
                                                Додаток 38 

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

      

     Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

Голова 

Правлiння 
      

Афанасьєва М.П. 

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

 
26.04.2018 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ" 

2. Організаційно-

правова форма 

емітента 

Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

емітента 

33946038 

4. Місцезнаходження 

емітента 
65009 Одеська область  м.Одеса Фонтанська дорога, буд  25 

5. Міжміський код, 

телефон та факс 

емітента 

(0482)330041 (0482)330041 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
office@icarsenal.od.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 
24.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

80 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку 

  

26.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на сторінці www.icarsenal.od.ua 
в мережі 

Інтернет 
26.04.2018 

  (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 відсотків 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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом 

звітного періоду 
  

13. Опис бізнесу   

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість 
  

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 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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 

боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
  

33. 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) 

  

34. Примітки Протягом звiтного перiоду емiтент не приймав  участi в створеннi юридичних осiб. 

Посада корпоративного секретаря не передбачена. 

Товариство  не користується послугами рейтингового агенства тому, що у статутному фондi  не має  державної  

частки,  не має  стратегiчного значення для економiки та безпеки держави,  та  не займає   монопольне   

(домiнуюче)   становище.  

 

Випуска  облiгацiй, похiднiх ЦП, а також iнших цiнних паперiв не було.  

Випуску боргових цiнних паперiв  та iпотечних облiгацiй не має. 

Викупу акцiй власного випуску протягом звiтного перiоду не здiйснювалось. 

 

Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому  не 

розкриває iнформацiю вiдповiдно до таблиць, що мiстяться у пiдпунктах  "Iнформацiя про обсяги виробництва та 

реалiзацiї основних видiв продукцiї" та  "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" .  

 

 Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про прийняття 

рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть протягом звiтного 

перiоду  вiдсутня, тому що такi рiшення не приймались. 

 Звiт про стан об"єкта нерухомостi не надається в зв"язку з  вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй. 

 

 

Загальними зборами акцiонерiв 29 квiтня 2016 року  було прийнято рiшення про припинення повноваження 

Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства. Рiшення було прийнято у зв'язку i з тим, що у Товариствi створена посада 

внутрiшнього  аудитора, дiяльнiсть Товариства регулярно перевiряється незалежними аудиторами, за таких 

обставин здiйснення контрольних функцiй Ревiзором не вимагається, прийнято рiшення  про  

скасування посади Ревiзора. На посаду Ревiзора нiкого не призначено у зв'язку iз скасуванням посади . 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 А 00 019043 

3. Дата проведення державної реєстрації  07.12.2005 

4. Територія (область)  Одеська область 

5. Статутний капітал (грн.)  454752550.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 10 

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

65.12  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

      

      

10. Органи управління 

підприємства 
  

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    

 



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

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

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

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  безстроковий 

 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   безстроковий 

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 - безстроковий 

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 

від-ть перевізника)]                      

АЕ 284270            16.01.2014 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         
  .  .                                                                                               

Опис Строк дії ліцензії - безстроковий 

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 - безстроковий 

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 - безстроковий 

Страхова діяльність у формі добровільного АЕ 284271            16.01.2014 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері                                                                                                      



страхування фінансових ризиків                                                                                                                                                                                       ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

Опис Строк дії ліцензії - безстроковий 

Страхова діяльність у формі добровільного 

страхування водного транспорту (морського 

внутрішнього та інших видів водного 

транспорту)                                                                                                                            

2304                 24.09.2015 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         
                                                                                                     

Опис Строк дії ліцензії - безстроковий 

Страхова діяльність у формі обов’язкового 

страхування цивільно-правової 

відповідальності приватного нотаріуса                                                                                                                                                  

2910                 26.11.2015 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         
                                                                                                     

Опис Строк дії ліцензії - безстроковий 

Страхова діяльність у формі добровільного 

страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ                                                                                                                                                           

АЕ 082185            15.05.2006 
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 082184            15.05.2006 
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 

України                                                                                                                                                                                                
                                                                                                     

Опис Строк дії ліцензії - необмежений 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. 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 

Афанасьєва Маргарита Павлівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1969 

5. Освіта** Вища 

6. Стаж роботи (років)** 27 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Адвокат - Адвокатське об'єднання "Адвокатська компанія 

"Оптіма". 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

11.08.2017 три роки 

9. Опис    Повноваження Правління передбачені Статутом та Положенням про Правління. Правління ПрАТ 

СК «АРСЕНАЛ» очолює Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 

роки.  

Голова правління організовує роботу правління, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засідань. 

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 Правління ПрАТ СК «АРСЕНАЛ», в тому числi 

представляти iнтереси Правління ПрАТ СК «АРСЕНАЛ», 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 всіма працiвниками Правління ПрАТ СК «АРСЕНАЛ».  

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.  

 

Загальний стаж роботи – 27 років.  

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: адвокат - Адвокатське об'єднання "Адвокатська 

компанія "Оптіма". 

Будь-яких посад в інших юридичних особах не обіймає. 

 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою 15.05.2017 р. Обрання посадової особи виконано на 

підставі Протоколу № 2017/05-15/2 засідання Наглядової Ради від 15.05.2017 р. Афанасьєва Маргарита 

Павлівна (не надала згоду на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Член Правління з 16.05.2017 р.  

Строк, на який обрано особу: 3 роки.  

 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою 10.08.2017 р. Обрання посадової особи виконано на 

підставі Протоколу № 2017/08-10/2 засідання Наглядової Ради від 10.08.2017 р. Афанасьєва Маргарита 

Павлівна  обрано на посаду Голова Правління з 11.08.2017 р. Строк, на який обрано особу: 3 роки.  

 

 

 

1. Посада Головний бухгалтер, член правління 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Волошко Лариса Антонівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1966 

5. Освіта** Вища 

6. Стаж роботи (років)** 29 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Одеське обласне управління ПрАТ "Українська пожежна-

страхова компанія" - Головний бухгалтер; 

 ПрАТ "СК "Арсенал" - Заступник головного бухгалтера 

 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

11.08.2017 необмежено 

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.  

 

Загальний стаж роботи - 29 років. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Головного бухгалтера ПАТ "КБ 

"Інвестбанк", Головний бухгалтер Одеського обласного управління ПрАТ "Українська пожежна-страхова 

компанія", заступник Головного бухгалтер - ПрАТ "СК "Арсенал". 

 

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою 10.08.2017 р. Призначення посадової особи 

виконано на підставі Протоколу № 2017/08-10/2 засідання Наглядової Ради від 10.08.2017 р. Посадова особа 

Волошко Лариса Антонівна (не надала згоду на розкриття паспортних даних ), призначена на посаду 

Головний бухгалтер з 11.08.2017 р. Строк, на який призначено особу: необмежено.  

Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою 10.08.2017 р. Обрання посадової особи виконано на 

підставі Протоколу № 2017/08-10/2 засідання Наглядової Ради від 10.08.2017 р. Волошко Лариса Антонівна  

обрано на посаду Член Правління з 11.08.2017 р. 

 

1. Посада Голова наглядової ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Степанов Віталій Федорович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1964 

5. Освіта** Сімферопольське вище військово -політичне будівельне 

училище, кваліфікація вчитель історії та суспільствознавства 

6. Стаж роботи (років)** 38 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

фінансовий директор в ТОВ "МЦ ЕЛКО", заступник директора  

ПАТ "ЄЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ", генеральний директор ТОВ 

"ІСТ ФАКТОР КАПІТАЛ" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

15.03.2016 три роки 

9. Опис    Повноваження Голови Наглядової ради передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду 

i дійсні з моменту його обрання Наглядовою радою відповідно до рішення акціонера № 13/02 вiд 07.11.2013 р. 

 Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, 

відкриває Загальні збори, та здійснює інші повноваження, передбачені 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.  

 

Загальний стаж роботи - 38 років.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ "ІСТ ФАКТОР 

КАПІТАЛ", заступник директора ПАТ "ЄЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ", фінасовий директор ТОВ 

"МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР "ЕЛКО". 

 

Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. 

 

 

1. Посада Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Потокіна Юлія Сергіївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1986 

5. Освіта** освіта вища, у 2007 році Одеський державний економічний 

університет, спеціальність банківська справа, та здобула 

кваліфікацію економіст 

6. Стаж роботи (років)** 18 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Начальник відділу продажу управління роздрібного бізнесу 

Південного регіонального департаменту ПАТ "БАНК 

ВОСТОК" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

15.03.2016 три роки 

9. Опис    Повноваження члена Наглядової ради передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду i 

дійсні з моменту його затвердження рiшенням акціонера № 13/02 вiд 07.11.2013 р. Обрання членів 

Наглядової ради Товариства здійснюється 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 Ревізійної комісії (Ревізором) цього Товариства. Член 

Наглядової ради повинен виконувати свої обов`язки особисто i не може передавати власнi повноваження 

іншій особі, 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. 

 

Загальний стаж роботи – 18 років.  

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу обслуговування VIP клієнтів 

управління роздрібного бізнесу Південного регіонального департаменту ПАТ "БАНК ВОСТОК", начальник 

відділу продажу управління роздрібного бізнесу Південного регіонального департаменту ПАТ "БАНК 

ВОСТОК", провідний спеціаліст відділу операційного обслуговування відділення № 10 ПАТ "БАНК 

ВОСТОК", провідний спеціаліст відділу операційного обслуговування відділення № 2 ПАТ "БАНК 

ВОСТОК", провідний економіст відділу менеджерів по роботі з фізичними особами в ПАТ "БАНК 

ВОСТОК", провідний економіст відділу індивідуального обслуговування фізичних осіб управління 

обслуговування фізичних осіб обслуговування департаменту в ПАТ Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ".  

Працює начальником відділу обслуговування VIP клієнтів управління роздрібного бізнесу Південного 

регіонального департаменту ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 

Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. 

 

 

 

1. Посада Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Панченко Марина Борисівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1979 

5. Освіта** освіта вища, Одеській державний економічний університет та 

отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Фінанси та 

кредит" та здобула кваліфікацію економіста 

6. Стаж роботи (років)** 15 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Економіст валютного відділу Південного регіонального 

департаменту в ПАТ "БАНК ВОСТОК" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

15.03.2016 три роки 

9. Опис    Повноваження члена Наглядової ради передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду i 

дійсні з моменту його затвердження рiшенням акціонера № 13/02 вiд 07.11.2013 р. Обрання членів 

Наглядової ради Товариства здійснюється 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 Ревізійної комісії (Ревізором) цього Товариства. Член 

Наглядової ради повинен виконувати свої обов`язки особисто i не може передавати власнi повноваження 

іншій особі, 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. 

 

Загальний стаж роботи – 15 років.  

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст валютного відділу Південного 

регіонального департаменту в ПАТ "БАНК ВОСТОК", заступник начальника відділу обслуговування 

юридичних осіб в іноземній валюті управління валютних операцій та валютного контролю юридичних осіб 

операційного департаменту в ПАТ Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", провідний економіст відділу 

обслуговування юридичних осіб в іноземній валюті управління валютних операцій та валютного контролю 

юридичних осіб ПАТ Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ".  

 

Працює економістом валютного відділу Південного регіонального департаменту в ПАТ "БАНК ВОСТОК" 

м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 

Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. 

 

1. Посада Член Правління 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Козуніті Наталія Вікторівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1979 

5. Освіта** Вища 

6. Стаж роботи (років)** 23 



7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Провідний юрисконсульт юридичного управління ПАТ 

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНВЕСТБАНК". 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

14.03.2017 три роки 

9. Опис    Повноваження та обов’язки члена Правління визначаються Положенням про правління. 

 

Загальний стаж роботи – 23 роки.  

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт юридичного управління ПАТ 

ФІНРОСТБАНК", заступник директора юридичного управління ПАТ "ФІНРОСТБАНК", начальник 

служби внутрішнього аудиту ТОВ "ФІНОД", провідний юрисконсульт юридичного управління ПАТ 

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНВЕСТБАНК". 

Будь-яких посад в інших юридичних особах не обіймає. 

 

 Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №2-03/2017 засідання Наглядової ради від 

13.03.2017 року. Козуніті Наталія Вікторівна обрано на посаду Член Правління з 14 березня 2017 року. 

Строк, на який обрано особу:3 роки.  

 

 

 

1. Посада Член Правління 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Лебідь Лариса Сергіївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1967 

5. Освіта** Вища (Одеський інститут народного господарства, факультет 

фінанси та кредит, спеціальність - економіст) 

 

 

 

 

6. Стаж роботи (років)** 32 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

фахівець з фінансового моніторингу - ПрАТ "СК "Арсенал". 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

16.05.2017 3 роки 

9. Опис    Повноваження та обов’язки члена Правління визначаються Положенням про правління. 

 

Загальний стаж роботи – 32 роки.  

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Провідний економіст відділу підтримки роботи 

відділень Південної регіональної дирекції - ПАТ "ФІНБАНК", Начальник Одеського відділення ПАТ 

"МАРФІНБАНК № 31 - ПАТ "МАРФІНБАНК", фахівець з фінансового моніторингу - ПрАТ "СК 

"Арсенал". 

 

 Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №2-03/2017 засідання Наглядової ради від 

13.03.2017 року. Лебідь Лариса Сергіївна (не надала згоду на розкриття паспортних даних)  обрано на посаду 

Член Правління з 14 березня 2017 року. Строк, на який обрано особу:3 роки.  

 

Інши посади,  які обіймає посадова особа: Начальник відділу фінансового моніторингу -Відповідальна особа  

ПрАТ "СК"АРСЕНАЛ" 

 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова правління 
Афанасьєва Маргарита 

Павлівна 
 0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Волошко Лариса 

Антонівна 
 0 0 0 0 0 0 

Голова наглядової 

ради 

Степанов Віталій 

Федорович 
 0 0 0 0 0 0 

Член наглядовой 

ради 
Потокіна Юлія Сергіївна  0 0 0 0 0 0 

Член наглядовой 

ради 

Панченко Марина 

Борисівна 
 0 0 0 0 0 0 

Член правління 
Козуніті Наталія 

Вікторівна 
 0 0 0 0 0 0 

Член правління Лебідь Лариса Сергіївна  0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 
товариств, крім публічних) 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IСТ ФАКТОР 

КАПIТАЛ" 

39150930 
65009 Одеська область  м.Одеса вул. 

Фонтанська дорога, буд.25 
41014130 90.189994536589 41014130 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 41014130 90.189994536589 41014130 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 28.04.2017 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний: 

1.  Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та прийняття рiшення про 

припинення її повноважень.  

2.  Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв Товариства. 

3.  Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборiв Товариства. 

4.  Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах 

Товариства 

5.  Розгляд звiту Правлiння Товариства за результатами дiяльностi у 2016 роцi та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 

6.  Розгляд звiту Наглядової Ради Товариства за результатами дiяльностi у 2016 роцi та прийняття рiшення 

за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства. 

7.  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 

8.  Розгляд звiту про корпоративне управлiння за 2016 рiк 

9.  Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за результатами дiяльностi у 2016 роцi. Затвердження розмiру 

рiчних дивiдендiв за 2016 рiк. 

