
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова правлiння       Тищенко Альбiна Володимирiвна 

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

М.П. (дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2012 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-

ПЛЮС"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 

Акціонерне товариство  
 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 

32586973 
 

1.4. Місцезнаходження емітента 
 

м. Київ , Печерський район, 03680, м. Київ, вул. Анрi Барбюса, буд. 13-Б 
 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 

(044) 521-69-18 (044) 521-69-18 
 

1.6. Електронна поштова адреса емітента 
 

l.kovalenko@icinter-plus.com.ua 
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2013 

 
(дата) 

2.2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку» 82 
  

29.04.2013 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці 

 

в мережі Інтернет 

 
  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
 

е) інформація про рейтингове агентство 
 

є) інформація про органи управління емітента 
 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)  

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди 
 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітента 
 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

г) інформація про похідні цінні папери 
 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
 

10. Опис бізнесу 
 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

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

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 
 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду  

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 



16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

б) 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 

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 

активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

17. 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 
 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

20. Основні відомості про ФОН 
 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

24. Правила ФОН 
 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для 

акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) 
X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності 
X 

29. 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) 
 

30. Примітки 

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" (далi – Емiтент) є акцiонерним 

товариством, яке здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, тому 

вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв", затвердженого рiшенням ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006 р.(iз змiнами i 

доповненнями) до складу рiчної iнформацiї не входить наступна iнформацiя: 

- iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй 

(розмiру часток, паїв);  

- iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi; 

- iнформацiя про дiвiденди; 

- iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; 

- опис бiзнесу; 

- iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв. 

До складу змiсту рiчної iнформацiї емiтента також не включена наступна iнформацiя:  

"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за 

звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався 



послугами рейтингового агентства. 

"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма 

не завповнюється. 

"Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента" - посадовi особи 

не володiють акцiями Емiтента. 

«Iнформацiя про облiгацiї емiтента» - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не 

реєструвалося, «iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом», «iнформацiя 

про похiднi цiннi папери» - Емiтент не здiйснював випускiв iнших цiнних паперiв (в 

т.ч. похiдних), крiм випуску простих iменних акцiй. 

«Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв» - акцiї емiтента випущенi у 

бездокументарнiй формi - сертифiкати вiдсутнi.  

«Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду» - Емiтент не 

приймав рiшення та не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

«Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента» - складається акцiонерними 

товариствами та емiтентами - товариствами з обмеженою вiдповiдальнiстю, окрiм 

тих, що здiйснюють банкiвську, страхову дiяльнiсть. Емiтент здiйснює страхову 

дiяльнiсть. 

«Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї», 

«Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» - не заповненi, так як 

Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 

добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 

за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

«Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що 

виникала протягом звiтного перiоду» - протягом звiтного перiоду особливої 

iнформацiї не виникало, емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та 

сертифiкатiв ФОН, тому iнформацiї стосовно цих цiнних паперiв не заповненi. 

«Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку» - за звiтний перiод емiтент складав звiтнiсть вiдповiдно до 

МСБО. 

Емiтент не здiйснював випуску цiльових облiгацiй, тому звiт про стан об'єкта 

нерухомостi вiдсутнiй. 

Звiтний перiод, за який складено Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух 

грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, зазначений як 31.12.2012р. у зв’язку з 

тим, що програмне забезпечення не дає можливостi зазначити 2012р. 

В iнформацiї про стан корпоративного управлiння при зазначеннi яким чином 

акцiонери можуть отримати iнформацiю про акцiонерiв, якi володiють 10 вiдсоткiв та 

бiльше статутного капiталу, про склад органiв управлiння товариства, про розмiр 

винагороди посадових осiб акцiонерного товариства, мається на увазi те, що 

вищезазначенi вiдомостi мiстяться у рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв, яка 

оприлюднюється в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок 

цiнних паперiв та розмiщується на власнiй iнтернет-сторiнцi Товариства. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3.1.4. Поштовий індекс 

03680 

3.1.5. Область, район 

м. Київ , Печерський район 

3.1.6. Населений пункт 

м. Київ 

3.1.7. Вулиця, будинок 

вул. Анрi Барбюса, буд. 13-Б 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

А01 №215219 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

21.07.2003 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Голосiївська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

10000000 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

10000000 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

ПАТ "УКРЕКСIМБАНК", м. Київ 

3.3.2. МФО банку 

322313 

3.3.3. Поточний рахунок 

26501270054315 

  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у 

іноземній валюті  

д/н 
 



3.3.5. МФО банку 
 

д/н 
 

3.3.6. Поточний рахунок 
 

д/н 
 

3.4. Основні види діяльності 

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

д/н д/н 

д/н д/н 

3.5. 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 

Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 
Серiя АВ 

№584569 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв 

при перевезеннi небезпечних вантажiв 

Серiя АВ 

№584570 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування вiдповiдальностi власникiв водного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

Серiя АВ 

№584571 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

Серiя АВ 

№584572 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 



фiнансових 

послуг 

України 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

Серiя АВ 

№584574 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 

Серiя АВ 

№584575 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих 

гарантiй 

Серiя АВ 

№584576 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування залiзничного транспорту 
Серiя АВ 

№584577 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян 

України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi 

зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її 

майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї 

Серiя АВ 

№584578 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 



фiнансових 

послуг 

України 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування здоров'я на випадок хвороби 
Серiя АВ 

№584579 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення кредиту) 

Серiя АВ 

№584580 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування майна [крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу)] 

Серiя АВ 

№584581 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

Серiя АВ 

№584582 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 
Серiя АВ 

№584583 
24.06.2011 

Державна 

комiся з 

регулювання 

ринкiв 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 



фiнансових 

послуг 

України 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на 

транспортi 

Серiя АВ 

№584584 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 

[крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземн. трансп., 

вiдповiдальностi власникiв повiтр. транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водн. транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

Серiя АВ 

№584585 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування повiтряного транспорту 
Серiя АВ 

№584586 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, 

якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Держ. 

бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин (команд) 

Серiя АВ 

№584587 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування фiнансових ризикiв 
Серiя АВ 

№584588 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 



фiнансових 

послуг 

України 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та 

аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки 

Серiя АВ 

№584589 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

Серiя АВ 

№584592 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

строк дiї 

лiцензiї 

безстроковий 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Голова правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Тищенко Альбiна Володимирiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 441049 11.02.1997 Залiзничний РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1974 

6.1.5. Освіта** 

вища економiчна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова Правлiння ПрАТ "СК "Iнтер" 

6.1.8. Опис 



Призначена на посаду Голови Правлiння вiдповiдно до Протоколу №1 Позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 14.02.2011 р. ( наказ № 3/1-К вiд 11.06.2011 р. ) строком згiдно Статуту товариства. Часткою 

в статутному капiталi емiтента не володiє. Повноваження, права та обов'язки Голови Правлiння визначенi 

Статутом товариства. Голова правлiння органiзовую роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує 

ведення протоколiв засiдання; без довiреностi дiє вiд iменi товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в 

тому числi представляє iнтереси товариства, вчиняє правочини вiд iменi товариства, видає накази та дає 

розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства; вирiшує iншi питання, вiднесенi 

до його компетенцiї Статутом та внутрiшнiми документами товариства. У звiтному перiодi Тищенко А.В. 

отримала винагороду у розмiрi 25205,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. У звiтному перiодi призначена на посаду директора за сумiсництвом ТДВ "СК "Київ РЕ" з 03.12.2012 

р. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Радутний Сергiй Iванович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 064583 02.08.1999 Строкиївський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1957 

6.1.5. Освіта** 

вища, юридична 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

20 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

служба в органах внутрiшнiх справ України 

6.1.8. Опис 

Обраний до складу Правлiння емiтента вiдповiдно до Протоколу №3 Засiдання Наглядової ради емiтента 

вiд 13.09.2011 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Обраний на посаду члена Правлiння 

товариства строком згiдно Статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС". Повноваження, 

права та обов'язки членiв Правлiння визначається Статутом товариства. До компетенцiї Правлiння 

належить: затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання; розробка 

штатного розпису та фонду оплати працi товариства; затвердження правил внутрiшнього трудового 

розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв товариства; прийняття рiшення про дату скликання та порядок 

денний загальних зборiв акцiонерiв, органiзацiя їх проведення; прийняття рiшення про консервацiю 

(розконсервацiю) основних засобiв товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 

товариства; прийняття рiшення про проведення ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 

вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю; визначення 

органiзацiйної структури товариства; прийняття рiшення з iнших питань, пов'язаних з управлiнням 

поточною дiяльнiстю товариства. У звiтному перiодi отримав винагороду у розмiрi 15825,01 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У 2012 роцi iнших посад на будь-яких 

iнших пiдприємствах не займав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 



Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Алексеєнко Сергiй Георгiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МЕ 777431 29.08.2006 Деснянський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1965 

6.1.5. Освіта** 

вища, економiчна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

16 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Державне пiдприємство "Ресурси документ". заступник директора 

6.1.8. Опис 

Обраний до складу Правлiння емiтента вiдповiдно до Протоколу №3 Засiдання Наглядової ради емiтента 

вiд 13.09.2011 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Обраний на посаду члена Правлiння 

товариства строком згiдно Статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС". Повноваження, 

права та обов'язки членiв Правлiння визначається Статутом товариства. До компетенцiї Правлiння 

належить: затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання; розробка 

штатного розпису та фонду оплати працi товариства; затвердження правил внутрiшнього трудового 

розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв товариства; прийняття рiшення про дату скликання та порядок 

денний загальних зборiв акцiонерiв, органiзацiя їх проведення; прийняття рiшення про консервацiю 

(розконсервацiю) основних засобiв товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 

товариства; прийняття рiшення про проведення ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 

вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю; визначення 

органiзацiйної структури товариства; прийняття рiшення з iнших питань, пов'язаних з управлiнням 

поточною дiяльнiстю товариства. У звiтному перiодi отримав винагороду у розмiрi 1736,44 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У 2012 роцi iнших посад на будь-яких 

iнших пiдприємствах не займав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шилова Наталя Вячеславiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МЕ 972175 26.11.2009 Оболонський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1978 

6.1.5. Освіта** 

вища, юридична 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 



5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Приватний пiдприємець з 2008 року. 

6.1.8. Опис 

Обрана до складу Наглядової ради товариства вiдповiдно до Протоколу №1 Позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 14.02.2011р. строком згiдно Статуту товариства. Вiдповiдно до Проколу №1 засiдання 

Наглядової ради вiд 15.02.2011 р. обрана Головою Наглядової ради товариства. Часткою в статутному 

капiталi емiтента не володiє. В своїй роботi керується Статутом товариства та iншими внутрiшнiми 

документами товариства. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть 

Правлiння. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, визначає порядок денний засiдання, скликає 

засiдання ради та головує на них та забезпечує ведення протоколу засiдання Наглядової ради Товариства. 

Здiйснює дiяльнiсть на посадi Голови Наглядової ради на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. У 2012 роцi iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не 

займала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мусiч Олександр Анатолiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 255715 11.11.1999 Шевченкiвський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1970 

6.1.5. Освіта** 

середня спецiальна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

4 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

"Iнвестицiйна консалтингова компанiя "Вартан" Директор 

6.1.8. Опис 

Обраний до складу Наглядової ради товариства вiдповiдно до Протоколу №1 Позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 14.02.2011р. строком згiдно Статуту товариства. Часткою в статуному капiталi 

емiтента не володiє. В своїй роботi керується Статутом товариства та iншими внутрiшнiми документами 

товариства. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної 

статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До 

виключної компетенцiї Наглядової ради вiдносяться наступнi питання: визначення прiоритетних напрямкiв 

дiяльностi товариства в межах основних напрямкiв дiяльностi, визначених загальними зборами акцiонерiв; 

пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення, 

прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; схвалення 

бiзнес-плану товариства; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм 

акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщенних товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодаством України та iншi питання 

вiдповiдно до статуту товариства. Здiйснює дiяльнiсть на посадi члена Наглядової ради на безоплатнiй 

