло Миколайович 

Головний бухгалтер Федорова Ольга Леонідівна 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"АРСЕНАЛ" 

за ЄДРПОУ 33946038 

 (найменування)   

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
0 

 
55 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 37 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 



Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 2657 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 126 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 450 ) 

 

( 0 ) 

Праці 3105 ( 239 ) ( 24 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 120 ) ( 12 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 47 ) ( 4 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 47 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 639 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 142 ) ( 6 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1183 9 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 0 82 



необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської 

одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 

3255 ( 4 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 97 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської 

одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -101 82 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 



Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1082 91 

Залишок коштів на початок року 3405 97 6 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1179 97 

Примітки д/н 

Керівник Говенко Павло Миколайович 

Головний бухгалтер Федорова Ольга Леонідівна 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ за ЄДРПОУ 33946038 



"АРСЕНАЛ" 

 (найменування)   

Стаття 

Код 

рядк
а 

Зареєстровани
й капітал 

Капітал у 

дооцінка
х 

Додаткови
й капітал 

Резервни
й капітал 

Нерозподілени

й прибуток 
(непокритий 

збиток) 

Неоплачени
й капітал 

Вилучени
й капітал 

Всьог
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 10000 12153 0 1 839 0 0 22993 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 
початок року 

4095 10000 12153 0 1 839 0 0 22993 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 
звітний 

період 

4100 0 0 0 0 2580 0 0 2580 

Інший 

сукупний 

дохід за 
звітний 

період 

4110 0 -12153 0 0 0 0 0 
-

12153 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 

фінансових 
інструментів 

4112 0 -12153 0 0 0 0 0 -12153 

Накопичені 
курсові різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного 

доходу 
асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший 

сукупний дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 

зареєстрованог

о капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування 

до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку, 

належна до 

бюджету 
відповідно до 
законодавства 

Сума чистого 

прибутку на 
створення 

спеціальних 

(цільових) 
фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 

матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 

Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості 
з капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу:          

 



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

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ а) повна назва – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (далі – Компанія); б) код за 

ЄДРПОУ - 33946038; в) місцезнаходження – м. Одеса, вул. Успенська буд.44 г) дата 

державної реєстрації – 07 грудня 2005 року; ґ) основні види діяльності відповідно до 

установчих документів: - проведення страхування; - проведення перестрахування; - 

здійснення фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових 

резервів та їх управлінням; д) чисельність працівників на звітну дату: штатних 

працівників – 6. е) номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення страхової 

діяльності: - ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного 

страхування фінансових ризиків серії АЕ №284271, строк дії ліцензії з 26.12.2013р. - 

безстрокова; - ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного 

страхування наземного транспорту (крім залізничного) серії АЕ №284272 строк дії 

ліцензії з 26.12.2013р.- безстрокова; - ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі 

добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного 

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

багажу (вантажобагажу) серії АЕ №293996 строк дії ліцензії з 18.04.2006р.- безстрокова; - 

ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування від 

вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ серії АЕ №293997 строк дії ліцензії з 

18.04.2006р.-безстрокова; - ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі 

добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої ніж 

передбачена видами 01.12-01.14) серії АЕ №284270 строк дії ліцензії з 26.12.2013р.- 

безстрокова; - ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного 

страхування залізничного транспорту серії АЕ №284274 строк дії ліцензії з 26.12.2013р.- 

безстрокова; - ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного 

страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) серії АЕ №284269 строк дії ліцензії з 

26.12.2013р.- безстрокова; - ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі 

добровільного страхування від нещасних випадків серії АЕ №284275 строк дії ліцензії з 

26.12.2013р.- безстрокова; - ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі 

обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або псування серії АЕ №284273 строк дії ліцензії з 

26.12.2013р.- безстрокова 2. ОСНОВИ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 2.1. Загальні положення 

Фінансова звітність складена на основі принципу історичної собівартості з використанням 

принципу нарахування та представлена в валюті Гривня. Обрана облікова політика за 

кожним МСФО, котрий допускає вибір облікової політики, розкривається у відповідних 

розділах Приміток до фінансової звітності. 2.2. Твердження про відповідність За 

виключенням неподання порівняльної інформації, дана фінансова звітність підготовлена 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, які включають Міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку та інтерпретації, опубліковані Радою з Міжнародних 

стандартів фінансової і Комітетом з інтерпретації Міжнародної фінансової звітності. 2.3. 

Використання оцінок і припущень Підготовка фінансової звітності вимагає від 

керівництва оцінок і припущень, які впливають на відображення в звітності сум активів і 

зобов'язань, та на розкриття інформації про потенційні активи і зобов'язання на дату 

складання звіту про фінансовий стан. Фактичні результати можуть відрізнятися від 

поточних оцінок. Ці оцінки періодично переглядаються, і у разі необхідності проведення 

коригувань, такі зміни відображаються у складі фінансових результатів за період, коли 

про них стає відомо. 2.4. Функціональна валюта і валюта представлення фінансової 

звітності Компанія веде свої бухгалтерські записи в українській гривні, як того вимагають 



Національні стандарти бухгалтерського обліку. Ґрунтуючись на економічній суті операцій 

і обставинах діяльності, Компанія визначила українську гривню як функціональну 

валюту. Виходячи з цього, операції в інших валютах, аніж гривня, розглядаються як 

операції в іноземних валютах. Валютою представлення фінансової звітності також 

визначено гривню. 2.5. Припущення про функціонування Компанії в найближчому 

майбутньому В найближчому майбутньому на господарську діяльність Компанії 

чинитиме вплив нестабільність економіки в країні, досвід, історія розвитку та 

напрацьована база постійних корпоративних клієнтів дозволяє чекати притоку грошових 