10.  Попереднє надання згоди (схвалення ) на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру 

правочинiв та розмiру їх граничної сукупної вартостi. Надання повноважень на укладення таких 

правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства" 

11.  Переоцiнка акцiй, якi на балансi Товариства по справедливiй вартостi, згiдно МСФЗ. 

12.  Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 

13.  Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради.  

14.  Прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на 

пiдписання Договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 

15.  Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження у новiй 

редакцiї. Обрання особи, якiй надаватимуться повноваження з пiдписання Положення про Наглядову раду 

Товариства у новiй редакцiї. 

 

Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого наказом Виконавчого органу 

Товариства, не надходило. Змiни до  порядку денного не вносились.  

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

 

ПО  ПИТАННЯМ №1-11, 15   ПОРЯДКУ ДЕННОГО РIШЕННЯ ПРИЙНЯТI ОДНОГОЛОСНО. 

ПО  ПИТАННЯМ №12-14      ПОРЯДКУ ДЕННОГО РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТI 

 

 

 

 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18.11.2014 132/1/2014 

Національна комісія 

з цінних паперів та 

фондового ринку 

UA 4000136691 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
10.00 45475255 454752550.00 

100.000000000

000 

Опис 

Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних 

паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Розмiщення цiнних паперiв вiдбувалось серед акцiонерiв Товариства. Протягом звiтного 

перiоду додаткової емiсiї не здiйснювалось. 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 

 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис.грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення 24.000 54.000 0.000 0.000 24.000 54.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 17.000 49.000 0.000 0.000 17.000 49.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 7.000 5.000 0.000 0.000 7.000 5.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 24.000 54.000 0.000 0.000 24.000 54.000 

 

Пояснення :  У складі  основних засобів  на кінець звітного періоду є такі: 

- Комп`ютерне та офісне обладнання - 4 група, термін експлуатації 60 місяців, 

- Меблі - 6 група, термін експлуатації 60 місяців.  

Первісна вартість основних засобів складає 70,7 тисяч гривень, ступень їх зносу - 

24%, ступень їх використання 100%, сума нарахованого  зносу - 17,1 тисяч гривень. 

Протягом звітного року здійснено придбання основних засобів (комп`ютерного  

обладнання) на суму 40 тисяч гривень. 

Обмеженнь на використання майна емітента немає. 

 

  

 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 454890 458301 

Статутний капітал (тис.грн.) 454753 454753 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 454753 454753 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 

Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 

проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 

майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 

виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(454890.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 

капіталу(454753.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 

Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 

року. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 322.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 3891.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 4213.00 Х Х 

Опис Станом на 31.12.2017 податковi  зобов'язання Товариства збiльшилися до рiвня 322  тис. грн. за рахунок  

збiльшення податку на прибуток вiд здiйснення страхової дiяльностi. 

Iншi зобов'язання та забезпечення збiльшилися до 3891 тис. грн. за рахунок: 

 збiльшення резервiв незароблених премiй на 993 тис.грн., 

збiльшення резерву заявленних але не виплачених збиткiв на 99 тис.грн, 

зменшення резерву вiдпусток на 22 тис.грн., 

закриття  поточної  кредиторської  заборгованостi  за агентськими послугами  (529  тис.грн.) 

та виникнення поточної  кредиторської  заборгованостi  за договорами страхування  (16  тис.грн.). 

 

 



6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупність 

вартості 

правочинів (тис. 

грн.) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності   (тис. 

грн.) 

Співвідношення 

граничної 

сукупності 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(у відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 

на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 28.04.2017 

Загальні збори 

акціонерів ПрАТ СК 

«Арсенал» 

5000000.000 461862.000 1082.5744490000 

договори страхування, 

договори 

перестрахування, 

договори депозиту, 

договори оренди, 

договори виконання 

робіт, договори надання 

послуг, договори купівлі-

продажу (в тому числі 

цінних паперів та 

корпоративних прав), 

договори застави, 

договори відступлення 

права вимоги тощо 

03.05.2017 http://icarsenal.od.ua 

Опис 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 28.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів ПрАТ СК «Арсенал» (Протокол № 1-20 від 28.04.2017 р.) ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори страхування, договори 

перестрахування, договори депозиту, договори оренди, договори виконання робіт, договори надання послуг, договори купівлі-продажу (в тому числі цінних паперів та 

корпоративних прав), договори застави, договори відступлення права вимоги тощо.; Гранична сукупність вартості правочинів: 5000000 тис. Грн; Вартість активів емітента за 

даними останньої річної фінансової звітності: 461862 тис. Грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках): 1082,57445%; Загальна кількість голосуючих акцій: ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 

45475255 шт. ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 45475255 шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття 

рішення:0 шт. 

 



XIV. 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 

13.01.2017 13.01.2017 
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв                                                                                                                                           

13.01.2017 13.01.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

13.03.2017 13.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

28.04.2017 03.05.2017 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                                                                                                   

15.05.2017 16.05.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

10.08.2017 11.08.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

15.11.2017 15.11.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

28.04.2017 27.03.2017 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                    

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2015 4 3 

2 2016 3 2 

3 2017 1 0 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше д/н 

 

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   

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту X   

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше д/н 

 

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада     

Виконавчий орган     

Ревізійна комісія (ревізор)     

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 

і більше відсотків простих акцій товариства 

  

Інше (зазначити)   

 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :   
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

  

 



Органи управління 

 
Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 

відсотками акцій 
0 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 

відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 

 Так Ні 

Складу   X 

Організації   X 

Діяльності   X 

Інші (запишіть) не проводила 

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 

щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 

поставлених завдань : 

не проводила 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  15 

 

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 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

не проводила 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
  
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                                      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). 

 

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)   Ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  0  

 

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 Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Ні Так Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Так Так Так Ні 

 

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

приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 

(так/ні )   Так  

 



Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 

інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  

осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  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   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 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

базі НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет 

торінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Ні Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Ні Так Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так 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)                                         не проводила 

 

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

сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 

трьох років? 

 

 Так Ні 

Випуск акцій                                            X   

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                            X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 

Інше (запишіть)                                         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 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)     Ні 

 

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

України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 

 



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

Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 

вкажіть дату його прийняття:     29.04.2016;  

яким органом управління прийнятий: Загальні збори акціонерів 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні)  Так;  

укажіть, яким чином її оприлюднено: http://icarsenal.od.ua 

 

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.  

 Товариство дотримувалось кодексу корпоративного управління (принципів,  правил), Інформація про дотримання  

Товарситвом кодексу корпоративного управління (принципів, правил) міститься в річній звітності Товариства, 

поданої до Національної комісії, що здійснює державне регулювання на ринку фінансових послуг у встановленому 

законом порядку 



Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

 

Метою дiяльностi ПРАТ СК "АРСЕНАЛ" є одержання прибутку шляхом надання послуг з усiх видiв 

страхового  захисту майнових iнтересiв фiзичних i юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi в 

межах, визначених чинним законодавством та Статутом 

 

2. Перелік  власників істотної участі (у тому числі осіб,  що здійснюють контроль за фінансовою 

установою) (для  юридичних  осіб зазначаються:  код за ЄДРПОУ,  найменування, місцезнаходження; 

для фізичних осіб - прізвища,  імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством 

вимогам та зміну їх складу за рік. 

 

Власником   iстотної участi є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IСТ ФАКТОР 

КАПIТАЛ", код юридичної особи 39150930, реєстрацiя Україна, мiсцезнаходження: Україна, мiсто Одеса, 

вулиця Фонтанська дорога, будинок 25. Доля  Товариства у статутному капiталi ПРАТ СК "АРСЕНАЛ" 

складає 90,189994 % 

Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) Товариства: громадянка України, Тесля  Олена Вiталiївна, 

23.11.1973 року народження.  

Протягом звiтного року було змiнено  кiнцевого бенiфiцiарного власника (контролера), у зв'язку iз змiнами в 

керiвництвi власника iстотної участi. 

Власник iстотної участi  та кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) вiдповiдають встановленим 

законодавством вимогам 

 

 

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами  наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил,  що призвело  до  заподіяння  шкоди  

фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

 

Фактiв порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрiшнiх правил, що 

призвело до заподiяння шкоди Товариства або споживачам фiнансових послуг за 2017 рiк не було виявлено. 

 

4. Вкажіть  про  заходи  впливу,  застосовані  протягом  року органами  державної влади до фінансової 

установи,  у тому числі до членів  її  наглядової  ради  та  виконавчого  органу,   або   про відсутність 

таких заходів. 

 

Протягом року до страховика згiдно Постанови Нацкомфiнпослуг № 203/314/13-6/9-IТ про застосування 

штрафної санкцiї за правопорушення, вчиненнi на ринку фiнансових послуг вiд 22 березня 2017 року було 

накладено штраф у розмiрi 3 400 (три тисячi чотириста) грн. 00 коп за порушення строку надання анкети 

керiвника та головного бухгалтера, встановленого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07 грудня 2016 

року №913 "Про затвердження лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових 

послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв"". 

У 2017 роцi органами державної влади  не застосовувались заходи впливу до членiв Наглядової ради та 

виконавчого органу. 

  

 

5. Вкажіть  на  наявність  у  фінансової   установи   системи управління   ризиками   та   її  ключові  

характеристики  або  про відсутність такої системи. 

 

У ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ" запроваджена система управлiння ризиками, що включає стратегiю управлiння 

ризиками та реалiзацiю управлiння ризиками.  

При здiйсненнi управлiння ризиками ризики систематизованi за такою класифiкацiєю: 

- Андеррайтинговий ризик, що включає 

o Ризик недостатностi премiй та резервiв 

o Катастрофiчний ризик 

- Ринковий ризик, що включає 

o Ризик iнвестицiї в акцiї 

o Ризик процентної ставки 

o Валютний ризик 

o Ризик спреду 

o Майновий ризик 

o Ризик ринкової концентрацiї 

- Ризик дефолту контрагента 

o Ризик дефолту дебiтора 

o Ризик дефолту банка 

- Операцiйний ризик 

o Аквiзицiйний ризик 

o Адмiнiстративний ризик 



- Ризик учасника фiнансової групи. 

Стратегiя управлiння ризиками затверджена рiшенням Наглядової Ради згiдно Протоколу засiдання 

Наглядової ради№ 1-01/2017 вiд 04 сiчня 2017 року та мiстить карту ризикiв, допустимi межi ризикiв та 

механiзм виявлення ризикiв i забезпечення платоспроможностi страховика.   

Проведення стрес-тестування за 2017 рiк передано на договiрнiй основi до зовнiшньої органiзацiї. 

Етапи управлiння страховими ризиками, що використовуються ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ" є послiдовними i 

взаємопов'язаними, їх застосування має комплексний, системний характер i спрямоване на забезпечення 

очiкуваних результатiв дiяльностi страхової компанiї, зокрема оптимiзацiї обсягу доходiв, фiнансових 

результатiв, рентабельностi активiв, iнвестицiй тощо.  

 

 

6. Вкажіть   інформацію   щодо   результатів   функціонування протягом року системи  внутрішнього  

аудиту  (контролю),  а  також дані, зазначені   в  примітках  до  фінансової  та  консолідованої  

фінансової   звітності   відповідно   до   положень   (стандартів) бухгалтерського обліку. 

 

Протягом 2017 року функцiонувала система внутрiшнього аудиту. 

Згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради №2б-6/15 вiд 28 травня 2015 року внутрiшнiм аудитором було 

призначено Чернуху Iрину Анатолiївну.  Внутрiшнiй аудитор пiдзвiтний Наглядовiй радi.  

Згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради  № 1-01/2017 вiд 04 сiчня 2017 року затверджено план проведення 

перевiрок внутрiшнiм аудитором на 2017 рiк. 

Функцiя внутрiшнього аудиту в ПРАТ СК "АРСЕНАЛ" передбачає здiйснення незалежної, об'єктивно-

гарантiйної та консультацiйної дiяльностi з метою вдосконалення операцiйної дiяльностi Товариства  та 

забезпечення її результативностi. У процесi аудиту застосовується систематичний та однорiдний пiдхiд до 

оцiнювання та вдосконалення ефективностi процесiв управлiння ризиком, внутрiшнього контролю та 

органiзацiйної структури. Функцiя внутрiшнього аудиту здiйснюється вiдповiдно до вимог затвердженого 

Положення про внутрiшнiй аудит в ПРАТ СК "АРСЕНАЛ". Аудити внутрiшнiх процесiв здiйснювалися 

вiдповiдно до затвердженого Наглядовою радою рiчного плану внутрiшнього аудитора.  

За результатами аудиту вiдображення операцiй ПРАТ СК "АРСЕНАЛ" в бухгалтерському облiку внутрiшним 

аудитором були виявленi порушення в частинi розрахунку та сплати податкiв при нарахуваннi заробiтної 

плати працiвникам. Виявленi порушення були усуненi протягом звiтного перiоду.   

Нижче за текстом наведено данi, зазначенi  в  примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi  

вiдповiдно  до  положень  (стандартiв)  бухгалтерського облiку: 

Примiтки до фiнансової звiтностi за 2017 рiк додаються 

 

 

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що  перевищує  встановлений  у статуті 

фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

 

Фактiв вiдчуження протягом 2017 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi Товариства 

розмiр не було. 

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

 

Оцiнка активiв протягом 2017 року не здiйснювалась у зв'язку з вiдсутнiстю фактiв купiвлi-продажу 

Товариством активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр (значний 

правочин). 

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами, в тому  числі  в  межах однієї промислово-

фінансової групи чи іншого об'єднання,  проведені  протягом  року  (така  інформація не є  

комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

 

Операцiї з купiвлi-продажу активiв, надання рослуг з пов'язаними особами, як визначено у МСБО 24 

"Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн" протягом 2017 року не проводились. 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації  (вимоги) органів,  які  здійснюють  державне  

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

 

Органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо адуиторського висновку 

протягом 2017 року рекомендацiї не надавались 

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради  фінансової  установи,  призначеного   

протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,  найменування, місцезнаходження;  

для фізичної  особи  -  прізвище,  ім'я  та  по батькові). 

 

Зовнiшнiй аудитор товариства - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аудит-

Менеджер" (код ЄРДПОУ 40949336) мiсцезнаходження: м. Днiпро, проспект Слобожанський, 90-36. Фактичне 

мiсце розташування:  м. Днiпро, вул. Володимира Мономаха, 7 оф. 407, (056)744-89-14 

 



 

 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність  зовнішнього  аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності; 

 

 Загальний стаж аудиторської дiяльностi зовнiшнього аудитора  ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит-

Менеджер" - менш одного року; дата проведення державної реєстрацiї - 09 листопада 2016 року, Свiдоцтво про 

внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв  за №4689, видане згiдно рiшення Аудиторської палати 

України №334/3 вiд 01 грудня 2016 року. Термiн дiї свiдоцтва - до 01 грудня 2021 року .  

Розпорядження про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки фiнансових установ  №575 вiд 16 березня 2017 року. 