основi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Працює директором в 



"Iнвестицiйна консалтингова компанiя "Вартан". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кулага Вiктор Анатолiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 237389 02.07.1996 Московський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1975 

6.1.5. Освіта** 

середня спецiальна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

1 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

з 2000 року приватний пiдприємець 

6.1.8. Опис 

Обраний до складу Наглядової ради товариства вiдповiдно до Протоколу №1 Позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 14.02.2011р. строком згiдно Статуту товариства. Часткою в статутному капiталi 

емiтента не володiє. В своїй роботi керується Статутом товариства та iншими внутрiшнiми документами 

товариства. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної 

статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До 

виключної компетенцiї Наглядової ради вiдносяться наступнi питання: визначення прiоритетних напрямкiв 

дiяльностi товариства в межах основних напрямкiв дiяльностi, визначених загальними зборами акцiонерiв; 

пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення, 

прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; схвалення 

бiзнес-плану товариства; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм 

акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщенних товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодаством України та iншi питання 

вiдповiдно до статуту товариства. Здiйснює дiяльнiсть на посадi члена Наглядової ради на безоплатнiй 

основi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У 2012 роцi iнших посад на будь-

яких iнших пiдприємствах не займав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Соловйова Євгенiя Вiкторiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕН 219684 31.07.1996 Жовтневий РВ УМВС України в Луганськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 



1978 

6.1.5. Освіта** 

середньо-спецiальна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

1 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

До призначення на посаду не працювала. 

6.1.8. Опис 

Обрана до складу Ревiзiйної комiсiї товариства вiдповiдно до Протоколу №1 Позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 14.02.2011р. строком згiдно Статуту товариства. Часткою в статутному капiталi 

емiтента не володiє. В своїй роботi керується Статутом товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю 

Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї товариства належить перевiрка фiнансово-господарської 

дiяльностi товариства. Здiйснює дiяльнiсть на посадi члена Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У 2012 роцi iнших посад на будь-яких 

iнших пiдприємствах не займала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Чорногуз Василь Георгiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КР 024843 16.01.1996 Вижневецький РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1959 

6.1.5. Освіта** 

середня 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

1 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

директор ТОВ "Фiнансовий стандарт" 

6.1.8. Опис 

Обрана до складу Ревiзiйної комiсiї товариства вiдповiдно до Протоколу №1 Позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 14.02.2011р. строком згiдно Статуту товариства. Часткою в статутному капiталi 

емiтента не володiє. В своїй роботi керується Статутом товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю 

Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї товариства належить перевiрка фiнансово-господарської 

дiяльностi товариства. Здiйснює дiяльнiсть на посадi члена Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У 2012 роцi iнших посад на будь-яких 

iнших пiдприємствах не займав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 



Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Коваленко Людмила Iванiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ВМ 576060 11.06.1998 Ємiльчинський РВ УМВС України в Житомирськiй обл.. 

6.1.4. Рік народження** 

1981 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

1 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Страхова компанiя "Iнвестсервiс", начальник вiддiлу 

6.1.8. Опис 

Коваленко Л.I. призначена на посаду з 20.12.2011 р. згiдно Наказу №63-К вiд 01.12.2011 р. Головний 

бухгалтер здiйснює бухгалтерський та податковий облiк на пiдприємствi. Коваленко Л.I. не має 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Акцiями емiтента не володiє. У звiтному 

перiодi отримала винагороду у розмiрi 14918,85 грн. У 2012 роцi iнших посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах не займала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Алексеєнко Максим Анатолiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 725402 13.09.2001 Московський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1978 

6.1.5. Освіта** 

вища економiчна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

1 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Приватний пiдприємець 

6.1.8. Опис 

Алексеєнко М.А. обраний до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства вiдповiдно до Протоколу №1 

позачергових загальних збрiв акцiонерiв вiд 14.02.2011 р. строком згiдно Статуту товариства. Часткою в 

статутному капiталi емiтента не володiє. В своїй роботi керується Статутом товариства та Положенням про 

Ревiзiйну комiсiю Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї товариства належить перевiрка фiнансово-



господарської дiяльностi товариства. За звiтний перiод Алексеєнко М.А. за здiйснення дiяльностi на посадi 

Голови Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. У 2012 роцi iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



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

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Фiнансовий 

стандарт" 

32766437 
01033 м. Київ д/н м. 

Київ Гайдара, 50 
26.12.2003 99550 99.55 99550 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 99550 99.55 99550 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Не обов'язково для заповнення.  



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
30.04.2012 

Кворум 

зборів** 
99.55 

Опис 

Перелiк питань, що роглядалися на рiчних загальних зборах: 1. Обрання складу Лiчильної комiсiї. 2. 

Обрання Голови та Секретаря зборiв. 3. Затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї 

Товариства до звiтiв та балансу Товариства за 2011 рiк. 4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi 

Товариства за 2011 рiк. 5. Порядок розподiлу прибутку, визначення порядку покриття збиткiв за 2011 

рiк. 6. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. 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 

27.08.2003 413/1/03 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1010231009 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
100 100000 10000000 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу акцiй емiтента на 

фондових бiржах вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював додаткової емiсiї акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй в 

зв'язку iз перенайменуванням емiтента iз ПрАТ "СТРАХОВИЙ ДIМ АКТОН" на ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС", замiнено 

на нове з тим самим номером реєстрацiї 413/1/03, видане ДКЦПФР 15.08.2011 року. 

  



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 

13.1. 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: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
67 66 0 0 67 66 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
58 49 0 0 58 49 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 9 17 0 0 9 17 

Усього 67 66 0 0 67 66 

Опис Машини i обладнання: строк корисного використання згiдно ПКУ складає 5 рокiв; iншi - 4 роки. 

Ступiнь зносу незначний. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає. Обмежень на 

використання майна емiтента немає. 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 

цінними паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі 

за похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 



за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 125 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 14491 X X 

Усього зобов'язань X 14616 X X 

Опис: У звiтному перiодi Товариство не користувалось кредитами банкiв. Зобов'язань за цiнними 

паперами (в т.ч. за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, 

векселями та похiдними цiнними паперами) не iснує. Товариство не має зобов'язань за 

фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Фiнансова допомога на зворотнiй основi 

вiдсутня.  



ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2012 1 0 

2 2011 1 1 

3 2010 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія  X 
 

Акціонери  
 

X 

Реєстратор  
 

X 

Депозитарій  
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 
Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  
 

X 

Підняттям рук  X 
 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Внесення змін до статуту товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень   
X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 

дострокове припинення їх повноважень  
X 



Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачергових загальних зборiв не було. Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
4 

 

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)  Комiтети у складi Наглядової ради 

не створювались. 

Інші (запишіть)  д/н 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 



Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
 

Відсутність конфлікту інтересів  X 
 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): д/н 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 2  

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 

Загальні збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

Члени правління (директор)  Так Ні Так 

Загальний відділ  Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Так Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 

Секретар правління  Ні Ні Ні 

Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Ні Ні Ні 

Інше(запишіть): д/н  Ні Ні Ні 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 



кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 

бюджету  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

правління  
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів правління  
Ні 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 аудитора  Ні Так Ні Ні 

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

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган (правління)  X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію  X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 



Інше (запишіть):  д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах  

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

ДКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві  

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера  

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет- 

сторінці 

акціонерного 

товариства  

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Так Так Ні Так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (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 
 

Правління або директор  
 

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  X 
 

Наглядова рада  
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 
 

Перевірки не проводились  
 

X 

Інше (запишіть)  Ревiзiйна комiсiя, аудиторська 

компанiя 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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

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  
 

X 

 



Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились  
 

 

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

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  
 

X 

Не задовольняли умови договору з особою  
 

X 

Особу змінено на вимогу: 
 

акціонерів 
 

X 

суду 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

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: 20.04.2010 ; яким органом управління прийнятий: 

загальними зборами акцiонерiв  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

д/н  

Інформація 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 дотримується 

принципiв корпоративного управлiння  

 

 

 

 

 

 

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 



Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню усiх видiв 

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

межах, визначених законодавством України. Товариство здiйснює усi види обов'язкового та добровiльного 

страхування та перестрахування згiдно з законодавством України, на провадження яких воно отримало 

вiдповiдну лiцензiю. 

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

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансовий стандарт", код ЄДРПОУ 32766437, 

мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50, володiє часткою в Статутному капiталi ПрАТ 

"Страхова компанiя "Iнтер-Плюс" у розмiрi 99,55%. Iнших осiб, що здiйснюють контроль за фiнансовою 

установою немає. Протягом року змiн у складi власникiв iстотної участi не було. 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого 

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

установі або споживачам фінансових послуг. 

Фактiв порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, 

що призвело би до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг не було. 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому 

числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. 

До ПрАТ "Страхова компанiя "Iнтер-Плюс", в тому числi до членiв її Наглядової Ради та членiв Правлiння, 

заходи впливу органами державної влади не застосовувались. 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або 

відсутність такої системи. 

Система управлiння ризиками створена в контекстi Закону України "Про запобiгання та протидiю доходiв, 

одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" та використовується в процесi операцiйної та 

фiнансової дiяльностi. 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю). 

Станом на 31.12.2012р. система внутрiшнього аудиту (контролю) вiдсутня. 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової 

установи розмір, або їх відсутність. 

Фактiв вiдчуження протягом 2012 року активiв в обсязi, що перевищує встановленний в статутi фiнансової 

установи розмiр, не було. 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Протягом 2012 року були вiдсутнi факти купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у 

Статутi Товариства розмiр. 

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

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

Фiнансовi операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи 

iншого об'єднання протягом звiтного року не проводились. 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Рекомендацiї органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, в тому числi 

щодо аудиторського висновку, не надавалися. У зовнiшнього аудитора зауважень з цих питань не було. 

Аудитор здiйснив перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську 

дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв 

контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА), 

прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 

березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формування думки та надання звiту щодо 

фiнансової звiтностi", МСА № 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", №720 



"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором 

фiнансову звiтнiсть" та з урахуванням Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням ДКЦПФР 

№1360 вiд 29.09.2011 р. 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом 

року. 

Зовнiшнiй аудитор наглядової ради вiдсутнiй. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

18 рокiв 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські 

послуги фінансовій установі. 

0 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

У звiтному роцi зовнiшнiй аудитор iнших послуг, крiм перевiрки рiчної фiнансової звiтностi, фiнансовiй 

установi не надавав. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або 

суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

вiдсутнi 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом 

останіх п`яти років. 

2007 рiк - Аудиторська фiрма "СейЯ"; 2008 рiк - ПП "Аудиторська фiрма "АМКО"; 2009 рiк - ПП "АФ 

"Тимлар - Аудит"; 2010 рiк - Приватна аудиторська фiрма "Олександр i К"; 2011 рiк - ТОВ "Мiжрегiональна 

аудиторська компанiя "ЦептАудит"; 2012 рiк - ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла - аудит". 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською 

палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що 

підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг. 

Аудиторською палатою України до аудитора стягнень не застосовувалось. Фактiв подання недостовiрної 

звiтностi Товариством, що пiдтверджена аудиторським висновком та виявлена органами, якi здiйснюють 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, не виявлено. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність 

механізму розгляду скарг. 

Для захисту прав споживачiв усi скарги розглядаються в порядку та у строки передбаченi Законом України 

"Про звернення громадян". 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я 

та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. 

Обов'язки щодо розгляду скарг покладенi на Голову правлiння Тищенко Альбiну Володимирiвну 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду 

фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, 

кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Протягом звiтного перiоду скарг стосовно надання послуг фiнансовою установою не було. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність 

позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 

розгляду. 

Позовiв до суду протягом звiтного перiоду стосовно надання послуг фiнансовою установою не було. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 32586973 

Територія 
 

за КОАТУУ 803820000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство  за КОПФГ 230 

Орган державного 

управління  
за КОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності 
Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12 

Середня кількість 

працівників 
0 

 

Одиниця виміру:  тис.грн. 