коштів. Тому фінансова звітність Компанії підготовлена виходячи з припущення про її 

функціонування в майбутньому, яке припускає реалізацію активів і виконання зобов'язань 

в ході звичайної діяльності. Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких 

коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Компанія була 

неспроможна продовжувати свою діяльність в майбутньому, і якби вона реалізовувала 

свої активи не в ході звичайної діяльності. 2.6. Умови ведення діяльності в Україні 

Невизначеність політичних, юридичних, податкових і нормативно-законодавчих умов 

функціонування може вплинути на розмір прибутку Компанії. 2.7. Перше застосування 

МСФЗ Перше застосування МСФЗ відбулося на 01 Січня 2012 року. 3. ОСНОВНІ 

ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 3.1. Основні засоби Основні засоби при 

первісному визнанні відображаються в обліку по первісній вартості. Первісна вартість 

основних засобів складається з вартості їх придбання, включаючи податки при придбанні, 

що не відшкодовуються Компанії, а також витрати, пов’язані з доставкою основних 

засобів та доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання. Після 

первісного визнання, основні засоби відображаються по собівартості, за вирахуванням 

накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. Заміни та 

поліпшення, котрі суттєво збільшують строк служби активів, капіталізуються, а витрати 

на поточне обслуговування і ремонти відображаються у складі витрат поточного періоду. 

Капітальні інвестиції включають витрати на реконструкцію і придбання основних засобів. 

Капітальні інвестиції на дату балансу відображаються по собівартості з врахуванням будь-

яких накопичених збитків від зменшення корисності. Списання основних засобів 

відбуваються при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання 

економічних вигід від використання або вибуття даних активів. Прибутки або збитки, що 

виникли в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими 

надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються у звіт про 

сукупний дохід за звітний рік, в якому актив був списаний. 3.2. Амортизація основних 

засобів Амортизацію активу Компанія розпочинає, коли він стає придатним для 

використання, тобто коли він доставлений до місця розташування і приведений до стану, 

придатного до експлуатації способом, визначеним управлінським персоналом. 

Нарахування амортизації розпочинається з місяця, наступного за місяцем, в якому такий 

актив став доступним для використання. Амортизація основних засобів нараховується з 

використанням прямолінійного методу. Для груп основних засобів застосовуються 

наступні строки корисного використання: Автомобілі 60 місяців Будівлі 360 місяців 

Офісне обладнання 36 місяців Компьютерне обладнання 36 місяців На об’єкти 

капітальних інвестицій амортизація не нараховується. Капітальні поліпшення 

орендованого майна амортизуються в строки, встановлені для відповідної групи основних 

засобів. Орендовані на умовах фінансового лізингу основні засоби капіталізуються та 

амортизуються в зазначеному вище порядку. Строк амортизації не перевищує строку 

використання основних засобів. 3.3. Зменшення корисності активів У відповідності до 

МСФО 36 «Зменшення корисності активів» Компанія здійснює аналіз вартості основних 

засобів з точки зору зменшення їх корисності кожен раз, коли минулі події або зміна 

обставин вказує, що відшкодовування суми активу менше його балансової вартості, то 

балансова вартість зменшується до відшкодованої величини активу. Це зменшення є 

збитком від знецінення. При цьому відшкодована вартість активу дорівнює більшій з двох 



величин: чистій ціні реалізації або цінності використання. Сума очікуваного 

відшкодування визначається для кожного активу або, якщо це неможливо, для одиниці, 

що генерує грошові засоби. 3.4. Нематеріальні активи Нематеріальний актив – 

немонетарний актив, що не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований. 

Первісна вартість нематеріальних активів складається з вартості їх придбання, включаючи 

податки при придбанні, що не відшкодовуються Компанії, а також будь-які витрати по 

приведенню активу в робочий стан для використання за призначенням. Амортизація 

розпочинається з того моменту, коли даний актив стає доступним для використання. 

Амортизація припиняється на більш ранню з двох дат: на дату класифікації даного активу 

як призначеного для продажу відповідно до МСФЗ 5 «Довгострокові активи, призначені 

для продажу, і припинена діяльність» або на дату припинення його використання. 

Використовується прямолінійний метод нарахування амортизації нематеріальних активів. 

Нарахування амортизації розпочинається з місяця, наступного за місяцем, в якому 

нематеріальні активи стали доступними для використання. Ліцензії на право страхової 

діяльності не амортизуються. Строк корисного використання для нематеріальних активів 

– 120 місяців. 3.5. Оренда Оренда класифікується як фінансова, якщо вона передбачає 

передачу практично всіх ризиків та вигід, пов’язаних з володінням активом. На дату 

початку строку оренди орендатор визнає фінансову оренду в своїх звітах про фінансовий 

стан в якості активів та зобов’язань в сумах, що дорівнюють справедливій вартості майна, 

що являється предметом оренди, або вартості мінімальних орендних платежів (якщо ця 

сума нижча), при цьому кожна з вказаних вартостей визначається на дату початку 

орендних відносин. Будь-які первісні прямі витрати Компанії додаються до суми, визнаної 

в якості активу. Орендні платежі розподіляються між витратами на відсотки та 

зменшенням зобов’язань з оренди так, щоб досягнута постійна відсоткова ставка, котра 

нараховується по несплаченим зобов’язанням. Капіталізовані орендні активи 

амортизуються протягом меншого з двох періодів: очікуваного строку корисної 

експлуатації або строку оренди. Оренда, при якій орендодавець зберігає значну частину 

ризиків і винагород від володіння активом, класифікується як операційна. Платежі по 

операційній оренді відносяться до складу поточних витрат орендатора та поточних 

доходів орендодавця протягом строку дії договору 3.6. Запаси Первісна вартість запасів 

включає всі витрати на придбання, переробку та інші витрати, необхідні для приведення 

запасів в стан, придатний для використання. При списанні запасів у виробництво, 

продажу або іншому вибуттю, приймається метод оцінки середньозваженої вартості. 