Реєстрацiйний номер Свiдоцтва - 0173. Строк дiї Свiдоцтва - з 16 березня 2017 року до 01 грудня 2021 року. 

 

 

 кількість років,  протягом  яких  надає  аудиторські  послуги фінансовій установі; 

 

  Зовнiшнiй аудитор ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-МЕНЕДЖЕР" перший рiк 

 

 перелік інших  аудиторських послуг,  що надавалися фінансовій установі протягом року; 

 

  Iншi аудиторськi послуги зовнiшнiм аудитором фiнансовiй установi протягом року не 

надавалися 

 

 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього   

аудитора; 

 

 випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора 

вiдсутнi 

 

 ротацію аудиторів  у  фінансовій  установі  протягом останніх п'яти років; 

 

 № п/п Найменування аудиторської фiрми                  рiк 

 1. ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит-Менеджер"  в 2017 

 2. ТОВ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АЛЕНАУДИТ"    в 2016  

 3.ТОВ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АЛЕНАУДИТ"      в 2015  

 4. ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МАКСИМУМ"     в 2014 

  5. Незалежний аудитор Ковальова Любов Петрiвна  в 2013 

 

 

  

 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.  

  

 Стягнення Аудиторською палатою до аудитора протягом року - не застосовувалися; факти подання 

недостовiрної звiтностi  страховика, що пiдтверджена аудиторським  висновком, виявленi органами,  якi  

здiйснюють  державне регулювання ринкiв фiнансових послуг - вiдсутнi 

  

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг; 

 

 В Товариствi наявний механiзм розгляду скарг споживачiв фiнансових послуг,  який базується на 

положеннях Законiв України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", 

"Про звернення громадян" та "Про захист прав споживачiв". Товариство здiйснює розгляд як усних скарг (якi 

викладаються громадянином i записуються вiдповiдальним на особистому прийомi) або ж письмових скарг, якi 

оформленi згiдно з вимогами Закону України "Про звернення громадян". Анонiмнi скарги не розглядаються, 

при цьому: - скарги розглядаються i вирiшуються у термiн не бiльше одного мiсяця вiд дня її надходження; - 

скарги розглядаються безоплатно; - про рiшення прийняте за результатами розгляду скарги скаржник 

повiдомляється письмово. 

 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати   

скарги; 

 

 Голова правлiння   Афанасьєва Маргарита Павлiвна 

 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер,  кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 



  

 Протягом 2017 року вiд споживачiв фiнансових послуг не надходило скарг щодо надання фiнансових 

послуг Товариства 

  

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

 

Протягом 2017року позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг до Товариства не було 

Позови стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою Товариство не отримувало. 
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ" 

за ЄДРПОУ 33946038 

Територія  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 5110137500 

Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників  10   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 65009 Одеська область  м.Одеса Фонтанська дорога, буд  25, 

т.(0482)330041 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

                                                  1 2 3 4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 193 203 

первісна вартість 1001 197 225 

накопичена амортизація 1002 4 22 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 

Основні засоби 1010 24 54 

первісна вартість 1011 31 71 

знос 1012 7 17 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 457702 450880 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 457919 451137 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 -- -- 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 1 52 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 2 -- 

з бюджетом 1135 -- -- 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 
1140 4 121 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 -- 40 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2948 6908 

Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 988 845 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 38 111 

резервах незароблених премій 1183 950 734 

Інші оборотні активи 1190 -- -- 

Усього за розділом II 1195 3943 7966 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200 -- -- 



вибуття 

Баланс 1300 461862 459103 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 454753 454753 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 

Додатковий капітал 1410 -- -- 

Резервний капітал 1415 132 136 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3416 1 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 458301 454890 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- 

Страхові резерви 1530 2737 3829 

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 130 228 

резерв незароблених премій 1533 2607 3601 

Усього за розділом II 1595 2737 3829 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 529 -- 

розрахунками з бюджетом 1620 227 322 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- 322 

розрахунками зі страхування 1625 -- -- 

розрахунками з оплати праці 1630 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 -- 16 

Поточні забезпечення 1660 68 46 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 -- -- 

Усього за розділом IІІ 1695 824 384 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 461862 459103 

 

 
  

 

 

Голова Правління ________________ Афанасьєва М.П. 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Волошко Л.А. 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ" 

за ЄДРПОУ 33946038 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 -- -- 

Чисті зароблені страхові премії  2010 6594 3876 

Премії підписані, валова сума 2011 10748 7567 

Премії, передані у перестрахування 2012 (2944) (2485) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 994 398 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -216 -808 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (--) (--) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 1031 790 

Валовий:   

     прибуток  
2090 5563 3086 

     збиток  2095 (--) (--) 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -25 6 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -98 44 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 73 -38 

Інші операційні доходи  2120 563 -- 

Адміністративні витрати  2130 (1834) (931) 

Витрати на збут 2150 (937) (1942) 

Інші операційні витрати  2180 (35) (125) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 3295 94 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 434 231 

Інші доходи  2240 -- -- 

Фінансові витрати  2250 (--) (--) 

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

Інші витрати  2270 (6826) (17) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- 308 

збиток 2295 (3097) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -322 -227 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- 81 

     збиток  2355 (3419) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 



Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -3419 81 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 20 1942 

Витрати на оплату праці 2505 967 498 

Відрахування на соціальні заходи 2510 216 137 

Амортизація 2515 46 11 

Інші операційні витрати 2520 585 410 

Разом 2550 1834 2998 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 45475255 45475255 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 45475255 45475255 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  0.07518370) 0.04767430 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 (  0.07518370) 0.04767430 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
  

 

 

Голова Правління ________________ Афанасьєва М.П. 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Волошко Л.А. 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ" 

за ЄДРПОУ 33946038 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 -- -- 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 -- -- 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 130 47 

Надходження від страхових премій 3050 10748 7591 

Інші надходження 3095 525 352 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (2188) (3457) 

Праці 3105 (799) (498) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (227) (136) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (450) (305) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (252) (185) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (198) (--) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (--) (85) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 (1031) (1142) 

Інші витрачання 3190 (2971) (2485) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3737 -118 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 310 227 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (87) (100) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 223 127 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -- 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3960 9 

Залишок коштів на початок року 3405 2948 2939 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 

Залишок коштів на кінець року 3415 6908 2948 



 
  

 

 

Голова Правління ________________ Афанасьєва М.П. 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Волошко Л.А. 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ" 

за ЄДРПОУ 33946038 

 

Звіт про власний капітал 

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 454753 -- -- 132 3416 -- -- 458301 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- 8 -- -- 8 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 454753 -- -- 132 3424 -- -- 458309 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- -3419 -- -- -3419 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

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

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- 4 -4 -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- 4 -3423 -- -- -3419 

Залишок на кінець року 4300 454753 -- -- 136 1 -- -- 454890 

 
  

 

 

Голова Правління ________________ Афанасьєва М.П. 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Волошко Л.А. 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ"  

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 

1.  ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI 

Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ"  (далi - Компанiя) 

зареєстроване в установленому законодавством порядку, створене та дiє на пiдставi 

чинного законодавства України, зокрема: Цивiльного кодексу України, Господарського 

кодексу України та Закону України "Про акцiонернi товариства", Закону України "Про 

фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг"; Закону 

України "Про страхування" та iнших нормативно-правових актiв. 

повна назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ" 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи 33946038 

мiсцезнаходження 65009, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Фонтанська дорога, буд. 25 

дата державної реєстрацiї 07 грудня 2005р., номер запису в Єдиному державному 

реєстрi 1074102000013074 

Основний вид економiчної дiяльностi за КВЕД-2010 65.12 Iншi види страхування, 

крiм страхування життя 

чисельнiсть працiвникiв на звiтну дату 8 штатних працiвникiв 

Лiцензiї, виданi Нацiональною комiсiєю що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг: 

лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування 

фiнансових ризикiв АЕ №284271, 26.12.2013р., безстрокова 

лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування 

наземного транспорту (крiм залiзничного) АЕ №284272, 26.12.2013р. безстрокова 

лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування 

майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) АЕ №293996, 18.04.2006р. безстрокова 

лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АЕ №293997, 18.04.2006р. - 

безстрокова 

лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування 

вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої нiж передбачена видами 01.12-01.14)

 АЕ №284270, 26.12.2013р., безстрокова 

лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування 

залiзничного транспорту АЕ №284274, 26.12.2013р., безстрокова 

лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування  

вантажiв та багажу (вантажобагажу) АЕ №284269, 26.12.2013р., безстрокова 

лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування  вiд 

нещасних випадкiв АЕ №284275, 26.12.2013р., безстрокова 

лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування  

предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або 

псування АЕ №284273, 26.12.2013р., безстрокова 

лiцензiя на здiйснення   страхової  дiяльностi  у формi  обов'язкового страхування  

цивiльно-правової  вiдповiдальностi  приватного  нотарiуса Розпорядження №2910, 

26.11.2015р., безстрокова 

лiцензiя на здiйснення   страхової  дiяльностi  у формi  добровiльного  

страхування  водного  транспорту (морського внутрiшнього  та  iнших видiв водного  

транспорту)   Розпорядження №2304, 24.09.2015р., безстрокова 

Виконавчий орган - Правлiння; дочiрнiх та асоцiйованих компанiй, вiдокремлених 

пiдроздiлiв (фiлiй та представництв), що складають окрему фiнансову звiтнiсть,  

немає. 

26 лютого 2018 року Голова Правлiння Компанiї затвердив цю фiнансову звiтнiсть для 

випуску. Вона пiдлягає затвердженню рiчними зборами учасникiв Товариства,  якi 

будуть призначенi на 03 квiтня 2018 року. 

2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

2.1. Твердження про вiдповiднiсть: 

Фiнансову звiтнiсть Компанiї за рiк, що закiнчився на 31 грудня 2017 року, 

складено вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), 

включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, 

ПКТ), та чинного законодавства України. Для складання фiнансової звiтностi за МСФЗ 

застосовуються МСФЗ, чиннi для фiнансової звiтностi за перiоди, що починаються з 

01.01.2017р., офiцiйний переклад яких оприлюднений на веб-сайтi Мiнiстерства 

фiнансiв України в порядку, визначеному законодавством України. МСФЗ, що набувають 

чинностi у наступних перiодах, для яких передбачена можливiсть добровiльного 

дострокового застосування, не застосовуються до дати їх введення в дiю.  



Фiнансова звiтнiсть Компанiї є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка 

сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв 

дiяльностi та грошових потокiв Компанiї для задоволення iнформацiйних потреб 

широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть Компанiї складається з наступних компонентiв: Звiт про 

фiнансовий стан на кiнець року; Звiт про сукупнi доходи за перiод; Звiт про змiни 

у власному капiталi за перiод; Звiт про рух грошових коштiв за перiод; Примiтки до 

фiнансової звiтностi, включаючи опис суттєвих облiкових полiтик. 

Розкриття iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ 4 "Страховi контракти" та МСФЗ 7 

"Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" стосовно характеру та обсягу ризикiв 

та розкриття iнформацiї про капiтал згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" 

були включенi до вiдповiдних роздiлiв цих примiток. 

2.2. Основа подання iнформацiї 

Фiнансова звiтнiсть складена стосовно одного суб'єкта господарювання на основi 

даних бухгалтерського облiку згiдно з вимогами МСФЗ на основi iсторичної 

собiвартостi, крiм фiнансових iнвестицiй, якi вiдображенi за справедливою 

вартiстю. Обрана облiкова полiтика за кожним МСФЗ, що допускає вибiр облiкової 

полiтики, розкривається у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi. 

Активи та зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан наведенi iз застосуванням 

класифiкацiї на поточнi/короткостроковi та непоточнi/довгостроковi. 

До поточних вiднесено грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв, вiдстроченi 

аквiзицiйнi витрати по страхових контрактах, виданих на перiод, що не перевищує 12 

мiсяцiв, нарахований iнвестицiйних дохiд, дебiторську, страховi резерви, в тому 

числi частку перестраховикiв у страхових резервах, кредиторську заборгованiсть, 

поточнi забезпечення. 

До непоточних вiднесено нематерiальнi активи, основнi засоби, iнвестицiї у дочiрнi 

та асоцiйованi пiдприємства, вiдстроченi податковi активи, вiдстроченi аквiзицiйнi 

витрати по страхових контрактах, емiтованих на перiод, що перевищує 12 мiсяцiв, 

акцiонерний капiтал та резерви, сформованi за рахунок нерозподiленого прибутку. 

2.3. Функцiональна валюта та валюта звiтностi 

Функцiональна валюта та валютi звiтностi - гривня. Одиниця вимiру - тисячi 

гривень, якщо не зазначено iнше. 

2.4. Припущення щодо функцiонування Компанiї в найближчому майбутньому 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi припущення, що воно 

функцiонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає 

реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. 

Таким чином фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум 

активiв, якi були б необхiднi, якби Компанiя була неспроможна продовжувати свою 

дiяльнiсть в майбутньому, i якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi 

звичайної дiяльностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть 

вiдомi i зможуть бути оцiненi. 

2.5. Використання оцiнок i припущень 

Компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у 

фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом 

наступного фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно переглядаються i 

базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на 

очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих 

обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Компанiї 

також використовую професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. 

Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються 

у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування 

балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року 

включають: 

Термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв 

Оцiнка термiнiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв  

є предметом професiйного судження, яке базується на основi досвiду використання 

аналогiчних активiв. Майбутнi економiчнi вигоди вiд даних активiв, виникають 

переважно вiд їх поточного використання пiд час надання послуг. Тим не менш, iншi 

фактори, такi як фiзичний та моральний знос, часто призводять до змiн розмiрiв 

майбутнiх економiчних вигiд, якi як очiкується будуть отриманi вiд використання 

даних активiв. 

Керiвництво перiодично оцiнює правильнiсть остаточного термiну корисного 

використання основних засобiв та нематерiальних активiв. Ефект вiд перегляду 

остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних 

активiв вiдображається у перiодi, коли такий перегляд мав мiсце чи в майбутнiх 

звiтних перiодах, якщо можливо застосувати. Вiдповiдно, це може вплинути на 

величину майбутнiх амортизацiйних вiдрахувань та балансову вартiсть основних 

засобiв. 

Оцiнка справедливої вартостi фiнансових iнструментiв 

Для фiнансових iнструментiв, що котирується на ринку (бiржовому чи позабiржовому), 

справедлива вартiсть визначається на основi ринкових котирувань. Якщо на ринку не 



спостерiгається параметрiв для оцiнки, або вони не можуть бути виведенi з наявних 

ринкових цiн, справедлива вартiсть визначається шляхом аналiзу iнших наявних 

ринкових даних, прийнятних для кожного продукту, а також шляхом застосування 

загальноприйнятих моделей цiноутворення. За вiдсутностi ринкових параметрiв 

оцiнки, керiвництво здiйснює судження на основi своєї найкращої оцiнки такого 

параметра за даних обставин, що об'рунтовано вiдображає цiну по даному 

iнструменту, яка була б визначена ринком, за умови наявностi ринку.  