Адреса 03680, м. Київ, вул. Анрi Барбюса, буд. 13-Б 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 
 

Баланс 

на 31.12.2012 р. 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 346 412 

- первісна вартість 011 371 470 

- накопичена амортизація 012 ( 25 ) ( 58 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 67 66 

- первісна вартість 031 76 96 

- знос 032 ( 9 ) ( 30 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 9950 9950 



- інші фінансові інвестиції 045 225 225 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 10588 10653 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 143 102 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 0 0 

Товари 140 0 0 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 3027 1349 

- первісна вартість 161 3227 1449 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 200 ) ( 100 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 1 5 

- за виданими авансами 180 0 0 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 980 1530 

Поточні фінансові інвестиції 220 2390 22061 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 5351 3073 

- у т.ч. в касі 231 0 0 

- в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 0 0 

Усього за розділом II 260 11892 28120 

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 22480 38773 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 



I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 10000 10000 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 0 0 

Резервний капітал 340 438 438 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3470 10507 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 13908 20945 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 8 7 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 5245 3345 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 350 140 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 4903 3212 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом III 480 0 0 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 911 829 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 0 0 

- з бюджетом 550 172 125 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 0 11 

- з оплати праці 580 0 19 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 173 1696 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 605 0 0 



групами вибуття, утримуваними для продажу 

Інші поточні зобов'язання 610 2413 11936 

Усього за розділом IV 620 3671 14616 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 22480 38773 

Примітки д/н 

Керівник Тищенко А.В. 

Головний 

бухгалтер 

Коваленко Л.I. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 32586973 

Територія 
 

за КОАТУУ 803820000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство  за КОПФГ 230 

Орган державного 

управління  
за СПОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності 
Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 
 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

за 31.12.2012 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
010 10321 5663 

Податок на додану вартість 015 0 0 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 
025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 10321 5663 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 751 ) ( 311 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 9570 5352 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 598 247 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 802 ) ( 637 ) 

Витрати на збут 080 ( 1605 ) ( 1030 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 506 ) ( 38 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 
091 ( 0 ) ( 0 ) 



наслідок сільськогосподарської діяльності 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 7255 3894 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 2 1 

Інші доходи 130 10442 14218 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою (131) 
131 0 

Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 10376 ) ( 14229 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 7323 3884 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток 

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 286 ) ( 361 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 7037 3523 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 7037 3523 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 181 104 

Витрати на оплату праці 240 838 653 



Відрахування на соціальні заходи 250 297 236 

Амортизація 260 56 23 

Інші операційни витрати 270 2292 689 

Разом 280 3664 1705 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 

акцію 
330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки д/н 

Керівник Тищенко А.В. 

Головний 

бухгалтер 

Коваленко Л.I. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2013 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 32586973 

Територія 
 

за КОАТУУ 803820000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство  за КОПФГ 230 

Орган державного 

управління  
за СПОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності 
Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 
 

 

Звіт про рух грошових коштів 

за 31.12.2012 р. 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 13719 12901 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 0 0 

Повернення авансів 030 0 0 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 2 1 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 16 11 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 1426 181 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 5755 ) ( 3227 ) 

Авансів 095 ( 0 ) ( 26 ) 

Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 ) 

Працівникам 105 ( 677 ) ( 547 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 4 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 333 ) ( 189 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 316 ) ( 259 ) 



Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
130 ( 131 ) ( 97 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 5 ) 

Інші витрачання 145 ( 1038 ) ( 505 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 6909 8239 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 6909 8239 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 10442 12695 

- необоротних активів 190 0 0 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 19515 ) ( 16675 ) 

- необоротних активів 250 ( 114 ) ( 0 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -9187 -3980 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -9187 -3980 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 139 0 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 139 ) ( 0 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -2278 4259 

Залишок коштів на початок року 410 5351 1092 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 

Залишок коштів на кінець року 430 3073 5351 

Примітки д/н 

Керівник Тищенко А.В. 

Головний бухгалтер Коваленко Л.I. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 32586973 

Територія 
 

за КОАТУУ 803820000 

Організаційно-правова форма 

господарювання 
Акціонерне товариство  за КОПФГ 230 

Орган державного управління 
 

за СПОДУ 0 

Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 
 

 

Звіт про власний капітал 

за 31.12.2012 р. 

Стаття Код 
Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 10000 0 0 0 438 3524 0 0 13962 

Коригування: 

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 -54 0 0 -54 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року 
050 10000 0 0 0 438 3470 0 0 13908 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка незавершеного 

будівництва 
080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 

будівництва 
090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період 
130 0 0 0 0 0 7037 0 0 7037 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

статутного капіталу 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу 
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений акцій 

(часток) 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



акцій 

Інші зміни в капіталі: 

Списання невідшкодованих 

збитків 
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 7037 0 0 7037 

Залишок на кінець року 300 10000 0 0 0 438 10507 0 0 20945 

Примітки д/н 

Керівник Тищенко А.В. 

Головний бухгалтер Коваленко Л.I. 



Інформація щодо аудиторського висновку 
Iнформацiя щодо аудиторського висновку 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  

Керiвництву  

Приватного акцiонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС»  

Власникам цiнних паперiв Приватного акцiонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-

ПЛЮС»  

 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо окремої фiнансової звiтностi  

Приватного акцiонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» 

станом на 31.12.2012 року 

м. Київ “16” квiтня 2013 року 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА 

Найменування аудиторської фiрми: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Мiла 

– аудит”. 

Вiдомостi про аудиторську фiрму: ТОВ “Аудиторська фiрма “Мiла – аудит” свiдоцтво №1037 вiд 26 сiчня 

2006 року про внесення до «Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi 

послуги», згiдно рiшення №228/4 вiд 24.02.2011р. Аудиторської Палати України – з наданням права 

здiйснювати аудиторську дiяльнiсть, та Свiдоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторiв та 

аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють 

дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї АБ вiд 15.03.2011р. №001376. 

Аудит проведено: незалежними аудиторами Аудиторської фiрми “Мiла – аудит” – Гавриловським 

Олександром Степановичем сертифiкат №006161 серiї “А”, виданий рiшенням Аудиторської палати 

України №171/3 вiд 19 сiчня 2007 року з термiном дiї до 19 сiчня 2017 року, Гавриловською Людмилою 

Миколаївною сертифiкат №003633 серiї “А”, виданий рiшенням Аудиторської палати України №25 вiд 14 

лютого 1995 року з термiном дiї до 14 лютого 2014 року. 