Після первісного визнання запаси оцінюються по найменшій з двох величин: собівартості 

або чистій вартості реалізації. 3.7. Фінансові інструменти Фінансові інструменти Компанія 

визнає фінансові активи і фінансові зобов'язання в своєму Звіті про фінансовий стан тоді і 

тільки тоді, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань, предметом яких є 

передача прав на такі фінансові інструменти. Фінансові активи і зобов'язання визнаються 

на дату здійснення операції. Фінансові активи Згідно МСФО 39 «Фінансові інструменти: 

визнання і оцінка», фінансові активи розділяються на наступні чотири категорії: фінансові 

активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики 

і дебіторська заборгованість; інвестиції, які утримуються до погашення, і фінансові 

активи, призначені для продажу. Первинне визнання фінансових активів здійснюється за 

справедливою вартістю. У випадку, якщо придбання фінансових активів не є інвестицією, 

що переоцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, справедлива 

вартість фінансового активу збільшується на витрати по операції, прямо пов'язаній з 

придбанням або випуском цього фінансового активу. Компанія класифікує фінансові 

активи безпосередньо після первинного визнання і переглядає встановлену класифікацію 

в кінці кожного фінансового року. Всі операції купівлі або продажу фінансових активів на 

«стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія 

бере на себе зобов'язання купити актив. Операції купівлі або продажу на «стандартних 

умовах» – це купівля або продаж фінансових активів, які вимагають постачання активу в 



строк, встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку. 

Позики і дебіторська заборгованість Позики і дебіторська заборгованість - це непохідні 

фінансові активи Компанії з фіксованими платежами або платежами, які визначаться, що 

не котируються на активному ринку. При первинному визнанні позики видані 

враховуються за справедливою вартістю виданих засобів, яка визначається з 

використанням ринкових процентних ставок на подібні інструменти, якщо вони істотним 

чином відрізняються від процентної ставки по виданій позиці. Надалі позики оцінюються 

за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Різниця 

між справедливою вартістю виданих засобів і сумою погашення позики відображається як 

відсотки до отримання протягом періоду, на який видано позику. Амортизована вартість 

розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних зі здійсненням операції, і 

будь-якого дисконту або премії при погашенні. Після первинної оцінки позики і 

дебіторська заборгованість враховуються за амортизованою вартістю з використанням 

ефективної процентної ставки за виключенням резерву від знецінення. Амортизована 

вартість розраховується з урахуванням знижок або премій, які виникли при придбанні, і 

включає комісійні, які є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка, і витрати по 

здійсненню операції. Доходи і витрати, які виникають при припиненні визнання активу у 

фінансовій звітності, при знеціненні і нарахуванні амортизації, визнаються в Звіті про 

сукупний дохід. Позики, термін погашення яких більше дванадцяти місяців з дати 

складання фінансової звітності, включаються до складу довгострокової заборгованості. 

Впродовж звітного періоду Компанія не використала ніяких фінансових деривативів, 

процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або процентних 

ризиків. Знецінення фінансових активів На кожну дату складання фінансової звітності 

Компанія визначає, чи відбулося знецінення фінансового активу або групи фінансових 

активів. Активи, які враховуються за амортизованою вартістю Якщо існують об'єктивні 

свідчення про появу збитку від знецінення по позиках і дебіторській заборгованості, які 

враховуються за амортизованою вартістю, сума збитку оцінюється як різниця між 

балансовою вартістю активів і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових 

потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат, які ще не виникли), дисконтованих по 

первинній ефективній ставці відсотка по фінансовому активу (тобто по ефективній ставці 

відсотка, розрахованій при первинному визнанні). Балансова вартість активу повинна 

бути понижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається в 

звіті про сукупний дохід. Якщо в подальший період сума збитку від знецінення 

зменшується, і таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подією, яка відбулася 

після того, як були визнані знецінення, раніше визнаний збиток від знецінення 

відновлюється. Будь-яке подальше відновлення збитку від знецінення визнається в звіті 

про сукупний дохід в такому об'ємі, щоб балансова вартість активу не перевищувала 

амортизовану вартість цього активу на дату відновлення. По дебіторській заборгованості 

створюється резерв під знецінення в тому випадку, якщо існує об'єктивне свідоцтво 

(наприклад, достовірність неплатоспроможності або інших важливих фінансових 

утруднень дебітора) того, що Компанія не отримає всі суми, які належать їй згідно умовам 

постачання. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується за допомогою 

використання рахунку резерву. Знецінені заборгованості припиняють визнаватися, якщо 

вони вважаються безнадійними. Резерв на дебіторську заборгованість нараховується 

шляхом аналізу платоспроможності окремих дебіторів (у розмірі 100%), а також з 

використанням наступних коефіцієнтів сумнівності до загальних сум заборгованості (за 

винятком тих, на які резерв був нарахований в повному обсязі виходячи з аналізу 

платоспроможності): Строк виникнення заборгованості Коефіцієнт сумнівності До 90 днів 