Компанiя вважає, що бухгалтерськi оцiнки та припущення стосовно оцiнки фiнансових 

iнструментiв за вiдсутностi ринкових котирувань, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що: 

- вони з високим ступенем ймовiрностi пiддаються змiнам з плином часу, оскiльки 

оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо процентних ставок, волатильностi, 

змiн валютних курсiв, коригувань при оцiнцi iнструментiв, а також специфiчних 

особливостей операцiй; та 

- вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан, а 

також на доходи/(витрати) може бути значним. 

Якби керiвництво використовувало iншi припущення щодо процентних ставок, 

волатильностi, курсiв обмiну валют i коригувань при оцiнцi iнструментiв, бiльша 

або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв за вiдсутностi ринкових 

котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовий звiтностi чистий 

прибуток та збиток Компанiї. У Примiтках мiститься детальна iнформацiя про 

використанi методики оцiнки та ключовi припущення, використанi пiд час визначення 

справедливої вартостi фiнансових iнструментiв. 

Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 

Керiвництво Компанiї застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання 

фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне 

судження за цим питанням 'рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, 

його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi 

можуть бути пов'язана з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним 

керiвництву Компанiї фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових 

iнструментiв. 

Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої 

дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на наявнiсть ознак їх 

знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного 

судження керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення 

передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або 

кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. 

Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi депозитiв в банках, грошей та 

їх еквiвалентiв, визначаючи ймовiрнiсть вiдшкодування їх вартостi на основi 

детального аналiзу банкiв. Фактори, що беруться до уваги, включають фiнансовий 

стан банку, кредитнi рейтинги, присвоєнi банку, та iсторiю спiвробiтництва з ним. 

Станом на 31.12.2017 року, управлiнський персонал не iдентифiкував ознак 

знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв у банках, i, вiдповiдно, не створив 

резерви на покриття збиткiв вiд знецiнення цих сум. 

Однак, суттєве погiршення економiчної ситуацiї в Україна, значна девальвацiя 

української гривнi, нестача лiквiдних коштiв у банкiвському сектора та дострокове 

зняття депозитiв, разом iз фiнансовими труднощами українських банкiв, призводять 

до суттєвої невизначеностi оцiнок щодо можливостi їх вiдшкодування. 

У рази, якщо банки не зможуть повернути Компанiї грошi та їх еквiваленти пiсля 

звiтної дати, необхiдно буде вiдобразити в облiку додаткове збитки вiд зменшення 

корисностi. 

Фiнансова активи, утримуванi до погашення 

Керiвництво застосовує судження для прийняття рiшення про те, чи можна 

класифiкувати фiнансовi активи як утримуванi до погашення, зокрема, для оцiнки:  

- свого намiру та здатностi утримувати цi активи до погашення;  

- наявностi у цих активiв котирувань на активному ринку. 

Якщо Компанiя не зможе утримувати такi iнвестицiї до погашення (за винятком певних 

окремих обставин - наприклад, продаж незначного обсягу iнвестицiй незадовго до 

термiну погашення), вона повинна буде рекласифiкувати всю категорiю в активи, 

наявнi для продажу. Таким чином, цi iнвестицiї повиннi будуть оцiнюватися за 

справедливою, а не за амортизованою вартiстю. 

Резерв сумнiвних боргiв 

Компанiя проводить нарахування резерву сумнiвних боргiв з метою покриття 

потенцiйних збиткiв у випадках неспроможностi дебiтора здiйснювати необхiднi 

платежi. При оцiнцi достатностi резерву сумнiвних боргiв керiвництво враховує 

поточнi загальноекономiчнi умови, платоспроможнiсть дебiтора та змiни умов 

здiйснення платежiв. 

Коригування суми резерву сумнiвних боргiв, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, 

можуть проводитись внаслiдок змiни економiчної чи галузевої ситуацiї або 

фiнансового стану окремих клiєнтiв. 



Використання ставок дисконтування 

Станом на 31.12.2017 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв 

юридичних осiб у нацiональний валютi в банках, становила 9,5% рiчних. 

Оцiнка адекватностi страхових зобов'язань 

При розрахунку страхових технiчних резервiв та тестуваннi їх на предмет 

адекватностi Компанiя використовує вiдповiднi актуарнi припущення якi базуються на 

ретроспективному досвiдi Компанiї щодо розвитку страхових випадкiв, а також 

суб'єктивних оцiнках спецiалiстiв щодо рiвня збитку вiд кожного страхового випадку 

(резерви збиткiв), якi передбачають можливiсть змiни фiнальних розрахункових 

показникiв. Керiвництво Компанiї у своїх оцiнках виходить з найбiльш вiрогiдних 

варiантiв розвитку подiй. 

Iншi джерела невизначеностi 

Незважаючи на здiйснення українським урядом низки стабiлiзацiйних заходiв, 

спрямованих на забезпечення лiквiдностi українських компанiй, невизначенiсть щодо 

доступу до капiталу та вартостi капiталу для Компанiї та його контрагентiв триває 

i надалi, що може негативно вплинути на фiнансовий стан Компанiї, результати її 

дiяльностi та перспективи розвитку. 

Керiвництво не може достовiрно оцiнити вплив на фiнансовий стан Компанiї будь-

якого подальшого погiршення ситуацiї з лiквiднiстю на фiнансових ринках та 

пiдвищення нестабiльностi на валютних ринках та ринках капiталу. На думку 

керiвництва, ним вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримки життєздатностi та 

зростання господарської дiяльностi Компанiї у поточних умовах. 

2.6. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй 

У наведенiй нижче таблицi мiститься перелiк нових стандартiв чи змiн до них та 

тлумачень стандартiв, доречних для дiяльностi Компанiї, якi набули чинностi для 

фiнансових звiтiв за рiк, що починається 1 сiчня 2017 року. Застосування цих 

стандартiв не має суттєвого впливу на фiнансовий стан чи показники дiяльностi 

Компанiї. 

Новi чи змiненi стандарти та тлумачення 

МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах 

господарювання". Поправка з метою уточнення того, що з певними винятками вимоги 

МСФЗ 12  

застосовуються до прав участi у суб'єктах господарювання, якi класифiкуються як 

утримуванi для продажу або припиненi операцiї. 

МСБО 7 "Звiт про  рух грошових коштiв". Поправка, що вимагає розкриття 

iнформацiї про  змiни у зобов'язаннях, що виникають внаслiдок фiнансової 

дiяльностi. 

МСБО 12 "Податки на прибуток". Поправка з метою умов визнання вiдстроченого 

податкового активу, пов'язаного з нереалiзованими збитками, наприклад, щодо 

боргових iнструментiв, оцiнених за справедливою вартiстю. 

 

Перелiк нових та змiнених стандартiв,  ще не обов'язкових для застосування 

У таблицi далi наведено перелiк нових чи переглянутих стандартiв та тлумачень, 

доречних для дiяльностi Компанiї, якi ще не набрали чинностi та не застосовувалися 

Компанiєю: 

Назва стандарту/тлумачення Дата набрання чинностi 

Новi стандарти  

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 1 Сiчня 2018 

МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" 1 Сiчня 2018 

МСФЗ 16 "Оренда" 1 Сiчня 2019 

МСФЗ 17 Замiнює МСФЗ 4 "Страховi контракти" 1 Сiчня 2021 

Змiни до стандартiв  

МСФЗ 2 "Класифiкацiя та оцiнка платiжних операцiй на основi акцiй" 1 

Сiчня 2018 

МСФЗ 4 Застосування МСФЗ 9 з МСФЗ 4 "Страховi контракти" 1 Сiчня 2018 

МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" (Додатковi розкриття та 

послiдовнi змiни, що випливають з МСФЗ 9) Одночасно iз  МСФЗ 9 

МСФЗ 15 Пояснення до МСФЗ 15 1 Сiчня 2018 

Компанiя планує застосування нових стандартiв з дати їй офiцiйного набрання 

чинностi.  

Змiни до МСФЗ 4 передбачають особливi пiльги у зв'язку iз застосуванням МСФЗ 9, 

для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, до моменту 

набрання чинностi МСФЗ 17 "Страховi контракти". МСФЗ 4 буде замiнено на 

застосування МСФЗ 17, який буде дiяти для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 

2021 року або пiсля цiєї дати. Компанiя має намiр скористатися цiєю пiльгою та 

вiдкласти застосування МСФЗ 9 на бiльш вiддалену дату, але не пiзнiше 1 сiчня 2021 

року. 

МСФЗ 17 замiнює МСФЗ 4 "Страховi контракти" та пов'язанi з ним iнтерпретацiї, i 

набуває чинностi для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року, при цьому його 

дострокове прийняття дозволено у разi застосування також МСФЗ 15 "Доходи вiд 

реалiзацiї за договорами з клiєнтами" та МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Для 



загальних договорiв страхування МСФЗ 17 запровадить обов'язкове дисконтування 

резервiв збиткiв, якi, як очiкується, буде виплачуватися протягом бiльше одного 

року, а також коригування ризикiв, для яких буде потрiбно вiдповiдне розкриття 

рiвнiв певностi. Компанiя планує оцiнити вплив запровадження МСФЗ 17 у наступнi 

роки. 

У зв'язку з введенням МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" Компанiя очiкує визнання 

бiльшої суми оцiночного резерву пiд збитки за фiнансовими iнвестицiями у цiннi 

папери iнших суб'єктiв господарювання, що може негативно вплинути на власний 

капiтал Компанiї.   

Керiвництво Компанiї вважає, що впровадження iнших стандартiв не матиме суттєвого 

впливу на його загальнi активи, зобов'язання або чистий прибуток.  

3.  ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Положення  облiкової  полiтики,  наведенi далi,  застосовувалися  послiдовно  в  

усiх  звiтних  перiодах,  наведених в цiй фiнансовiй звiтностi. 

3.1. Основнi засоби 

До основних засобiв Компанiя вiдносить активи, вартiсть яких перевищує 6 тис. грн. 

Первiсне визнання основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, яка складається з 

вартостi їх придбання, включаючи податки при придбаннi, що не вiдшкодовуються 

Компанiї, а також витрати, пов'язанi з доставкою основних засобiв та доведенням їх 

до стану, у якому вони придатнi для використання. Пiсля первiсного визнання 

основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю, за вирахуванням усiєї 

накопиченої амортизацiї та всiх накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Замiни та полiпшення,  що суттєво збiльшують строк служби активiв, 

капiталiзуються, а витрати на поточне обслуговування i ремонти вiдображаються у 

складi витрат поточного перiоду. Списання основних засобiв вiдбувається при їх 

вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних 

вигiд вiд використання або вибуття даних активiв. Прибутки або збитки, що виникли 

в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд 

вибуття i балансовою вартiстю активу), включаються у звiт про сукупний дохiд за 

звiтний рiк, в якому актив був списаний. 

Капiтальнi iнвестицiї включають витрати на реконструкцiю i придбання основних 

засобiв. Капiтальнi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються по собiвартостi з 

врахуванням будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

3.2. Амортизацiя основних засобiв 

Амортизацiю активу Компанiя розпочинає, коли вiн стає придатним для використання, 

тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування i приведений до стану, придатного 

до експлуатацiї способом, визначеним управлiнським персоналом. Нарахування 

амортизацiї розпочинається з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому такий актив 

став доступним для використання. 

Вартiсть основних засобiв, яка амортизується, розподiляється систематично протягом 

термiну їх корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу 

нарахування амортизацiї. Термiн корисної служби основного засобу встановлюється 

виходячи з перiоду часу, протягом якого Компанiя передбачає використовувати актив.  

Для груп основних засобiв застосовуються наступнi строки корисного використання (в 

роках): 

Земля  Не амортизується 

Будiвлi та споруди (полiпшення об'єктiв оренди) 20 

Виробниче обладнання та iнвентар   3 - 5 

Офiснi меблi та обладнання    5  

Капiтальнi полiпшення орендованого майна амортизуються в строки, встановленi для 

вiдповiдної групи основних засобiв. Орендованi на умовах фiнансового лiзингу 

основнi засоби капiталiзуються та амортизуються в зазначеному вище порядку. Строк 

амортизацiї не перевищує строку використання основних засобiв. 

3.3. Зменшення корисностi активiв 

У вiдповiдностi до МСФО 36 "Зменшення корисностi активiв" Компанiя здiйснює аналiз 

вартостi основних засобiв з точки зору зменшення їх корисностi кожен раз, коли 

минувшi подiї або змiна обставин вказує, що вiдшкодовування суми активу менше його 

балансової вартостi, то балансова вартiсть зменшується до вiдшкодованої величини 

активу. Це зменшення являється збитком вiд знецiнення. При цьому вiдшкодована 

вартiсть активу дорiвнює бiльшiй з двох величин: чистiй цiнi реалiзацiї або 

цiнностi використання. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для кожного 

активу або, якщо це неможливо, для одиницi, що генерує грошовi засоби. 

3.4. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи Компанiї, в основному, включають програмне забезпечення та 

лiцензiї на лiцензованi види дiяльностi. Витрати на створення та придбання 

нематерiальних активiв капiталiзуються на основi витрат, понесених при їх 

створеннi. Витрати на придбання та створення нематерiальних активiв рiвномiрно 

амортизуються протягом термiну їх використання. При розрахунку амортизацiї були 

використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): 

Комп'ютернi програми (лiцензiї на використання)   3-10 

Лiцензiї на здiйснення видiв дiяльностi  протягом термiну використання 



Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не 

амортизуються, а тестуються на предмет знецiнення щорiчно або окремо, або на рiвнi 

одиниць, що генерують грошовi потоки. Строк корисної експлуатацiї нематерiальних 

активiв з невизначеним строком експлуатацiї переглядаються щорiчно з метою 

визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити цей актив у категорiю 

активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї. Якщо це неприйнятно, змiна 

оцiнки строку корисного використання -  з невизначеного на визначений  

здiйснюється на перспективнiй основi. 

3.5. Запаси 

Первiсна вартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, переробку та iншi 

витрати, необхiднi для приведення запасiв в стан, придатний для використання. При 

списаннi запасiв у виробництво, продажу або iншому вибуттю, приймається метод 

оцiнки середньозваженої вартостi. Пiсля первiсного визнання запаси оцiнюються по 

найменшiй з двох величин: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. 

3.6. Фiнансовi iнструменти 

3.6.1. Визнання та класифiкацiя 

Компанiя визнає фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання в своєму Звiтi про 

фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли вони стають стороною контрактних 

зобов'язань, предметом яких є передача прав на такi фiнансовi iнструменти. 

Фiнансовi активи i зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї. 

Фiнансовi активи роздiляються на наступнi чотири категорiї: фiнансовi активи, якi 

переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; позики i 

дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, якi утримуються до погашення, i фiнансовi 

активи, призначенi для продажу. Первинне визнання фiнансових активiв здiйснюється 

за справедливою вартiстю. У випадку, якщо придбання фiнансових активiв не є 

iнвестицiєю, що переоцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

справедлива вартiсть фiнансового активу збiльшується на витрати по операцiї, прямо 

пов'язанiй з придбанням або випуском цього фiнансового активу. 

Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первинного визнання i 

переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року. 

Всi операцiї купiвлi або продажу фiнансових активiв на "стандартних умовах" 

визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе 

зобов'язання купити актив. Операцiї купiвлi або продажу на "стандартних умовах" - 

це купiвля або продаж фiнансових активiв, якi вимагають постачання активу в строк, 

встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку. 

 

  

 

 

3.6.2. Позики i дебiторська заборгованiсть 

Позики у звiтному роцi Компанiя не отримувала. Дебiторська заборгованiсть 

визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Компанiєю майбутнiх 

економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. На звiтну дату у 

Компанiї iснує стандартна дебiторська заборгованiсть - така, що не викликає 

сумнiвiв у здатностi дебiтора погасити заборгованiсть вчасно i в повному обсязi та 

облiковується на балансi Компанiї  протягом прийнятого термiну, 

3.6.3. Знецiнення фiнансових активiв 

На кожну дату складання фiнансової звiтностi Компанiя визначає, чи вiдбулося 

знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. 

Якщо iснують об'єктивнi свiдчення про появу збитку вiд знецiнення по позиках i 

дебiторськiй заборгованостi, якi враховуються за амортизованою вартiстю, сума 

збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю 

очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi 

ще не виникли), дисконтованих по первиннiй ефективнiй ставцi вiдсотка по 

фiнансовому активу (тобто по ефективнiй ставцi вiдсотка, розрахованiй при 

первинному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути понижена або 

безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається в звiтi про 

сукупний дохiд. 

Якщо в подальший перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення 

може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, яка вiдбулася пiсля того, як були визнанi 

знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд знецiнення вiдновлюється. Будь-яке подальше 

вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається в звiтi про сукупний дохiд в такому 

об'ємi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього 

активу на дату вiдновлення. 

По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, 

якщо iснує об'єктивне свiдоцтво (наприклад, достовiрнiсть неплатоспроможностi або 

iнших важливих фiнансових утруднень дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi 

суми, якi належать їй згiдно умовам постачання. Балансова вартiсть дебiторської 

заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi 

заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними. 

3.6.4. Припинення визнання 



Фiнансовий актив (частина фiнансового активу або частина групи аналогiчних 

фiнансових активiв) припиняє враховуватися в балансi, якщо вiн погашений або права 

на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть або  

Компанiя передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або 

уклала угоду про передачу, i при цьому передала в основному всi ризики та вигоди, 

пов'язанi з володiнням активами, або  припинила здiйснювати контроль. Контроль 

вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю 

продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж. 

Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або 

закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання. 

При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим 

же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в 

умови iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а 

нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй 

вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод 

3.6.5. Фiнансовi iнвестицiї 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у цiннi папери iнших суб'єктiв господарювання 

при первiсному визнаннi оцiнюються за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай 

дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка 

iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки на 

основi наявних ринкових котирувань. 

Iнвестицiї у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства облiковуються за собiвартiстю. 

3.7. Страховi контракти 

3.7.1. Класифiкацiя  

Контракти, згiдно якими Компанiя приймає значний страховий ризик iншої сторони та 

зобов'язання, що виникають за iнвестицiйними контрактами з характеристиками 

дискрецiйної участi, облiковуються як страховi контракти. 

Пiсля класифiкацiї контракту як страхового, вiн залишається страховим до 

припинення всiх прав та зобов'язань або закiнчення термiну дiї. 

3.7.2. Премiї 

Премiї вiд продажу короткострокових страхових продуктiв, як правило, визнаються на 

валовiй основi вiдповiдно до умов договорiв. Зароблена частка отриманих премiй 

визнається у складi доходу у зв'язку з наданим страховим забезпеченням. Заробленi 

премiї визнаються вiд дати переходу ризику, протягом перiоду покриття збиткiв, з 

урахуванням характеру ризикiв, передбачених договорами Резерв на незароблену 

премiю - це частина страхових внескiв, що вiдповiдають страховим ризикам, якi не 

минули на звiтну дату. 

3.7.3. Дострокове припинення дiї страхових полiсiв 

Дiя страхових полiсiв може бути достроково припинена Компанiєю, якщо iснують 

об'єктивнi ознаки того, що страхувальник не бажає або не може продовжувати 

сплачувати страховi премiї. Таким чином, дострокове припинення дiї страхових 

полiсiв стосується переважно тих полiсiв, умовами яких передбачена сплата 

страхових премiй на основi графiку платежiв. Валова сума страхових премiй 

вiдображається за вирахуванням повернених премiй достроково припинених полiсiв 

страхування. 

3.7.4. Зобов'язання за договорами страхування 

Компанiя здiйснює формування та розмiщення страхових резервiв за видами, iншими 

нiж страхування життя у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про страхування" та 

Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг №3104 вiд 

17.12.2004р. (iз змiнами i доповненнями). 

Правила встановлюють порядок формування, облiку та розмiщення технiчних резервiв 

за договорами страхування, спiвстрахування та перестрахування з видiв страхування, 

iнших, нiж страхування життя (дала - договори). Правила визначають методику 

формування (розрахунку величини) технiчних резервiв, якi є оцiнкою обсягу 

зобов'язань страховика в грошовий форма для здiйснення майбутнiх виплат страхових 

сум i страхового вiдшкодування. 

Зобов'язання за договорами, не пов'язаними зi страхуванням життя, включають така 

технiчне резерви, як резерв незароблених премiй i резерв збиткiв. 

Резерв незароблених премiй 

Величина резерву незароблених премiй станом на звiтну дату розрахована методом 

"1/365" та визначається як сумарна величина незароблених страхових премiй за 

кожним договором. Незароблена страхова премiя за цiм методом розраховується як 

добуток частки надходжень суми страхового платежу (страхової премiї, страхового 

внеску), яка не може бути меншою 80% суми надходжень страхового платежу (страхової 

премiї, страхового внеску), та результату, отриманого вiд дiлення строку дiї 

договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дiї договору 

(у днях) за такою формулою: 

     НЗП1= П1*(m1-n1)/m1, де 

П1 - частка надходжень суми страхового платежу за договором; 

m1 - строк дiї договору; 



n1 - число днiв, що минули з моменту, коли договiр набрав чинностi до дати 

розрахунку 

У минулому звiтному перiодi Компанiя застосовувала iнший метод розрахунку величини 

резерву незароблених премiй, дозволений Законом України "Про страхування", а саме: 

величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату встановлювалася 

залежно вид часток надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових 

внескiв), якi не можуть бути меншими 80 вiдсоткiв загальної суми надходжень 

страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), з вiдповiдних видiв 

страхування у кожному мiсяця з попереднiх дев'яти мiсяцiв. 

Змiна методу розрахунку на думку керiвництва Компанiї не має суттєвого впливу на 

фiнансову звiтнiсть. 

Збiльшення (зменшення) величини резерву незароблених премiй у звiтному перiоди 

вiдповiдно зменшує (збiльшує) чистi заробленi страховi премiї за звiтний перiод. 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 

Чиста сума понесених збиткiв являє собою збитки, сплаченi протягом фiнансового 

року з урахуванням змiн резерву невиплачених збиткiв (резерву збиткiв). Резерв 

збиткiв є сукупною сумою оцiнки Компанiєю всiх витрат на вiдшкодування збиткiв, 

понесених, але не сплачених на будь-яку звiтну дату.  

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, - оцiнка обсягу зобов'язань 

страховика для здiйснення виплат страхових сум (страхового вiдшкодування) за 

вiдомими вимогами страхувальникiв, включаючи витрати на врегулювання збиткiв 

(експертнi, консультацiйнi та iншi витрати, пов'язанi з оцiнкою розмiру збитку), 

якi не оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату та якi виникли в 

зв'язку зi страховими подiями, що мали мiсце в звiтному або попереднiх перiодах, 

та про факт настання яких страховика повiдомлено вiдповiдно до вимог законодавства 

України та/або умов договору. Величина резерву заявлених, але не виплачених 

збиткiв за видом страхування, визначається страховиком за кожною неврегульованою 

претензiєю. Якщо про страховий випадок заявлено (повiдомлено) i розмiр збитку 

невизначений, для розрахунку резерву використовують середню величину збитку, 

розраховану за попереднi 12 мiсяцiв, але не бiльшу за страхову суму за договором. 

Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 

Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi - оцiнка обсягу зобов'язань 

страховика для здiйснення страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання 

збиткiв, якi виникли у зв'язку зi страховими випадками у звiтному та попереднiх 

перiодах, про факт настання яких страховику не було заявлено на звiтну дату в 

установленому законодавством України та/або договором порядку. Резерв збиткiв 

оцiнюється актуарiями Компанiї окремо за кожним видом страхування з урахуванням 

припущень, що гуртуються на даних про збитки минулих рокiв, а також досвiду у 

сферi врегулювання збиткiв.  

Резерви невиплачених збиткiв не дисконтуються. 

Вiдповiдно до умов укладених договорiв перестрахування Компанiя будучи 

перестрахувальником, на пiдставi вiдомих вимог страхувальникiв, залежно вiд сум 

фактично зазнаних або очiкуваних страхувальниками збиткiв (шкоди) у результатi 

настання страхового випадку визначають величину частки перестраховикiв у резервах 

заявлених, але не виплачених збиткiв. 

Визнання зобов'язань припиняється, якщо термiн дiї зобов'язання з виплати збитку 

закiнчується, воно погашається або анулюється. 

3.7.5. Перестрахування 

Компанiя укладає договори перестрахування в ходi звичайної дiяльностi з метою 

обмеження потенцiйного чистого збитку шляхом часткової передачi ризику 

перестраховикам. Передача угод з перестрахування не звiльняє Компанiю вiд її 

зобов'язань перед страхувальниками. 

Умови договору з перестраховиком, який облiковується як договiр перестрахування, 

обов'язково передбачають об'рунтовану ймовiрнiсть того, що перестраховик може 

понести значний збиток внаслiдок прийняття страхового ризику. Права за 

контрактами, що не передбачають передачi суттєвого страхового ризику, 

облiковуються як фiнансовi iнструменти. 

Премiї, вiдступленi перестраховикам, та суми вiдшкодувань, отриманих вiд 

перестраховикiв, представленi у прибутку або збитку та у звiтi про фiнансовий стан 

на валовiй основi. 

Активи перестрахування включають залишки заборгованостi перестраховикiв за 

вiдступленими зобов'язаннями зi страхування. Суми, що пiдлягають вiдшкодуванню вiд 

перестраховикiв, оцiнюються способом, що узгоджується з оцiнкою резерву збиткiв, 

пов'язаного з полiсом перестраховикiв i з вiдповiдним договором перестрахування. 

Премiї, переданi у перестрахування, та частка перестраховикiв у страхових резервах 

визнаються та у подальшому оцiнюються узгоджено iз сумами, пов'язаними з 

перестрахованими страховими контрактами, вiдповiдно до умов кожного договору 

перестрахування. 

Премiї за договорами вхiдного перестрахування визнаються як дохiд та облiковуються 

так, наче перестрахування є прямим страхуванням, з урахуванням класифiкацiї 

продуктiв з перестрахування. 



Перевiрка активiв, пов'язаних з перестрахуванням, на предмет знецiнення 

проводиться на кожну звiтну дату або частiше, якщо протягом звiтного перiоду 

виникають ознаки наявностi знецiнення. Знецiнення виникає в тих випадках, коли є 

об'єктивнi свiдчення, що є результатом подiї, яка мала мiсце пiсля первiсного 

визнання активу, пов'язаного з перестрахуванням та вказують на те, що Компанiя 

може не отримати всi непогашенi суми, належнi їй згiдно з умовами договору, i 

iснує можливiсть достовiрно оцiнити вплив на тi суми, якi Компанiя отримає вiд 

перестрахувальника. Збиток вiд знецiнення вiдображається у звiтi про фiнансовий 

результат. 

Визнання активiв або зобов'язань, пов'язаних з перестрахуванням, припиняється в 

разi погашення договiрних прав або закiнчення термiну їх дiї, або у разi передачi 

договору третiй сторонi. 

3.7.6. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати  

Аквiзицiйнi витрати - це витрати, пов'язанi iз залученням нових страхувальникiв, 

укладанням нових договорiв страхування. Вони можуть включати оплату послуг iз 

розробки умов, правил страхування та проведення актуарних розрахункiв; комiсiйну 

винагороду страховим посередникам (брокерам, агентам) за укладання й 

обслуговування договорiв страхування; вiдшкодування страховим агентам витрат на 

службовi поїздки, пов'язанi з виконанням їхнiх обов'язкiв; оплату послуг 

спецiалiстiв, якi оцiнюють прийнятi на страхування ризики; витрати на виготовлення 

бланкiв страхової документацiї; витрати на рекламу i т. iн. 

Витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням нових або поновленням iснуючих 

страхових контрактiв, капiталiзуються у вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних 

витратах, що включаються до складу активiв у балансi та в подальшому амортизуються 

протягом визначеного перiоду вiдповiдно до доходу, визнаного за цими контрактами. 

3.7.7. Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань 

Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 "Страховi контракти" Компанiя на кожну звiтну 

дату оцiнює адекватнiсть своїх страхових зобов'язань, використовуючи для цього 

поточнi оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими контрактами. Якщо ця 

оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням 

вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних 

активiв, є неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх грошових 

потокiв, нестача повнiстю визнається у звiтi про прибутки та збитки. Адекватнiсть 

резервiв аналiзується окремо для кожного виду страхування. 

Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй (LAT тест) використовуються 

загальноприйнятi актуарнi методи, методи математичного моделювання комбiнованої 

збитковостi, теорiї випадкових процесiв, методи теорiї ймовiрностей та 

математичної статистики. 

Для оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, але незаявленi та 

збиткiв, що заявленi, але не врегульованi) використовуються методи математичної 

статистики, зокрема перевiрки статистичних гiпотез та там, де є достатнiй для 

аналiзу обсяг даних, актуарнi методи оцiнювання резервiв збиткiв, що базуються на 

аналiзi трикутникiв розвитку страхових виплат. Для тих видiв страхування, де 

резерви збиткiв, що виникли, але не заявленi та/або резервiв збитки, що заявленi, 

але не врегульованi, сформовано в нульовому розмiрi, коректнiсть перевiрено шляхом 

перевiрки статистичних гiпотез. 

3.7.8. Дебiторська та кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 

Суми дебiторської та кредиторської заборгованостi утримувачiв полiсiв, агентiв та 

перестраховикiв є фiнансовими iнструментами i включаються до складу дебiторської 

та кредиторської заборгованостi за страховою дiяльнiстю, а не до резервiв 

незароблених премiй чи до активiв за договорами перестрахування. Компанiя 

регулярно переглядає дебiторську заборгованiсть за страховою дiяльнiстю з метою 

оцiнки можливого зменшення корисностi. 