Фактичне та юридичне мiсцезнаходження: 04210 м. Київ, пр-т Г.Сталiнграду, буд.10А, корп.2, кв.43. 

Телефон/факс: (044) 537-76-53, 537-76-52. 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО 

Повне найменування Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» 

Скорочена назва ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» 

Реєстрацiйний код за ЄДРПОУ 32586973 

Дата проведення державної реєстрацiї 21.07.2003 р.  

Мiсцезнаходження 04176, м. Київ, Печерський район, вул. Анрi Барбюса, 13-Б 

Свiдоцтво про державну реєстрацiю, мiсце та дата А00 № 000620 вiд 21.07.2003. № запису 1 073 120 0000 

000595 

Свiдоцтво про державну реєстрацiю, мiсце та дата (поновлене) 27.09.2012 р., Печерська районна у мiстi 

Києвi державна адмiнiстрацiя № запису 1 071 107 0014 043851 

Основнi види дiяльностi за КВЕД: 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя  

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» (надалi - Товариство) є юридичною 

особою, має самостiйний баланс, поточний та iншi рахунки в установах банкiв, має печатку зi своїм 

найменуванням, штампи, фiрмовi бланки та iншi реквiзити. 

Предметом дiяльностi Товариства вiдповiдно до Статуту Товариства, є проведення страхування, 

перестрахування i здiйснення фiнансової дiяльностi, пов’язаної з формуванням, розмiщенням страхових 

резервiв та їх управлiнням. Допускається виконання зазначених видiв дiяльностi у виглядi надання послуг 

для iнших страховикiв на пiдставi укладених договорiв (правочинiв). 

ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС»здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до отриманих лiцензiй, 

виданих Державною комiсiю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (надалi - 

НАЦКОМФIНПОСЛУГ): 

• Серiї АВ № 584569, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – добровiльне страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу); 

• Серiї АВ № 584570, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – обов`язкове страхування вiдповiдальностi 

суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi 

небезпечних вантажiв; 

• Серiї АВ № 584571, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – добровiльне страхування вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника); 

• Серiї АВ № 584572, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – добровiльне страхування вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника); 



• Серiї АВ № 584574, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та 

ризикiв стихiйних явищ; 

• Серiї АВ № 584575, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – добровiльне страхування водного транспорту 

(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту); 

• Серiї АВ № 584576, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – добровiльне страхування виданих гарантiй 

(порук) та прийнятих гарантiй; 

• Серiя АЕ № 584577, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – добровiльне страхування залiзничного 

транспорту. 

• Серiї АВ № 584578, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – обов`язкове страхування цивiльної 

вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, 

яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї 

зброї; 

• Серiї АВ № 584579, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – добровiльне страхування здоров’я на випадок 

хвороби; 

• Серiї АВ № 584580, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – добровiльне страхування кредитiв (у тому числi 

вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

• Серiї АВ № 584581, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – добровiльне страхування майна (крiм 

залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

• Серiї АВ № 584582, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – добровiльне страхування наземного транспорту 

(крiм залiзничного); 

• Серiї АВ № 584583, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – добровiльне страхування вiд нещасних 

випадкiв; 

• Серiї АВ № 584584, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – обов`язкове особисте страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi; 

• Серiї АВ № 584585, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – добровiльне страхування вiдповiдальностi перед 

третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

• Серiї АВ № 584586, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – добровiльне страхування повiтряного 

транспорту; 

• Серiї АВ № 584587 строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – обов`язкове особисте страхування працiвникiв 

вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету 

України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд); 

• Серiї АВ № 584588, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – добровiльне страхування фiнансових ризикiв; 

• Серiї АВ № 584589, строк дiї з 23.11.2007 безстроковий – обов`язкове страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на 

об’єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру; 

• Серiї АВ № 584592, строк дiї з 03.10.2006 безстроковий – добровiльне страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника).  

ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» не має вiддiлень. 

Данi Товариства про наявнiсть рахунка у банку наведенi нижче у таблицi 2:  

№ п/п Назва банку № рахунку Валюта 

1 2 3 4 

1 ПАТ КБ "Євробанк" 2650255090001 грн. 

2 ПАТ КБ "Євробанк" 2650155090001 дол. 

3 ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", м. Київ 26500308037881 євро 

4 ПАТ "КБ СОЮЗ", м. Київ 26501200101241 грн. 

5 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК", м. Київ 26500130054315 руб. 

6 ПАТ "ТЕРРА БАНК", м. Київ 26509301016103 грн. 

7 ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК", м. Київ 2650430010 грн. 

8 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК", м. Київ 26501270054315 грн. 

9 ПАТ "УКРЕКСIМБАНК", м. Київ 26509120054315 грн. 

Статутний капiтал Товариства згiдно Статуту становить 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень, який 

розподiлений на 100 000 (сто тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю однiєї акцiї 100,00 

гривнi (сто гривень 00 копiйок). 

Станом на 31.12.2012р. статутний капiтал ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» складає 10 000 



000,00 грн., подiлений на 100 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 грн. 

Акцiонерами ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» є юридичнi та фiзичнi особи: 

- Коваль Н.В., загальна номiнальна вартiсть акцiй 35 000,00 грн., що становить 0,35% статутного капiталу. 

- ПП «ПФК «Аксiома», загальна номiнальна вартiсть акцiй 10 000,00 грн., що становить 0,10% статутного 

капiталу. 

- ТОВ «Фiнансовий стандарт», загальна номiнальна вартiсть акцiй 9 955 000,00 грн., що становить 99,55% 

статутного капiталу. 

Зберiгач: 

- ТОВ «Фондова компанiя «ДАЛIЗ - ФIНАНС» - зберiгач цiнних паперiв Товариства, мiсцезнаходження: м. 

Київ, вул. Басейна, буд. 7-В, к.501, лiцензiя видана Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку серiя АД № 075854 вiд 11.09.2012р., строк дiї лiцензiї з 13.09.2012р. – строк необмежений.  

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 79 чоловiк. 