0% Від 90 до 180 днів 2% Від 180 до 360 днів 30% Більше 360 днів 100,00% Припинення 

визнання фінансових інструментів Фінансові активи Фінансовий актив (частина 

фінансового активу або частина групи аналогічних фінансових активів) припиняє 

враховуватися в балансі, якщо: a.Термін дії прав на отримання грошових потоків від 



активу закінчився; b.Компанія зберігає за собою право отримувати грошові потоки від 

активу, але прийняла на себе зобов'язання передати їх повністю без важливої затримки 

третій стороні; c.Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу 

і або (а) передала всі важливі ризики і винагороди від активу, або (б) не передала, але і не 

зберігає за собою, всі важливі ризики і винагороди від активу, але передала контроль над 

даним активом. Якщо Компанія передала всі свої права на отримання грошових потоків 

від активу, і при цьому не передала, але і не зберігає за собою, всі важливі ризики і 

винагороди від активу, а також не передала контроль над активом, актив визнається в 

тому ступені, в якому Компанія продовжує свою участь в активі. Участь, яка приймає 

форму гарантії по переданому активу, визнається по найменшій з наступних величин: 

первинній балансовій вартості активу або максимальної суми, виплата якої може 

захотітися від Компанії. Якщо участь в активі приймає форму проданого і/або купленого 

опціону (включаючи опціон, розрахунки по якому проводяться в чистій сумі) на актив, 

який передається, ступінь участі Компанії, яка продовжується, - це вартість активу, що 

передається, який Компанія може викупити, окрім випадку з проданим опціоном на 

продаж (опціон «пут»), (включаючи опціон, розрахунки по якому проводяться в чистій 

сумі) по активу, який оцінюється за справедливою вартістю. В цьому випадку ступінь 

участі Компанії, яка продовжується, вимірюється як найменша з двох величин: 

справедлива вартість активу, який передається та ціна виконання опціону. Фінансові 

зобов'язання Фінансове зобов'язання припиняє визнаватися в балансі, якщо зобов'язання 

погашене, анульоване, або термін його дії закінчився. Якщо існуюче фінансове 

зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим же кредитором, на відмінних 

умовах, або якщо умови існуючого зобов'язання значно змінені, така заміна або зміни 

враховуються як припинення визнання первинного зобов'язання і початок визнання 

нового зобов'язання, а різниця в балансовій вартості визнається в звіті про сукупний дохід. 

3.8. Грошові кошти та їх еквіваленти Грошові кошти включають грошові кошти на 

поточних рахунках Компанії. Грошовими еквівалентами є ліквідні інвестиції, які легко 

конвертуються в певну кількість грошових коштів, з термінами оплати в три місяці або 

менше, щодо яких існує незначний ризик в зміні їх вартості. Кошти Компанії в сумі 1179 

тис.грн. розміщені на банківських рахунках станом на 31.12.2014р.в банківських 

установах. 3.9. Дивіденди Рішення про виплату дивідендів приймається на загальних 

зборах Компанії. 3.10. Витрати за позиками Витрати за позиками визнаються витратами 

того періоду, в якому вони понесені, окрім витрат на кваліфіковані активи. Компанія 

визнає витрати за позиками, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або 

виробництва кваліфікованого активу, шляхом їх капіталізації, тобто, включення у вартість 

цього активу. Кваліфікований актив, - це актив, підготовка якого до передбачуваного 

використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу. Право на капіталізацію 

витрат за позиками виникає при дотриманні наступних умов: a.виникли витрати по 

даному активу, в якому вони понесені b.виникли витрати за позиками c.розпочалася 

робота, необхідна для підготовки активу. Витрати за позиками, пов'язані з операційною 

діяльністю Компанії, визнаються витратами періоду, в якому вони понесені. 3.11. Оцінні і 

потенційні зобов'язання Оцінні зобов'язання, як зобов'язання, з невизначеним часом або 

сумою визнаються Компанією коли є поточне зобов'язання, що виникло в результаті 

минулої події, для погашення якого, ймовірно, буде потрібно вибуття ресурсів, що 

втілюють в собі економічні вигоди, і можна здійснити достовірну оцінку даного 

зобов'язання. Сума, визнана як резерв, є якнайкращою оцінкою компенсації, необхідної 

для погашення поточного зобов'язання на дату балансу, яка враховує всі ризики і 

невизначеності, характерні для даного зобов'язання. У випадках, коли сума резерву 

оцінюється з використанням потоків грошових коштів, які, як очікується, будуть 

необхідні для погашення поточних зобов'язань, його балансова вартість є поточною 

вартістю таких потоків грошових коштів. У випадках, коли можна очікувати, що одна або 

всі економічні вигоди, необхідні для відновлення суми резерву, будуть відшкодовані 



третьою стороною, дебіторська заборгованість визнається як актив, якщо існує фактична 

впевненість в тому, що таке відшкодування буде отримано, і сума дебіторської 

заборгованості може бути достовірно оцінена. 3.12. Кредиторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість відображається за собівартістю, яка є справедливою 

вартістю компенсації, яка повинна бути передана в майбутньому за отримані товари, 

роботи, послуги. Заборгованість, термін погашення якої більше одного року від дати 

складання річної фінансової звітності або операційного циклу, відноситься до складу 

довгострокової заборгованості. Короткострокова кредиторська заборгованість включає: 

торгову та іншу кредиторську заборгованість, виплати працівникам і зобов'язання перед 

бюджетом, включаючи податок на додану вартість. 3.13. Виплати працівникам Компанія 