3.8. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, залишки на поточних та 

iнших рахунках у банках а також грошовi кошти в дорозi. До iнших рахункiв Компанiї 

вiдносяться рахунки по короткостроковим депозитам зi строком погашення 12 мiсяцiв 

або менше з незначним ризиком змiни вартостi. 

3.9. Потенцiйнi зобов'язання 

Потенцiйнi (умовнi) зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за 

винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання 

вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому 

сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi 

зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку 

ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною або суму такого 

зобов'язання неможливо достовiрно оцiнити. 

Сума, визнана як резерв, є якнайкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для 

погашення поточного зобов'язання на дату балансу, яка враховує всi ризики i 

невизначеностi, характернi для даного зобов'язання. 



У випадках, коли сума резерву оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, 

якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов'язань, його 

балансова вартiсть є поточною вартiстю таких потокiв грошових коштiв. 

У випадках, коли можна очiкувати, що одна або всi економiчнi вигоди, необхiднi для 

вiдновлення суми резерву, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська 

заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує фактична впевненiсть в тому, що 

таке вiдшкодування буде отримано, i сума дебiторської заборгованостi може бути 

достовiрно оцiнена. 

3.10. Кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю, яка є справедливою 

вартiстю компенсацiї, яка повинна бути передана в майбутньому за отриманi товари, 

роботи, послуги. 

Заборгованiсть, термiн погашення якої бiльше одного року вiд дати складання рiчної 

фiнансової звiтностi або операцiйного циклу, вiдноситься до складу довгострокової 

заборгованостi. Короткострокова кредиторська заборгованiсть включає: торгову та 

iншу кредиторську заборгованiсть, виплати працiвникам i зобов'язання перед 

бюджетом. 

3.11. Виплати працiвникам 

Всi винагороди працiвникам Компанiї враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 

"Виплати працiвникам". Компанiя визнає зобов'язання за винагородами, що належать 

працiвникам у виглядi заробiтної плати, вiдпустки, оплати тимчасової втрати 

працездатностi в тому перiодi, коли у працiвника виникає право на отримання 

вiдповiдної виплатi, в сумi винагороди, яку Компанiя планує виплатити, без 

урахування ефекту дисконтування. 

Забезпечення довгострокових виплат працiвникам не створюється. 

Компанiя здiйснює на користь своїх працiвникiв вiдрахування єдиного соцiального 

внеску до Державного пенсiйного фонду України. Здiйснення таких внескiв передбачає 

поточнi нарахування працедавцем таких внескiв, якi розраховуються як вiдсоток вiд 

загальної суми заробiтної плати. У звiтi про сукупний дохiд витрати по таких 

внесках вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати або iншої 

виплати нараховується працiвниковi. 

Компанiя визнає в якостi забезпечення - забезпечення витрат на оплату вiдпусток, 

яке формується щомiсяця виходячи з планових витрат на оплату вiдпусток. На дату 

фiнансової звiтностi ранiше визнане зобов'язання корегується на пiдставi 

iнвентаризацiї невикористаних вiдпусток. Суми створених забезпечень визнаються 

витратами. 

3.12. Податок на прибуток  

Витрати з податку на прибуток включають собою суму витрат з поточного та 

вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на 

прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку 

(збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Компанiї за податками розраховуються з 

використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. 

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та 

являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi 

тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх 

податковою базою. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових 

рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з 

урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за 

рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають 

вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на 

кожну дату й зменшується тiєю мiрою, якою бiльше не iснує ймовiрностi того, що 

буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду 

вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, 

будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. 

Компанiя визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в 

прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд 

операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання 

бiзнесу. 

Компанiя визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить 

до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в 

iншому перiодi. 

3.13. Визнання та оцiнка доходiв  

3.13.1. Доходи вiд страхових контрактiв 

Дохiд вiд страхових контрактiв визнається вiдповiдно до умов контрактiв. Цiнову 

полiтику Компанiя будує на основi затверджених тарифiв, яка регламентує загальнi 

правила щодо взаємовiдносин з клiєнтами (тарифи, договори тощо). Тарифи 

затвердженi 18 квiтня 2005 року та 26 грудня 2013 року та 18.05.2016 року для 

кожного виду страхування. 

3.13.2. Доходи вiд продажу активiв 



Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, основних засобiв або iнших активiв 

визнається у прибутку або збитку, коли переданi iстотнi ризики i винагороди, 

пов'язанi з таким активом. Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження 

до Компанiї економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю. У деяких випадках цiєї 

ймовiрностi може не бути до отримання компенсацiї або до усунення невизначеностi. 

Проте, коли невизначенiсть виникає стосовно оплати суми, яка вже включена до 

доходу, але є сумою безнадiйної заборгованостi або сумою, щодо якої ймовiрнiсть 

вiдшкодування перестала iснувати, така сума визнається як витрати, а не як 

коригування первiсної визнаної суми доходу. 

3.13.3. Вiдсотки  

Вiдсотки визнаються на основi пропорцiйностi часу з реального доходу вiд активу. 

3.14. Визнання та оцiнка витрат 

Визнання витрат вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або 

зменшення активiв. 

Компанiя несе витрати на ведення справи в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а 

також iншi витрати, якi не пов'язанi зi страховою дiяльнiстю. 

3.14.1. Страховi виплати 

Компанiя вiдображає суми витрат, пов'язаних iз страховими виплатами, у випадку, 

якщо є укладений договiр страхування, страховий випадок вiдповiдає ризикам, 

визначеним договором страхування в якостi страхуються, а також наявностi 

документiв, що пiдтверджують факт настання страхового випадку, суму збитку, який 

був отриманий в результатi його настання. 

Врегульованi страховi виплати, вiдображаються у звiтi про фiнансовий результат по 

мiрi виникнення на основi оцiненого зобов'язання по виплатi компенсацiї 

страхувальникам. Виплати за договорами вихiдного перестрахування включають в себе 

всi збитки, понесенi за звiтний перiод. 

3.14.2. Витрати, якi не пов'язанi зi страховою дiяльнiстю 

Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо виникає зменшення в 

майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням 

зобов'язання, якi можуть бути достовiрно визнанi. Витрати визнаються у звiтi про 

фiнансовi результати на основi безпосереднього зiставлення мiж понесеними 

витратами i прибутку по конкретних статтях доходiв. Якщо виникнення економiчних 

вигiд очiкується протягом кiлькох облiкових перiодiв i зв'язок з доходом може бути 

простежено тiльки в цiлому або побiчно, витрати у звiтi про фiнансовi результати 

визнаються на основi методу рацiонального розподiлу. Витрата визнається у звiтi 

про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють великi майбутнi 

економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив у балансi. 

3.15. Операцiї з пов'язаними особами 

До пов'язаних сторiн Компанiї належать юридичнi та фiзичнi особи, якi мають 

можливiсть контролювати дiяльнiсть компанiї або суттєво впливати на прийняття нею 

фiнансових та оперативних рiшень, а так само тi, щодо яких компанiя має такi 

можливостi.  

Компанiя вважає пов'язаними сторонами кiнцевих бенефiцiарних власникiв, основних 

акцiонерiв, дочiрнi пiдприємства, посадових осiб якi мають повноваження на 

планування, керiвництво та контроль за дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв компанiї 

i члени родин вищезазначених осiб. 

Компанiя приймає полiтику спiвпрацi iз пов'язаними особами без спецiального 

цiноутворення. Операцiї з пов'язаними особами проводяться виключно за принципом 

"справедливої вартостi" на пiдставi договорiв з урахуванням iнтересiв обох сторiн. 

3.16. Подiї пiсля дати балансу 

Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв 

до випуску i, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, 

вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i 

якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї на цю дату, розкриваються в 

примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї iстотнi. 

4. ПОЯСНЕННЯ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

4.1. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи Компанiї складаються з комп'ютерного програмного забезпечення 

та вартостi лiцензiй на страхову дiяльнiсть. Лiцензiї на здiйснення страхової 

дiяльностi мають необмежений термiн дiї, у зв'язку з чим вони не пiдлягають 

амортизацiї та вiдображаються в облiку за первинною вартiстю без врахування зносу. 

Рух нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, наведено у 

таблицi: 

 Лiцензiї Комп'ютернi програми Разом 

Первiсна вартiсть на 01.01.2017 114 83 197 

Накопичена амортизацiя на 01.01.2017  (4) (4) 

Чиста балансова вартiсть на 01.01.2017 114 79 193 

Надiйшло за рiк  28 28 

Амортизацiя за рiк  (18) (18) 

Первiсна вартiсть на 31.12.2017 114 111 225 



Накопичена амортизацiя на 31.12.2017  (22) (22) 

Чиста балансова вартiсть на 01.01.2018 114 89 203 

 

 

4.2. Основнi засоби 

Основнi засоби Компанiї складаються з офiсного та комп'ютерного обладнання. Рух 

основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, наведено у таблицi: 

 Меблi та iнвентар Комп'ютерне обладнання Разом 

Первiсна вартiсть на 01.01.2017 7 24 31 

Накопичена амортизацiя на 01.01.2017  (7) (7) 

Чиста балансова вартiсть на 01.01.2017 7 17 24 

Надiйшло за рiк  40 40 

Амортизацiя за рiк (2) (8) (10) 

Первiсна вартiсть на 31.12.2017 7 64 71 

Накопичена амортизацiя на 31.12.2017 (2) (15) (17) 

Чиста балансова вартiсть на 01.01.2018 5 49 54 

 

 

 

 

Основнi засоби, залишкова вартiсть яких станом на 31.12.2017р. дорiвнює нулю та 

якi продовжують експлуатуватися Компанiєю, вiдсутнi. На звiтну дату основнi засоби 

не були наданi у будь-яку заставу та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi 

Компанiєю. 

В Компанiї вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються та тi, якi 

вибули з активного використання та не класифiкованi, як утримуванi для продажу 

вiдповiдно. 

4.3. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

Фiнансовi iнвестицiї Компанiї, визнаннi в облiку за справедливою вартiстю, станом 

на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв можна представити наступним чином: 

Найменування фiнвестицiй на 31 грудня 2017 на 31 грудня 2016 

Акцiї ВАТ "Вiньковецький завод будматерiалiв" 0 1 088 

Акцiї ПАТ "Резолют" 44 565 44 565 

Акцiї ВАТ "Промислово-будiвельна Компанiя" 25 25 

Акцiї ВАТ "Ремточмеханiзм" 4 050 4 050 

Акцiї ВАТ "Технотелекомунiкацiї" 678 678 

Акцiї ПАТ "ЗНВКIФ"Бiт Капiтал" 0 5 733 

Акцiї ПАТ "Екоклiн" 1 371 1 371 

Частка у статутному капiталi ТОВ "IСТ ФАКТОР КАПIТАЛ" (90,19%) 400 191 400 

191 

Всього 450 880 457 701 

 

Фiнансовi iнвестицiї в акцiї Компанiя вiдносить до портфелю "Фiнансовi iнвестицiї, 

що призначенi для продажу". Протягом 2017 року на пiдставi Рiшення Наглядової 

Ради, оформленого Протоколом № 2017/11-30/2 вiд 15.11.2017 р. Компанiя припинила 

визнання у складi активiв акцiї на суму 6 821 тис. грн., емiтентiв яких у 2017 

року було визнано банкрутами. 

Iнвестицiя у частки участi у статутному капiталi ТОВ "IСТ ФАКТОР КАПIТАЛ" згiдно 

рiшення Компанiї, оцiнюється у складi активiв за собiвартiстю. Компанiя не 

проводила переоцiнку цiєї частки у статутному капiталу Товариства. У результатi 

самостiйно проведеного аналiзу, керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що балансова 

вартiсть частки не суттєво вiдрiзняється вiд її справедливої вартостi. 

4.4. Поточна дебiторська заборгованiсть 

Поточна дебiторська заборгованiсть Компанiї складається з:  

Структура дебiторської заборгованостi на 31 грудня 2017 на 31 грудня 2016 

Заборгованiсть за страховими платежами 86 1 

Заборгованiсть за нарахованими % по депозитам 35 36 

Заборгованiсть за виплатами перестраховикiв 40 0 

Аванси за товари, роботи, послуги 52 2 

Всього 213 39 

Вся дебiторська заборгованiсть виникла на пiдставi укладених договорiв/ правочинiв 

та буде погашена у строки, визначенi умовами цих договорiв/ правочинiв, 

прострочена заборгованiсть вiдсутня. 

4.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

  Грошовi кошти представленi залишками на поточних та депозитних рахунках.   

Склад грошових коштiв на 31 грудня 2017 на 31 грудня 2016 

Поточнi рахунки в банках 1 508 698 

Депозити 5 400 2 250 

Всього 6 908 2 948 

Депозити Компанiї розмiщенi термiном повернення до 12 мiсяцiв пiсля дати 

звiтностi, iнформацiя наведена у наступнiй таблицi: 



Найменування банку, у якому розмiщено кошти 

Сума Строк розмiщення до 

ПАТ "БАНК ВОСТОК" 1 400 21.12.18 

ПАТ "Марфин Банк" 1 000 11.01.18 

ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" 1 000 12.01.18 

ПАТ "Укргазбанк" 1 000 01.03.18 

ПАТ "ПроКредит Банк" 1 000 06.03.18 

Всього 5 400  

 

4.6. Власний капiтал 

Власний капiтал Компанiї складається з зареєстрованого капiталу, резервного 

капiталу та нерозподiленого прибутку. 

Зареєстрований статутний капiтал Компанiї подiлений на 45 475 255 (сорок п'ять 

мiльйонiв чотириста сiмдесят п'ять тисяч двiстi п'ятдесят п'ять) штук простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 (десять) гривень 00 копiйок за 1 (одну) 

акцiю, iстотна частка 90,19%  належить ТОВ "IСТ ФАКТОР КАПIТАЛ", 39150930, УКРАЇНА 

(41 014 130 акцiй). Протягом звiтного перiоду розмiр статутного капiталу не 

змiнювався. 

Учасники мають право отримувати дивiденди, якi оголошено, i мають право розподiлу 

чистого прибутку на Загальних зборах засновникiв. Протягом звiтних перiодiв, якi 

закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, Компанiя не оголошувала 

дивiдендiв. 

Резервний капiтал формується згiдно законодавства України з метою забезпечення 

покриття збиткiв пiдприємств. Встановлений законодавством розмiр резервного 

капiталу становить не менше 25 % статутного капiталу. Його формування проводиться 

шляхом щорiчних вiдрахувань не менш нiж 5 % вiдсоткiв з прибутку пiдприємств. У 

звiтному перiодi вiдрахування до резервного капiталу не вiдбувалося. 

Нерозподiлений прибуток на кiнець 2016 року склав 3 424 тис. грн., на кiнець 2017 

року - 1 тис. грн. 

4.7. Зобов'язання за договорами страхування  

Станом на звiтну дату, Компанiєю сформовано резерв незароблених премiй та резерв 

заявлених, але не врегульованих збиткiв.  