здійснює на користь своїх працівників відрахування до Державного пенсійного фонду 

України та до інших фондів соціального страхування. Здійснення таких внесків 

передбачає поточні нарахування працедавцем таких внесків, які розраховуються як 

відсоток від загальної суми заробітної плати. У звіті про сукупний дохід витрати по таких 

внесках відносяться до періоду, в якому відповідна сума заробітної плати нараховується 

працівникові. 3.14. Операції в іноземній валюті Функціональною валютою є українська 

гривня. Операції в іноземній валюті відображаються у функціональній валюті шляхом 

перерахунку суми іноземної валюти за обмінним курсом, який діє на дату здійснення 

операції між функціональною валютою і певною іноземною валютою. Монетарні активи і 

зобов'язання в іноземній валюті, перераховуються в гривню за обмінним курсом, який діє 

на дату складання фінансової звітності. Фінансовий результат від курсових різниць 

визнається в звіті про сукупний дохід в тому періоді, в якому вони виникли. 3.15. Податок 

на прибуток Податок на прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, 

що складається з поточного податку на прибуток та відстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток – сума податку на прибуток визначена на основі 

оподатковуваного прибутку за поточний рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від 

прибутку, відображеного в звіті про сукупний дохід, оскільки до його складу не 

включаються статті доходів та витрат, з котрих утримується податок або котрі відносяться 

на податкові витрати в інші періоди, а також він не враховує статті, з котрих ніколи не 

утримується податок або котрі ніколи не відносяться на податкові витрати. Поточна 

заборгованість Компанії з податку на прибуток розраховується з використанням 

податкових ставок, що фактично діють на дату балансу. На 31.12.2014р.сума податку на 

прибуток становить 67,0 тис.грн. Відстрочені податкові зобов’язання, як правило, 

визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць, а відстрочені податкові активи 

враховуються з урахуванням ступеню впевненості в тому, що буде існувати достатній 

оподатковуваний дохід, що дозволить реалізувати тимчасові різниці, які відносяться до 

податкових витрат. Подібні податкові активи та зобов’язання не визнаються, якщо 

тимчасові різниці пов’язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання 

(окрім випадків об’єднання підприємств) інших активів та зобов’язань в рамках операції, 

що не вплине ні на розмір оподатковуваного, ні облікового прибутку. Основним при 

визнанні активу є те, що його балансова вартість буде відшкодована у вигляді 

економічних вигід, які суб’єкт господарювання отримає в майбутніх періодах. Якщо 

балансова вартість активу перевищує його податкову базу, сума економічних вигід, що 

підлягає оподаткуванню, перевищить суму, яку дозволятиметься вираховувати з метою 

оподаткування. Така різниця є тимчасовою різницею, що підлягає оподаткуванню, а 

зобов’язання виплатити остаточні податки на прибуток у майбутніх періодах є 

відстроченим податковим зобов’язанням. Відстрочені податкові активи, що виникли по 

тимчасовим різницям, які відносяться до складу податкових витрат, визнаються лише в 

тому ступені, в якому існує ймовірність того, що виникне достатній оподатковуваний 

прибуток, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці і що тимчасові 

різниці будуть сторновані в майбутньому. 3.16. Визнання доходів Доходи від реалізації 

робіт, послуг визнаються, коли існує впевненість в тому, що економічні вигоди, які 



витікають з проведеної операції, будуть отримані Компанією, і об'єм доходу може бути 

достовірно визначений. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої 

винагороди, за вирахуванням податку на додану вартість. Доходи за винятком відповідних 

податків визнаються в періоді, коли покупцеві були надані послуги або відвантажені 

товари. Доходи від реалізації активів визнаються, коли передані істотні ризики і 

винагороди, пов'язані з таким активом. Відсотки визнаються на основі пропорційності 

часу з реального доходу від активу. Під виручкою маються на увазі тільки валові 

надходження економічних вигод, що отримані та підлягають отриманню Компанією на її 

рахунок. Суми, отримані від імені третьої сторони, такі як податок з продажів, податки на 

товари та послуги і податок на додану вартість, не є отримуваними Компанією 

економічними вигодами і не ведуть до збільшення капіталу. Тому вони виключаються з 

виручки. Так само, при агентських відносинах валове збільшення економічних вигід 

включає суми, що збираються від імені принципала, які не ведуть до збільшення капіталу 

Компанії. Суми, зібрані від імені принципала, не є виручкою. При цьому виручкою є сума 

комісійних винагород. 3.17. Цінова політика Цінову політику Компанія будує на основі 

затверджених тарифів, яка регламентує загальні правила щодо взаємовідносин з клієнтами 

(тарифи, договори тощо). Тарифи затверджені 18 квітня 2005 року ,та 26 грудня 2013 

року. 3.18. Витрати Собівартість реалізованих послуг відображається одночасно з 

визнанням відповідного доходу. Інші витрати визнаються за методом нарахування і 

враховуються в періоді їх визнання. Компанія здійснює формування та розміщення 

страхових резервів за видами, іншими ніж страхування життя у відповідності до вимог 

Закону України «Про страхування» та Розпорядження Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг №3104 від 17.12.2004р. (із змінами і доповненнями). Правила 

встановлюють порядок формування, обліку та розміщення технічних резервів за 

договорами страхування, співстрахування та перестрахування з видів страхування, інших, 

ніж страхування життя (далі - договори). Правила визначають методику формування 

(розрахунку величини) технічних резервів, які є оцінкою обсягу зобов'язань страховика в 

грошовій формі для здійснення майбутніх виплат страхових сум і страхового 

відшкодування. Резерв незароблених премій включає частки від сум надходжень 

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим 

ризикам, які не минули на звітну дату. Розрахунок резерву незароблених премій 

здійснюється за кожним видом страхування окремо. Загальна величина резерву 

незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій, розрахованих окремо 

за кожним видом страхування. Розрахунок величини резерву незароблених премій 

здійснюється на будь-яку звітну дату методом, визначеним Законом України "Про 

страхування", а саме: величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату 

встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових 

премій, страхових внесків), які не можуть бути меншими 80 відсотків загальної суми 

надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), з відповідних 

видів страхування у кожному місяці з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і 

обчислюється в такому порядку: частки надходжень сум страхових платежів (страхових 

премій, страхових внесків) за перші три місяці розрахункового періоду множаться на одну 

четверту; частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових 

внесків) за наступні три місяці розрахункового періоду множаться на одну другу; частки 

надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за останні три 

місяці розрахункового періоду множаться на три четвертих; одержані добутки додаються. 

На вимогу МСФЗ було проведено перерахунок резервів за методом 1/365.У порівнянні 

двох методів ( ? і 1/365) було прийнято рішення щодо адекватності резервів,розрахованих 

за методом ?. 3.19. Операції з пов'язаними особами Визначення пов'язаних осіб: 

(a)економічні суб'єкти, прямо або побічно контрольовані Компанією (дочірня компанія), 

контролюючі Компанію (головна компанія), або що знаходяться з нею під загальним 

контролем (інша дочірня компанія головної компанії); (b)асоційовані компанії; (c)фізичні 



особи, якщо право голосу, що належить ним, в Компанії дає можливість впливати на 

ухвалюванні Компанією рішення, а також члени їх сімей, які побічно можуть впливати на 

діяльність Компанії; (d)керівники Компанії, тобто особи здійснюють планування, 

управління, контроль за діяльністю Компанії, а також члени їх сімей; (e)економічні 

суб'єкти, право голосу, в яких в значному об'ємі належить керівництву Компанії або 

згаданим фізичним особам. Визнання Компанії пов'язаною особою здійснюється на звітну 

дату. Компанія приймає політику співпраці із пов'язаними особами без спеціального 

ціноутворення. Операції з пов'язаними особами проводяться виключно за принципом 

«справедливої вартості» на підставі договорів з урахуванням інтересів обох сторін. 3.20. 

Події після дати балансу Події, які відбулися після дати балансу і до дати затвердження 

фінансових звітів до випуску і, які надають додаткову інформацію щодо фінансової 

звітності Компанії, відображаються у фінансовій звітності. Події, які відбулися після дати 

балансу і які не впливають на фінансову звітність Компанії на цю дату, розкриваються в 

примітках до фінансової звітності, якщо такі події істотні. 3.21. Податок на додану 

вартість У відповідності до вимог Податкового Кодексу України, а саме статті 196.1.3, не 

є об’єктом оподаткування операції з надання послуг із страхування, співстрахування або 

перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності 

відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових 

(перестрахових) брокерів та страхових агентів. Компанія не є платником Податку на 

додану вартість. 3.22. Сезонність Період року не впливає на попит на послуги і, 

відповідно, на порядок визнання доходів та витрат. 4. Нематеріальні активи. 

Нематеріальні активи Компанії складаються з комп’ютерного програмного забезпечення 

та вартості ліцензій на страхову діяльність. Компанія має ліцензії, що видані державними 

органами влади. В обліку їх відображує за первинною вартістю без врахування зносу. Рух 

нематеріальних активів за рік 2014 року та їх балансову вартість станом на 31 грудня 2014 

року можна представити наступним чином: 2014рік 2013 рік На 1 січня звітного року 

Первісна вартість 114 27 Накопичений знос (1) (1) Чиста балансова вартість 113 26 За 

звітний період Чиста балансова вартість на початок року 27 26 Надходження 87 - 

Переоцінка (первісна вартість) - - Вибуття (первісна вартість) - - Переміщення та 

рекласифікації - - Амортизаційні відрахування (1) (1) Переоцінка (накопичений знос) - - 

Вибуття (накопичений знос) - - Переміщення та рекласифікації - - Чиста балансова 

вартість на 31 грудня звітного року 113 26 На 31 грудня звітного року Первісна вартість 

114 27 Накопичений знос (1) (1) Чиста балансова вартість 113 26 5.ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

Основні засоби Компанії складаються з офісного та комп’ютерного обладнання. Рух 

основних засобів Компанії наведено в таблиці: За рік За рік 2014 року 2013 року На 1 

січня звітного року Первісна вартість - - Накопичений знос - - Чиста балансова вартість - - 

За звітний період Чиста балансова вартість на початок року - - Надходження 9 - 

Переоцінка (первісна вартість) - - Вибуття (первісна вартість) - - Переміщення та 

рекласифікації - - Амортизаційні відрахування (1) - Переоцінка (накопичений знос) - - 

Вибуття (накопичений знос) Переміщення та рекласифікації - - Чиста балансова вартість 

на 31 грудня звітного року 8 - На 31 грудня звітного року Первісна вартість 9 - 

Накопичений знос (1) - Чиста балансова вартість 8 - 6.ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Фінансові інвестиції за первиною вартістю Компанії станом на 31 грудня 2014 року та на 

31 грудня 2013 року можна представити наступним чином: Довгострокові фінансові 

інвестиції: на 31 грудня 2014 на 31 грудня 2013 ВАТ «Віньковецький з-д», ЄДРПОУ 

35714109 1088 1088 ВАТ «Лебединська спеціалізована колона № 11» ЄДРПОУ 01527436 - 