 на 31 грудня 2017 на 31 грудня 2016 

Страховi резерви 3829 2737 

в тому числi:   

резерв незароблених премiй 3601 2607 

Резерв збиткiв 228 130 

Частка перестраховикiв у страхових резервах (845) (912) 

Разом 2984 1825 

 

Величина резерву незароблених премiй, в тому числi частка перестраховикiв у 

страхових резервах, обчислена за кожним видом страхування iз застосуванням методу 

1/365.  

Станом на звiтну дату розрахунок адекватностi страхових зобов'язань показав, що 

майбутнi грошовi потоки вiдповiдають визнаним страховиком зобов'язанням. 

Перевищення сформованих резервiв над розрахованими пiд час оцiнки їх адекватностi 

спостерiгається для кожного з резервiв та за кожною групою договорiв.  

4.8. Поточнi зобов'язання   

Поточнi зобов'язання Компанiї представленi поточною кредиторською заборгованiстю 

за розрахунками: 

 на 31 грудня 2017 на 31 грудня 2016 

Кредиторська заборгованiсть за роботи та послуги 0 529 

Розрахунки з бюджетом 322 251 

Аванси отриманi за договорами страхування 16 7 

Разом 338 787 

Простроченої кредиторської заборгованостi немає. 

Керiвництво Компанiї вважає, що погашення торгової кредиторської заборгованостi 

Компанiї призведе до вiдтоку грошових коштiв або iнших активiв, тому балансова 

вартiсть торгової кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливий 

вартостi. 

4.9. Поточнi забезпечення 

Поточнi забезпечення складаються iз забезпечення виплат персоналу, якi включають 

зобов'язання з оплати вiдпусток працiвникам, якi Компанiя буде сплачувати у 

майбутньому при наданнi вiдпусток, або у виглядi компенсацiї у разi звiльнення 

працiвникiв, у яких залишились невикористанi вiдпустки. 

 на 31 грудня 2017 на 31 грудня 2016 

Резерв вiдпусток 46 68 

 

4.10. Чистi заробленi страховi премiї 

За рiк, що закiнчився на 31 грудня  2017 р. 2016 р. 

Премiї пiдписанi, валова сума 10 748 7 567 



Премiї, переданi у перестрахування (2944) (2 485) 

Чистi заробленi страховi премiї 7 803 5 082 

Змiна резерву незароблених премiй, валова сума (994) (398) 

Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй (216) (808) 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами (1 031) (790) 

Валовий прибуток 5 563 2296 

Сума (нарахованих) отриманих премiй за видами страхування склала: 

За рiк, що закiнчився на 31 грудня 2017 р. 2016 р. 

Добровiльне страхування   

Страхування вiд нещасних випадкiв 13 13 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 3752 2753 

Страхування залiзничного транспорту 369 220 

Страхування  вiд вогневих ризикiв та  ризикiв стихiйних явищ 1543 1051 

Страхування майна 1544 1051 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 1 - 

Страхування фiнансових ризикiв 455 8 

Страхування водного транспорту - - 

Обов'язкове  страхування:   

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса 12 11 

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування 3058 2450 

Разом: 10748 7567 

Премiї, сплаченi  (нарахованi) перестраховикам: 

За рiк, що закiнчився на 31 грудня 2017 р. 2016 р. 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 1395 1115 

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування 1549 1034 

Страхування  вiд вогневих ризикiв та  ризикiв стихiйних явищ - 168 

Страхування майна - 168 

Разом: 2944 2485 

4.11. Страховi виплати 

За рiк, що закiнчився на 31 грудня 2017 р. 2016 р. 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 1031 790 

4.12. Iншi операцiйнi доходи та витрати 

За рiк, що закiнчився на 31 грудня 2017 р. 2016 р. 

Частка перестраховика у страховiй виплатi 516 6 

Регрес 34 - 

За ведення справи 13 - 

Дохiд вiд змiни резервiв збиткiв  6 

Iншi операцiйнi доходи, всього 563 6 

Повернення страхувальникам  за договорами страхування - (85) 

Штрафи, недоїмки (12) - 

Регрес (7) - 

Матерiальна допомога, лiкарнянi (16) - 

Депозитарнi послуги - (40) 

Витрати вiд змiни резервiв збиткiв (25)  

Iншi операцiйнi витрати, всього (60) (125) 

Фiнансовий результат вiд iншої операцiйної дiяльностi 503 (119) 

 

Примiтка - у звiтному роцi витрати на оплату депозитарних послуг наведено у складi 

адмiнiстративних витрат. 

4.13. Iншi фiнансовi доходи 

Iншi фiнансовi доходи  Компанiї складаються з вiдсоткiв, нарахованих за розмiщення 

коштiв на депозитних рахунках у банкiвських установах. 

За рiк, що закiнчився на 31 грудня 2017 р. 2016 р. 

Вiдсотки по депозитам 434 263 

 

4.14. Iншi доходи та витрати 

За рiк, що закiнчився на 31 грудня 2017 р. 2016 р. 

Всього iнших доходiв - - 

Благодiйна допомога (5) - 

Збитки вiд списання цiнних паперiв   (6821) - 

Всього iнших витрат (6826) - 

 

4.15. Витрати на збут (ведення справ) 

За рiк, що закiнчився на 31 грудня 2017 р. 2016 р. 

Витрати на комiсiйну винагороду страховим агентам (937) (1942) 

Витрати на оплату працi   

Вiдрахування на соцiальнi заходи   

Всього  (937) (1942) 

 



4.16. Адмiнiстративнi витрати 

Адмiнiстративнi витрати Компанiї складаються з наступних елементiв  

За рiк, що закiнчився на 31 грудня 2017 р. 2016 р. 

Витрати на оплату працi (967) (498) 

Вiдрахування на соцiальнi заходи (216) (137) 

Матерiальнi витрати (20)  

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв (46) (11) 

Оренда (74)  

Послуги банкiв (11)  

Витрати на вiдрядження та навчання (21)  

Iнформацiйно-консультацiйнi послуги (146)  

Юридичнi послуги (34)  

Депозитарнi послуги (20)  

Послуги з оброблення даних (250)  

Iншi операцiйнi витрати (29) (285) 

Всього  (1834) (931) 

 

4.17. Податок на прибуток 

Страховики сплачують податок на прибуток за базовою ставкою 18% та податок на 

дохiд за ставкою 3% за договорами страхування, iншими нiж страхування життя.  

За звiтний 2017 рiк нараховано податок на дохiд вiд страхової дiяльностi за 

ставкою 3% в сумi 322 тис. грн., податок на прибуток за базовою ставкою дорiвнює 

нулю через наявнiсть вiд'ємного результату, обумовленого списанням у збиток 

балансової вартостi цiнних паперiв, емiтентiв яких визнано банкрутами. 

За рiк, що закiнчився на 31 грудня 2017 р. 2016 р. 

Податок на дохiд страховика (322) (227) 

Податок на прибуток - (24) 

Всього витрати з податку на прибуток (322) (251) 

Вiдстрочений податковий актив на суму збиткiв, що зменшують фiнансовий результат 

до оподаткування майбутнiх звiтних податкових перiодiв, не визнавався. 

4.18. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 

За рiк, що закiнчився на 31 грудня 2017 р. 2016 р. 

Iншi надходження  в результатi операцiйної дiяльностi,  525 352 

в тому числi:   

сума страхового вiдшкодування, отриманого вiд перестрахувальникiв 491 352 

Надходження коштiв за регресами 34  

Iншi витрачання  в результатi операцiйної дiяльностi 2971 2485 

в тому числi:   

сума премiй, переданих у перестрахування 2956 2485 

Виплати за регресами 7  

Благодiйна допомога 5  

Штрафнi  санкцiї сплаченi 3  

 

5. ЗМIНИ ОБЛIКОВИХ ОЦIНОК ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК 

У 2017 роцi було здiйснено виправлення помилок за 2016 рiк. А саме - було 

донараховано вiдсотки по депозитах у сумi 32 тис. грн., було донараховано податок 

на прибуток вiд iншої дiяльностi, не  пов'язаної зi страхуванням, у сумi 24 тис. 

грн. Цi коригування обумовили збiльшення розмiру нерозподiленого прибутку Компанiї 

за 2016 рiк на 8 тис. грн. 

Вплив виправлення помилок на показники фiнансової звiтностi наведено у таблицi: 

Показники Станом на 31.12.2016 Коригування Станом на 01.01.2017 

(Вiдкоригований залишок) 

Iншi фiнансовi доходи 231 32 263 

Дебiторська заборгованiсть за нарахованими доходами 4 32 36 

Валовi активи 461862 32 461894 

Витрати з податку на прибуток (227) (24) (251) 

Кредиторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом, в т. ч. з податку на 

прибуток 227 24 251 

Поточнi зобов'язання, всього 824 24 848 

Нерозподiлений прибуток 3416 8 3424 

Власний капiтал 458301 8 458309 

У звiтному роцi Компанiя змiнила метод розрахунку резерву незароблених премiй 

порiвняно з попереднiми перiодами. Компанiя розглядає цю змiну як змiну облiкової 

оцiнки та застосовує перспективно, без перерахунку суми резервiв на початок 

звiтного року. 

6. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ 

6.1. Умовнi зобов'язання     

6.1.1. Судовi позови 

В наявних на звiтну дату позовах Компанiя виступає позивачем. 



За оцiнками Компанiї цi справи не призведуть до фiнансових наслiдкiв, включаючи 

витрати, якi потребують нарахування резервiв майбутнiх витрат у фiнансовiй 

звiтностi. 

6.1.2. Оподаткування 

На думку керiвництва, Компанiя сплатила усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не 

мiстить резервiв пiд податковi збитки.  

6.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 

На думку керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день 

не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї. 

 

 

7. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI 

Компанiя здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та 

зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звiтi про 

фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти оцiнюються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює 

їх номiнальнiй вартостi. Iнструментi капiталу на дату звiтностi оцiнюються за 

справедливою вартiстю, яка визначається на основi офiцiйних бiржових курсiв за 

цiнами закриття бiржового торгового дня. 

Станом на 01.01.2017 р. фiнансовi iнвестицiї у сумi 57 510 тис. грн., що 

призначенi для продажу, Компанiя вiдносить до 3 рiвня iєрархiї, як такi, що не 

мають котирувань i не є спостережуваними. У 2017 роцi на пiдставi Рiшення 

Наглядової Ради, оформленого протоколом №2017/11-30/2 вiд 15.11.2017 року, 

Компанiя здiйснила списання з балансу 6 821 тис. грн. - балансової вартостi акцiй, 

емiтентiв яких визнано банкрутами, як таких, що не вiдповiдають критерiям визнання 

активу.  

У 2017 та 2016 роцi переведень мiж рiвнями iєрархiї не було. 

8. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ ТА ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

Протягом 2017 року склад провiдного управлiнського персоналу змiнювався, та був 

представлений особами: Афанасьєва Маргарита Павлiвна, голова правлiння, Ланська 

Олена Володимирiвна, передуючий голова правлiння, Лушня Вiкторiя Вiкторiвна, член 

правлiння, Полякова Алла Миколаївна, член правлiння, Волошко Лариса Антонiвна, 

член правлiння, Козунiтi Наталiя Вiкторiвна, член правлiння, Лебiдь Лариса 

Сергiївна, член правлiння. Характер вiдносин - провiдний управлiнський персонал.  

Управлiнському персоналу Товариства нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата 

вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi додатковi 

виплати керiвництву Товариства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались. 

Вся сума компенсацiї ключовому управлiнському персоналу була включена до складу 

адмiнiстративних витрат та становить за 2017 рiк - 435,3 тис. грн., за 2016 рiк - 

223,5 тис. грн. 

Було виплачено заборгованiсть з надання юридичних послуг у сумi 6,5 тис.грн. 

Афанасьєвiй Маргаритi Павлiвнi по договору, укладеному до дати набуття нею статусу 

пов'язаної особи. 

Iнших операцiй з пов'язаними сторонами не було. Дебiторської та кредиторської 

заборгованостi по операцiях з пов'язаними сторонами немає. 

9. ПОЛIТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

Компанiя при веденнi професiйної дiяльностi здiйснює управлiння фiнансовими та 

нефiнансовими ризиками. Полiтики управлiння ризиками Компанiї визначаються з метою 

виявлення, аналiзу та управлiння ризиками, з якими стикається Компанiя, 

встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв контролю за ними, постiйного 

монiторингу рiвнiв ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики i процедури управлiння 

ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов, 

продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик. 

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за управлiння ключовими 

ризиками, розробку та впровадження процедур управлiння ризиками та контролю, а 

також за затвердження укладення договорiв на значнi суми. 

До процесу управлiння ризиками у Компанiї залучено всi види бiзнесу, якi впливають 

на параметри цих ризикiв. Управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється на всiх 

рiвнях органiзацiї вiд вищого керiвництва до рiвня, на якому цi ризики 

безпосередньо приймаються.  

В рамках своєї програми по управлiнню ризиками, Компанiя проводить iнвентаризацiю 

своїх поточних ризикових позицiй за категорiями ризику, вимiрює чутливiсть чистого 

доходу i власного капiталу в рамках стохастичного i детермiнованого сценарiїв. 

Моделi, сценарiї i допущення регулярно переглядаються i оновлюються по мiрi 

необхiдностi. 

Етапи управлiння страховими ризиками, що використовуються Компанiєю є послiдовними 

i взаємопов'язаними, їх застосування має комплексний, системний характер i 

спрямоване на забезпечення очiкуваних результатiв дiяльностi страхової компанiї, 

зокрема оптимiзацiї обсягу доходiв, фiнансових результатiв, рентабельностi 

активiв, iнвестицiй тощо. 



Основнi ризики, що властивi Компанiї в ходi її операцiйної дiяльностi, i способи 

їх управлiння представленi нижче. 

9.1. Андеррайтинговий ризик  

Андеррайтинговий ризик включає:  Ризик недостатностi премiй та резервiв; 

Катастрофiчний ризик. 

При здiйсненнi основних напрямкiв своєї дiяльностi Компанiя приймає на себе ризики 

збитку фiзичних осiб або органiзацiй, якi безпосередньо наражаються на такi 

ризики. Такi ризики можуть бути пов'язанi iз всiма видами страхування, що надає 

Компанiя. У цiй якостi Компанiя зазнає впливу невизначеностi щодо строкiв виплат 

за збитками, понесеними за страховими контрактами, та тяжкостi таких збиткiв. 

Основним ризиком є те, що частота виплат та тяжкiсть страхових збиткiв будуть 

бiльшими, нiж очiкувалося. Страховi випадки мають невпорядкований характер, i 

фактична кiлькiсть та розмiр страхових випадкiв протягом будь-якого одного року 

можуть вiдрiзнятися вiд розрахункових показникiв, отриманих за допомогою рiзних 

статистичних методик.  