11325 ВАТ «Ленінський ремонтно-механічний завод "Металіст» ЄДРПОУ 20681350 - 200 

ПАТ «Екоклін» ,ЄДРПОУ 34964189 1371 1371 ВАТ «Ремточмеханізм»,ЄДРПОУ 

33051429 4051 4051 ВАТ «Технотелекомунікації»,ЄДРПОУ 32302491 678 678 ПАТ 

«ЗНВКІФ «Біт Капітал» ЄДРПОУ 35680185 5733 5733 ВАТ «Промбуд 

компанія»,ЄДРПОУ32828173 24 654 39150930, ТОВ «ІСТ ФАКТОР КАПІТАЛ» 4 Всього 

12949 25100 Компанія не здійснює контролю та володіє частками менше 25% статутного 



капіталу. Короткострокові фінансові інвестиції у Компанії станом на 31.12.14 відсутні. 

7.ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ Інша поточна дебіторська 

заборгованість у Компанії станом на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2013 року у 

Компанії відсутня. 8.ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ Витрати майбутніх періодів у 

Компанії станом на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2013 року відсутні. 9.ГРОШОВІ 

КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ Станом на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2013 року 

грошові кошти та їх еквіваленти представлені в наступному вигляді: на 31 грудня 2014 на 

31 грудня 2013 Поточні рахунки в банках 101 38 Готівкові кошти - 2 Депозити 1078 57 

Інші грошові засоби - - Всього 1179 97 Депозити Компанії розміщені терміном 

повернення до 12 місяців після дати звітності, інформація наведена у наступній таблиці: 

банк сума початок закінчення ПАТ «БАНК ВОСТОК» 590 23.12.2013 22.12.2015 ПАТ 

«МАРФІН БАНК» 244 17.04.2014 26.01.2015 ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 244 

26.06.2014 01.03.2015 Всього 1078 10.ВИПУЩЕНИЙ КАПІТАЛ Станом на 31 грудня 2014 

року випущений та зареєстрований статутний капітал поділений між трьома учасниками. 

Станом на 31 грудня 2014 року частки у випущеному капіталі компанії розподілені 

наступним чином (щодо учасників, які володіють більш ніж 10% у статутному капіталі 

Компанії): на 31 грудня 2014 Учасники Частка у відсотках Шулла Сергій Людвигович 

9,0908% Листицька Марія Львівна 0,4550% ТОВ «ІСТ ФАКТОР КАПІТАЛ» 90,4542% 

100% Учасники мають право отримувати дивіденди, які оголошено, і мають право 

розподілу чистого прибутку на Загальних зборах засновників. Протягом звітних періодів, 

які закінчилися 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року, Компанія не оголошувала 

дивідендів. 11.ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ Додатковий капітал Компанії станом на 31 

грудня 2014 року та на 31 грудня 2013 року: на 31 грудня 2014 на 31 грудня 2013 Капітал 

у дооцінках - 12153 Резервний фонд 1 1 Додатковий капітал - - Всього 1 12154 12. 

ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ СТРАХОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Методика розроблена з 

урахуванням вимог стандарту МСФЗ 4 та рекомендацій Нацкомфінпослуг від 03.01.2013 

“Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг, доводить до відома особливості складання звітних даних страховиків у зв’язку з 

переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності”. Загальні положення Страхові 

резерви утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат. Законом 

України «Про страхування» передбачені наступні страхові резерви за видами страхування, 

іншими ніж страхування життя: резерв незароблених премій; резерв заявлених, але не 

виплачених збитків; резерв збитків, які виникли, але не заявлені; резерв катастроф; резерв 

коливань збитковості. резерв заявлених, але не виплачених збитків та резерв збитків, які 

виникли, але не заявлені разом називають резервами збитків резерв незароблених премій, 

резерв заявлених, але не виплачених збитків та резерв збитків, які виникли, але не 

заявлені забезпечують майбутні виплати за вже укладеними договорами. резерв катастроф 

та резерв коливань збитковості забезпечують виплати майбутніми договорами або за 

укладеними, якщо розвиток збитків відрізняється від прогнозованого. З метою оцінки 

зобов’язань за вже укладеними на звітну дату договорами розглядають лише резерви 

збитків та резерв незароблених премій. ПАТ «Всесвіт» (актуарій /Бабко В.Л. Диплом на 

право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх від 23 вересня 1997 р.) було 

проведено тестування адекватності страхових зобов’язань Компанії станом на 31.12.2014 

на підставі даних та інформації, наданих Компанією. Порядок проведення тестування 

Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен на кожну 

звітну дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для 

цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами. Якщо 

ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань за вирахуванням 

відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є 

неадекватною в контексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, 

нестачу необхідно повністю визнавати у звіті про прибутки та збитки. Для оцінки 

адекватності резервів незароблених премій (LAT тест) використовуються 



загальноприйняті актуарні методи, методи математичного моделювання комбінованої 

збитковості, теорії випадкових процесів, методи теорії ймовірностей та математичної 

статистики. Для оцінювання адекватності резервів збитків (що виникли, але незаявлені та 

збитків, що заявлені, але не врегульовані) використовуються методи математичної 

статистики, зокрема перевірки статистичних гіпотез та там, де є достатній для аналізу 

обсяг даних, актуарні методи оцінювання резервів збитків, що базуються на аналізі 

трикутників розвитку страхових виплат. Для тих видів страхування, де резерви збитків, 

що виникли, але не заявлені та/або резервів збитки, що заявлені, але не врегульовані, 

сформовано в нульовому розмірі, коректність перевірено шляхом перевірки статистичних 

гіпотез. Висновок актуарія Систематичних недоліків та/або невідповідності МСФЗ 

прийнятої Компанією методології формування резервів збитків, що заявлені та не 

врегульовані та збитків, що виникли та не заявлені, не виявлено. Резерв незароблених 

премій сформовано в адекватному обсязі. Оскільки розміри резервів, сформованих за 

методами, визначеними законодавством, перевищують розмір резервів сформованих 

актуарно на підставі перевірки адекватності зобов’язань, рекомендуємо в фінансовій 

звітності зазначати розмір резервів,що сформовані відповідно законодавства. Розмір 

сформ. страх. Резерв Сформовано на Розмір з урахуванням резервів та розмір страх. на 

звітну дату тексту адекватності резервів з урахуванням (тис.грн.) зобовязань тесту 

адекватності зобов’язань наведено у наступній таблиці. 1 незароблених премій 1022,0 

70,75 2 збитків, що виникли, але не заявлені 21,0 20,6 3 збитків, що заявлені, але не 

виплачені 0,0 0,0 13.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Забезпечення Компанії на 31 грудня 2014 року та на 

31 грудня 2013 року становили: на 31 грудня 2014 на 31 грудня 2013 Забезпечення виплат 

працівникам 49 11 Забезпечення повернення платежів - - Страхові резерви 1043 33 Частка 

перестраховика в страхових резервах (331) (1) Всього 761 43 Розрахунок величини резерву 

незароблених премій здійснюється на будь-яку звітну дату методом, визначеним Законом 

України "Про страхування", а саме:величина резервів незароблених премій на будь-яку 

звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів 

(страхових премій, страхових внесків), які не можуть бути меншими 80 відсотків загальної 

суми надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), з 

відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев'яти місяців 

(розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку: частки надходжень сум 

страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за перші три місяці 

розрахункового періоду множаться на одну четверту; частки надходжень сум страхових 

платежів (страхових премій, страхових внесків) за наступні три місяці розрахункового 

періоду множаться на одну другу; частки надходжень сум страхових платежів (страхових 

премій, страхових внесків) за останні три місяці розрахункового періоду множаться на три 

четвертих; одержані добутки додаються. 14.КРЕДИТИ ОТРИМАНІ Кредиторська 

заборгованість у Компанії станом на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2013 року 

відсутня. 15.ЗАБОРГОВАННІСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ Заборгованність перед 

бюджетом Компанії на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2013 року становила: на 31 

грудня 2014 на 31 грудня 2013 Податок на прибуток 68 2 Всього 68 2 16. ЧИСТА 

ВИРУЧКА Чиста виручка Компанії протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 

2014 року та 31 грудня 2013 року: рік 2014 рік 2013 Зібрано страхових премій загалом 

2657 55 Зменшено на резерви (1320) (33) Всього (чистих) премійІ 1337 22 17.ІНШІ 

ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ Інші операційні доходи Компанії протягом звітних періодів, які 

закінчилися 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року. рік 2014 рік 2013 Надходження у 

вигляді інших доходів від страхової діяльності, зокрема від реалізації прав страховика до 

страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяний збиток, повернуті суми із 

централізо- ваних страхових резервних фондів, повернуті суми страхових резервів, інших, 

ніж резерв незароблених премій 85 - Всього 85 0 18. СТРАХОВІ ВИТРАТИ Страхові 

витрати Компанії протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2014 року та 31 

грудня 2013 року, були наступними: рік 2014 рік 2013 Страхові виплати 94 - Страхове 



відшкодування за договорами зовнішнього страхування - - Страхові виплати за 

смертельними випадками - - Всього 94 - 19. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

Адміністративні витрати Компанії протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 

2014 року та 31 грудня 2013 року, склали: рік 2014 рік 2013 Матеріальні витрати 9 1 

Витрати на оплату праці 297 24 Відрахування на соціальні заходи 119 12 Амортизація 2 1 

Інші операційні витрати 474 63 Всього 901 101 20. ЗБУТОВІ ВИТРАТИ Збутові витрати у 

Компанії протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2014 року та 31 грудня 

2013 року відсутні. 21.ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ Інші операційні витрати у Компанії 

протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року 

відсутні. 22. ВІДСОТКИ ТА ПРИРІВНЯНІ ДО НИХ Відсотки та прирівняні до них доходи 

(витрати) Компанії за звітні роки, що закінчилися 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 

року: рік 2014 рік 2013 Відсотки по депозитам 37 - Відсотки за кредит - - Всього (чисті) 

відсотки 37 - 23. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК Компанія застосовує різні ставки податку 

для різних видів діяльності. В 2014 році ставки складали 18% та 3% з визначеної бази 

оподаткування протягом періоду. Компонентами витрат з податку на прибуток для 

Компанії протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2014 року та 31 грудня 

2014 року, були: рік 2014 рік 2013 Поточний податок на прибуток (67) (2) Сторнування 

відстрочених податкових зобов’язань 2183 - Доходи з податку на прибуток 2116 (2) 24. 

ФАКТИЧНІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Юридичні зобов'язання В 

ході звичайної діяльності Компанія має справу з судовими позовами і претензіями. 

Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по зобов'язаннях, які є наслідком 

таких позовів або претензій, у разі виникнення такої відповідальності, понад вже 

визнаною у фінансовій звітності, не матиме істотного негативного впливу на фінансовий 

стан або результати майбутніх операцій Компанії. 

д/н 
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