Компанiя передає страховi ризики у перестрахування з метою обмежити ризик 

виникнення збиткiв у зв'язку iз страховою дiяльнiстю. Для цього Компанiя укладає 

договори облiгаторного та факультативного перестрахування, щоб знизити ризик 

чистих збиткiв.  

Об'єктом перестрахування в даному випадку ексцедента збитку є збиток, що перевищує 

прiоритет. Для перестрахувальника встановлюється лiмiт вiдповiдальностi, i 

перестрахувальник зобов'язується вiдшкодувати перестрахувальниковi всi збитки в 

межах цього лiмiту. 

При виборi перестраховика Компанiя бере до уваги його вiдносну платоспроможнiсть. 

Платоспроможнiсть оцiнюється на основi вiдкритої iнформацiї про рейтинги, а також 

на основi внутрiшнiх дослiджень. 

Компанiя встановлює премiї на рiвнi, що забезпечує перевищення суми отриманих 

премiй над загальною сумою збиткiв, витрат на врегулювання цих збиткiв, витрат та 

затрат на управлiння господарською дiяльнiстю. Премiї за полiсами встановлюються 

(цiноутворення) iз застосуванням статистичного аналiзу на основi внутрiшнiх та 

зовнiшнiх iсторичних даних. Об'рунтованiсть цiноутворення тестується з 

використанням методологiї та основних показникiв дiяльностi по конкретних 

портфелях, на апрiорнiй основi. Фактори, що враховуються при цiноутвореннi, 

вiдрiзняються по рiзних страхових продуктах i залежать вiд запропонованого 

покриття та виплат.  

Страхова сума за договором добровiльного страхування встановлюється за згодою 

сторiн за умови вiдповiдностi вимогам для кожного окремого виду добровiльного 

страхування. Страхова сума за договором обов'язкового страхування iпотеки 

визначається в розмiрi повної вартостi майна, що є предметом iпотеки, але не менше 

нiж вартiсть, зазначена в iпотечному договорi. 

Ризики за договорами страхування, iншого, нiж страхування життя, як правило, 

покривають перiод в дванадцять мiсяцiв. 

Основними ризиками, пов'язаними з усiма видами страхування, що здiйснює Компанiя, 

є ризик конкурентних змiн та ризик збiльшення страхових виплат. Компанiя також 

зазнає ризику завищення розмiру понесених збиткiв або нечесної поведiнки з боку 

особи, що заявила про збиток.  

Управлiння зазначеними ризиками здiйснюється, головним чином, у процесi 

цiноутворення та перестрахування. Компанiя застосовує певнi критерiї видачi 

страхових полiсiв з метою утримання збиткiв у прийнятних для Компанiї межах.  

Основним аспектом страхового ризику, що постає перед Компанiєю, є обсяг 

концентрацiї страхового ризику, який може iснувати, якщо конкретна подiя або ряд 

подiй суттєво вплинуть на зобов'язання Компанiї. Така концентрацiя може виникнути 

у зв'язку з єдиним страховим контрактом або через ряд пов'язаних контрактiв, що 

мають подiбнi характеристики ризику, i пов'язанi з обставинами, в яких можуть 

виникнути суттєвi зобов'язання. Важливим аспектом концентрацiї страхових ризикiв є 

те, що вони можуть виникати внаслiдок накопичення ризикiв у зв'язку з кiлькома 

одиничними контрактами або пов'язаними контрактами. 

Концентрацiї ризику можуть виникати як у разi настання страхових випадкiв з 

високим рiвнем тяжкостi збиткiв, що вiдбуваються дуже рiдко, таких, як стихiйнi 

лиха, так i в ситуацiях, коли iснують упередження щодо конкретної групи, 

наприклад, за географiчною ознакою. 

Компанiя здiйснює управлiння цими ризиками шляхом його передачi у перестрахування. 

Компанiя оцiнює затрати та вигоди, пов'язанi з програмою перестрахування, на 

постiйнiй основi. 

Компанiя встановлює загальний сукупний обсяг ризикiв за укладеними страховими 

контрактами, який вважається прийнятним у контекстi концентрацiї ризикiв. Вона 

здiйснює монiторинг таких ризикiв як на момент укладення вiдповiдного страхового 

полiса, так i в подальшому на перiодичнiй основi шляхом аналiзу звiтiв, якi 

вiдображають динамiку накопичення основних страхових ризикiв, що виникають для 

Компанiї. 

9.2. Ринковий ризик  



Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня 

ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по 

операцiях. 

Ринковий ризик - ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв), якi пов'язанi з 

несприятливою змiною ринкової вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку з 

коливаннями цiн на чотирьох сегментах фiнансового ринку, чутливих до змiни 

вiдсоткових ставок: ринку боргових цiнних паперiв, ринку пайових цiнних паперiв, 

валютному ринку i товарному ринку.  

Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня 

ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по 

операцiях. 

Ринковий ризик включає: 

Ризик процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi 

грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових 

вiдсоткових ставок. Керiвництво Компанiї усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть 

змiнюватись i це впливатиме як на доходи Компанiї, так i на справедливу вартiсть 

чистих активiв. Процентна маржа може збiльшуватись в результатi таких змiн, але 

може й зменшуватись або призводити до збиткiв у разi виникнення несподiваних змiн. 

Активи Компанiї, що наражаються на ринковий ризик - грошовi кошти на депозитних 

рахунках. 

 На 31.12. 2017 На 31.12.2016 

Банкiвськi депозити 5400 2250 

Частка в активах Компанiї, %  1,18 0,53 

 

Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Компанiя використовувало iсторичну 

волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останнi 5 

рокiв за оприлюдненою iнформацiєю НБУ. 

Компанiя визнає, що об'рунтовано можливим є коливання ринкових ставок на _4 

процентних пункти. Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що всi 

iншi параметри, зокрема валюта депозитiв (гривня), залишатимуться незмiнними, i 

показує можливий вплив змiни вiдсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартiсть 

чистих активiв Компанiї. 

Аналiз впливу змiни вiдсоткових ставок на вартiсть чистих активiв наведено далi. 

Тип активу Вартiсть Середньозважена ставка, % Потенцiйний вплив на чистi 

активи Компанiї в разi змiни вiдсоткової ставки 

   Можливi коливання ринкових ставок, % пункти 

   + 4,0 - 4,0 

На 31.12.2017 р.     

Депозити у банках у нацiональнiй валютi, всього, тис. грн. 5400  216 -216 

АБ "Укргазбанк" 1000 14,3 40 -40 

АТ "Марфiн Банк" 1000 12,5 40 -40 

ПАТ "ПроКредит Банк" 1000 12,5 40 -40 

ПАТ "Банк Восток" 1400 12 56 -56 

ПАТ "Кредi Агрiколь" 1000 9,5 40 -40 

На 31.12.2016 р.     

Депозити у банках у нацiональнiй валютi, всього, тис. грн. 2250  90 -90 

АБ "Укргазбанк" 590 15,5 23.6 -23.6 

АТ "Марфiн Банк" 580 13 23.2 -23.2 

ПАТ "Банк Восток" 500 12 20 -20 

ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" 580 7,5 23.2 

 -23.2 

 

 

Ризик iнвестицiй в акцiї, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на 

цiннi папери та похiднi фiнансовi iнструменти, базовим активом яких є такi цiннi 

папери, тобто майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться 

внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок процентного, 

пайового, валютного чи товарного ризикiв), незалежно вiд того, чи спричиненi вони 

чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи 

чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються 

операцiї на ринку. 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi 

потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 

Компанiя не має активiв або зобов'язань в iноземнiй валютi, тому валютний ризик у 

Компанiї вiдсутнiй. 

9.3. Кредитний ризик 

Кредитний ризик - ризик виникнення у Компанiї фiнансових втрат (збиткiв) внаслiдок 

невиконання в повному обсязi або неповного виконання контрагентом своїх фiнансових 

зобов'язань перед Компанiєю вiдповiдно до умов договору. Розмiр збиткiв у цьому 

випадку пов'язаний iз сумою невиконаного зобов'язання. 

До кредитних ризикiв вiдносяться, зокрема: 



ризик контрагента - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв 

через невиконання або несвоєчасне виконання клiєнтом або контрагентом за 

правочином щодо цiнних паперiв своїх зобов'язань перед Компанiєю;  

ризик дефолту - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв 

через невиконання або несвоєчасне виконання емiтентом або особою, що видала цiнний 

папiр, що належать Компанiї, своїх зобов'язань щодо виплати доходу та/або 

погашення цiнних паперiв; 

Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв'язку iз дебiторською заборгованiстю.  

З метою управлiння кредитним ризиком Компанiя здiйснює регулярний монiторинг 

непогашеної дебiторської заборгованостi покупцiв. Компанiя здiйснює аналiз 

зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюються iндивiдуально (по великим 

контрагентам), i резерву на зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюються у 

сукупностi (велика кiлькiсть малих дебiторiв об'єднуються у однорiднi групи). 

Компанiя оцiнює концентрацiю ризику по вiдношенню до торгової дебiторської 

заборгованостi, як низьку.  

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Компанiї є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та 

будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi 

зобов'язання. Компанiя використовує наступнi методи управлiння кредитними 

ризиками: 

o лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 

o лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою 

групою); 

o лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за 

Нацiональною рейтинговою шкалою; 

o лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки 

дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. 

9.4. Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв у Компанiї у зв'язку з неможливiстю 

своєчасного виконання ним в повному обсязi своїх фiнансових зобов'язань, не 

зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу 

високолiквiдних активiв. Ризик лiквiдностi iснує тодi, коли iснує розбiжнiсть у 

строках виплат за активами i зобов'язаннями. Для управлiнського персоналу Компанiї 

надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами вiдповiдали строкам виплат за 

зобов'язаннями, процентнi ставки по активах вiдповiдали процентним ставкам по 

зобов'язаннях, а якщо iсную будь-яка невiдповiднiсть, щоб вона булла пiд 

контролем. 

Компанiя здiйснює управлiння лiквiднiстю з метою забезпечення постiйної наявностi 

коштiв, необхiдних для виконання усiх зобов'язань у визначенi термiни. Полiтики 

лiквiдностi компанiї перевiряється i затверджується управлiнським персоналом. 

Як правило, Компанiя забезпечує наявнiсть достатнiх грошових коштiв на вимогу для 

оплати очiкуваних операцiйних витрат на перiод до 3-х мiсяцiв, включаючи 

обслуговування фiнансових зобов'язань; це не поширюється на екстремальнi ситуацiї, 

якi неможливо передбачити, такi, як стихiйне лихо. 

9.5. Операцiйний ризик 

Операцiйний ризик включає наступнi: 

o правовий ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або 

часткової втрати активiв, пов'язаний з недотриманням Компанiєю вимог 

законодавства, договiрних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищенiстю 

Компанiї або з правовими помилками, яких припускається Компанiя при провадженнi 

професiйної дiяльностi; 

o iнформацiйно-технологiчний ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення 

збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з недосконалою роботою 

iнформацiйних технологiй, систем та процесiв обробки iнформацiї або з їх 

недостатнiм захистом, включаючи збiй у роботi програмного та/або технiчного 

забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем, засобiв комунiкацiї та зв'язку, 

порушення цiлiсностi даних та носiїв iнформацiї, несанкцiонований доступ до 

iнформацiї стороннiх осiб та iнше; 

o ризик персоналу - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або 

часткової втрати активiв, пов'язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв 

Компанiї (людським фактором), включаючи допущення помилки при проведеннi операцiї, 

здiйснення неправомiрних операцiй, пов'язане з недостатньою квалiфiкацiєю або iз 

зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення iнсайдерської та/або 

конфiденцiйної iнформацiї та iнше; 

9.6. Iншi нефiнансовi ризики 

До iнших нефiнансових ризикiв дiяльностi Компанiї вiдносяться: 

o стратегiчний ризик - ризик виникнення збиткiв, якi пов'язанi з прийняттям 

неефективних управлiнських рiшень, помилками, якi були допущенi пiд час їх 

прийняття, а також з неналежною реалiзацiєю рiшень, що визначають стратегiю 

дiяльностi та розвитку Компанiї; 



o ризик втрати дiлової репутацiї (репутацiйний ризик) - ризик виникнення збиткiв, 

пов'язаних зi зменшенням кiлькостi клiєнтiв або контрагентiв Компанiї через 

виникнення у суспiльствi несприятливого сприйняття Компанiї, зокрема його 

фiнансової стiйкостi, якостi послуг, що надаються Компанiєю, або його дiяльностi в 

цiлому, який може бути наслiдком реалiзацiї iнших ризикiв; 

o системний ризик - ризик виникнення збиткiв у значної кiлькостi установ, який 

обумовлений неможливiстю виконання ними своїх зобов'язань у зв'язку з невиконанням 

(несвоєчасним виконанням) зобов'язань однiєю установою внаслiдок реалiзацiї у неї 

кредитного ризику, ризику лiквiдностi або iншого ризику. Системний ризик,  на який 

впливає стан економiки загалом i певною мiрою вiдбиваються на дохiдностi цiнних 

паперiв та фiнансових iнструментiв, що обертаються на ринку цiнних паперiв, 

спричиненi кон'юнктурою та особливостями фондового ринку, на якому Компанiя 

здiйснює свою дiяльнiсть, несе загрозу порушення дiяльностi всiєї фiнансової 

системи. 

o ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збиткiв, повної або 

часткової втрати активiв, через настання невiдворотних обставин, у тому числi 

обставин непереборної сили, що неможливо передбачити, якi призводять або створюють 

передумови для виникнення збоїв у роботi Компанiї або безпосередньо перешкоджають 

її нормальному функцiонуванню. 

 

10. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ 

 Компанiя  розглядає  власний капiтал як основне джерело формування фiнансових 

ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Компанiї 

продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання 

прибуткiв, а також забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень 

i стратегiї розвитку Компанiї. Полiтика Компанiї  по управлiнню капiталом 

направлена на забезпечення i пiдтримку його оптимальної структури з метою 

зменшення сукупних витрат по залученню капiталу. 

 

11. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

Пiсля закiнчення звiтного перiоду до часу опублiкування фiнансової iнформацiї у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства не вiдбулося суттєвих подiй, якi 

вимагали б коригування пiсля звiтного перiоду сум, визнаних у фiнансовiй 

звiтностi, або визнання ранiше не визнаних статей вiдповiдно до вимог МСБО 10. 

 

 

Голова правлiння                                                    Афанасьєва 

М.П. 

 

Головний бухгалтер                 Волошко Л.А. 

 

 

 

 

 



 

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт ) 
 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

Приватне підприємство 

"Аудиторська фірма "АМК-

Сервіс" 

2 
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 
24231715 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
49000, м. Дніпро, вул. 

Грушевського, 9, к 3 

4 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

1532 

26.01.2001 

5 

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 

0025 

 

 

02.07.2013 

29.10.2020 

6 
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи 

контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 
0621 

29.09.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017 

8 

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення 

думки) 
02 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) немає 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 
05-АО 

12.02.2018 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 21.02.2018 - 30.03.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 30.03.2018 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 45000.00 
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