Вiдповiдальний за здiйснення господарської дiяльностi Товариства: 

Голова Правлiння Товариства: 

- Тищенко А.В. з 11.06.2011 р. по теперiшнiй час ( наказ № 3/1-К вiд 11.06.2011 р. , протокол загальних 

зборiв вiд 14.02.2011 р. №1). 

Головний бухгалтер Товариства: 

- Коваленко Л.I. з 20.12.2011 р. по теперiшнiй час ( наказ № 63-К вiд 01.12.2011 р.). 

УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 

Аудиторська перевiрка Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» 

(скорочена назва – ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС») проведена з 22 сiчня 2013 року по 16 

квiтня 2012 року на пiдставi Договору №594 вiд 22 сiчня 2013 року. 

Перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi за 2012 рiк, її вiдповiдностi даним аналiтичного та 

синтетичного облiку станом на 31 грудня 2012р. та за перiод дiяльностi з 1 сiчня по 31 грудня 2012р., 

суб'єкта пiдприємництва в Українi - Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» 

далi за текстом названого "Товариство" або "Емiтент" . 

ОРГАНIЗАЦIЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 

Облiкова полiтика ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» на 2012 рiк передбачена Наказом про 

органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики №1/в вiд 03.01.2012 року. 

Бухгалтерський облiк Товариства здiйснювався автоматизовано за допомогою комп’ютерної програми 

«1С:пiдприємство 8.2». 

Ведення бухгалтерського облiку Товариством здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону 

України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» №996-ХIV вiд 16.07.1999 р. (зi 

змiнами та доповненнями) та до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, офiцiйно оприлюднених. 

Для ведення бухгалтерського облiку Товариство використовує План рахункiв, затверджений наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України №291 вiд 30 листопада 1999 року «Про застосування Плану рахункiв 

бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй». 

Для пiдготовки фiнансових звiтiв ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» за 2012 рiк, було 

використано наступну концептуальну основу фiнансової звiтностi: 

• Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi»; 

• Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку та звiтностi; 

• Закон України «Про страхування»; 

• Iншi спецiальнi вимоги, що регламентують здiйснення страхової дiяльностi. 

На думку аудиторiв, прийнята Товариством система бухгалтерського облiку вiдповiдає мiжнародним 

стандартам бухгалтерського облiку та звiтностi та вимогам чинного законодавства щодо органiзацiї 

бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, перелiчених вище, i виконує роль формування надiйного 

джерела iнформацiї про фiнансовий стан Товариства. 

Перехiд на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, а саме застосування МСФЗ 1 «Перше застосування 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», враховуючи специфiчнiсть страхової дiяльностi, облiку та 

операцiй страховика, а також для забезпечення достовiрностi фiнансової звiтностi, в ПрАТ «Страхова 

компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» здiйснено вiдповiдно до затвердженого плану переходу на Мiжнароднi 

стандарти фiнансової звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2012 р., була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). За всi попереднi звiтнi перiоди та включаючи рiк, що завершився 

31 грудня 2012 р, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до нацiональних 

загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку (нацiональних П(С)БО). Фiнансова звiтнiсть за рiк, 

що закiнчився 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою звiтнiстю Товариства, що пiдготовлена у 

вiдповiдностi до МСФЗ. Порiвняльна iнформацiя пiдготовлена з урахуванням даних на початок на 2011 



року. 

I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Аудитором була проведена аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства 

«Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС».  

Окрема фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рiк складена з урахуванням чинних форм звiтностi, 

затверджених П(С)БО №2 «Баланс», П(С)БО №3 «Звiт про фiнансовi результати», П(С)БО №4 «Звiт про 

рух грошових коштiв», П(С)БО №5 «Звiт про власний капiтал», та своєчасно подана до вiдповiдних 

держаних органiв у повному обсязi. 

Склад перевiрених форм окремої фiнансової звiтностi за 2012 рiк, якi складенi станом на 31.12.2012 року: 

• Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2012 року. 

• Звiт про фiнансовi результати (форма №2) за 2012 рiк. 

• Звiт про рух грошових коштiв (форма №3) за 2012 рiк. 

• Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2012 рiк. 

• Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (довiльна) за 2012 рiк. 

• Розрахунок чистих активiв станом на 31.12.2012 року. 

Звiтний перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року. 

Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 

бухгалтерськiй облiк ведеться в грошовiй одиницi України – гривня, фiнансова звiтнiсть складена в тисячах 

гривень. 

Мета аудиту – перевiрити данi фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2012 року для 

висловлення незалежної думки аудитора про її достовiрнiсть в усiх суттєвих аспектах та вiдповiднiсть 

вимогам законiв України, мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi або iнших правил 

(внутрiшнiх положень суб'єктiв господарювання) згiдно iз вимогами користувачiв.  

Перевiрка здiйснена на пiдставi: 

• Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.93 р. №3125 ХII в редакцiї Закону України вiд 14 

вересня 2006 року №140-V; 

• Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх 

послуг, в т.ч. МСА 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно Мiжнародних 

стандартiв аудиту», МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 

705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора»;  

• Кодексу етики професiйних бухгалтерiв; 

• «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового 

ринку», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 

року №1528 (iз змiнами). 

• «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшення Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. №1591 (iз змiнами i доповненнями); 

• «Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв 

облiгацiй мiсцевої позики)», що затвердженi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку вiд 29.09.2011р. №1360. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових 

звiтiв у вiдповiдностi до закону Україну «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть» та мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: 

розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного 

представлення фiнансових звiтiв та розшифровок статей фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування облiкової полiтики, а також 

облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.  

Вiдповiдальнiсть аудитора  

Аудитор несе вiдповiдальнiсть стосовно надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв та розшифровок 

статей фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську 

перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Закону України "Про аудиторську 

дiяльнiсть», Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi (МСФО та МСФЗ), Цивiльного кодексу України, Закону 

України "Про акцiонернi товариства", Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються 

до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та 

професiйними учасниками фондового ринку, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року №1528 (iз змiнами), Положення про розкриття iнформацiї 



емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

вiд 19 грудня 2006 р. №1591 (iз змiнами i доповненнями), Вимог до аудиторського висновку при розкриттi 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що затвердженi Рiшенням 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 №1360 та iнших дiючих нормативних 

актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.  

Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й 

виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти та 

розшифровки статей фiнансових звiтiв не мiстять суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та 

розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження Аудитора. До таких процедур 

входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується 

пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових звiтiв та розшифровок статей фiнансових звiтiв, з 

метою розробки аудиторських процедур. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної 

облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального 

представлення фiнансових звiтiв. 

Рiвень суттєвостi проведення аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» за 

2012 рiк, у вiдповiдностi до внутрiшнiх положень аудиторської фiрми «Мiла – аудит», встановлюється 

наступним чином: 

• з метою виявлення суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi та на пiдставi професiйного судження 

згiдно Мiжнародного стандарту аудиту №320 «Суттєвiсть в аудитi», аудитором визначений рiвень 

суттєвостi для Вiдкритого акцiонерного товариства; 

• аудитором вивчено та проаналiзовано за перiод з 01 сiчня 2012 р. по 31 грудня 2012р. по Товариству 

рiвень органiзацiї, постановки та автоматизацiї бухгалтерського облiку, кадровий склад бухгалтерської 

служби, рiвень внутрiшнього контролю, а також загальну тенденцiю складання i подання фiнансової 

звiтностi; 

• аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi фiнансових 

звiтiв ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС»). 

Аудиторська перевiрка здiйснювалась iз застосуванням розрахунково-аналiтичного та документального 

методiв з узагальненням отриманих результатiв. 

Суцiльно були перевiренi установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю та присвоєння статистичних 

кодiв, фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк. Вибiрково були перевiренi господарськi договори та iнша 

документацiя, що супроводжує фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, регiстри синтетичного та 

аналiтичного облiку. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.  

ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ 

У зв’язку з тим, що нас було призначено аудиторами Товариства у сiчнi 2012 року, ми не мали можливостi 

бути присутнiми при проведеннi iнвентаризацiї станом на 31.12.2012р. або впевнитись щодо кiлькостi 

фактичних залишкiв iншим способом. Оскiльки данi про залишки впливають на визначення iнших 

операцiй, у нас не було змоги встановити, чи потрiбнi коригування результатiв операцiй та суми 

фiнансового результату за звiтний перiод. Наша аудиторська думка щодо окремої фiнансової звiтностi за 

перiод, що закiнчився 31 грудня 2012 року, була вiдповiдно модифiкована. Наша думка щодо окремої 

фiнансової звiтностi за поточний перiод також модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання 

на порiвняннiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних показникiв. 

УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА 

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення 

умовно-позитивної думки», окрема фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 

(справедливу та достовiрну) iнформацiю про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства 

«Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» станом на 31 грудня 2012 року, а також результати його дiяльностi за 

минулий рiк, у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi» та мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi, Положення щодо пiдготовки 

аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при 

розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затверджених рiшенням 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року №1528 (iз змiнами), 

Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшення Державної комiсiї 

з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. №1591(iз змiнами i доповненнями), Вимог до 

аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй 

мiсцевої позики), що затвердженi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 



29.09.2011р. №1360. 

 

 

II. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ  

Розкриття iнформацiї про активи 

В 2012 роцi проведена загальна рiчна iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-

матерiальних цiнностей, грошових коштiв та розрахункiв станом на 31.12.2012 року.  

В цiлому документальне оформлення iнвентаризацiї вiдповiдає вимогам «Iнструкцiя по iнвентаризацiї 

основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв 

та розрахункiв», затвердженiй наказом Мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.94р. 

За результатам iнвентаризацiї нестач та надлишкiв не виявлено. 

У зв’язку з тим, що нас було призначено аудиторами Товариства у сiчнi 2013 року, ми не мали можливостi 

бути присутнiми при проведеннi iнвентаризацiї станом на 31.12.2012 року. 

Необоротнi активи 

Нематерiальнi активи 

Станом на 31.12.2012 року на балансi Товариства облiковувались нематерiальнi активи, залишкова вартiсть 

яких становила 412 тис.грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на зазначену дату складала 470 

тис.грн., накопичена амортизацiя – 58 тис.грн. (12,3% первiсної вартостi). 

Визнання, оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСФО 38 «Нематерiальнi 

активи».  

На балансi облiковуються iдентифiкованi нематерiальнi активи. Нематерiальними активами визнаються 

контрольованi активи, вiд яких використання мають надходити економiчнi вигоди та якi можливо 

достовiрно оцiнити.  

По нематерiальних активах, якi не вiдповiдають критерiям визнання, витрати визнаються у витратах 

поточного перiоду.  

Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальний 

актив вiдображається у вiдповiдностi до моделi собiвартостi, тобто вiдображається за собiвартiстю за 

вирахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя окремого об'єкта 

нематерiальних активiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Безстроковi нематерiальнi 

активи (такi як лiцензiї) вважаються неамортизованими активам та по таким об'єктам нарахування зносу не 

проводиться. 

У вiдповiдностi до МСФО 36 «Зменшення корисностi активiв» передбачено проведення нарахування 

резерву збиткiв вiд зменшення корисностi активiв. Виявлення зменшення корисностi активiв по 

нематерiальних активах передбачено шляхом тестування. По активах, що мають ознаки зменшення 

корисностi, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування такого активу.  

Облiк нематерiальних активiв протягом 2012 року в цiлому здiйснювався у вiдповiдностi до вимог МСФО 

38 «Нематерiальнi активи», а саме: 

• об’єкти, включенi до рядку 011 «Нематерiальнi активи: первiсна вартiсть» Балансу, вiдповiдають 

визначенню нематерiальних активiв; 

• бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться щодо кожного об’єкта; 

• амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалась своєчасно та у вiдповiдностi до затвердженої 

Товариством облiкової полiтики (прямолiнiйним методом); 

• всi об’єкти нематерiальних активiв фактично використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства. 

Протягом 2012 року переоцiнка нематерiальних активiв не здiйснювалась вiдповiдно до застосованих 

застережень, передбачених МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 

Документальне оформлення та вiдображення в бухгалтерському облiку Товариства операцiй з надходження 

нематерiальних активiв в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 

Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи 

Станом на 31.12.2012 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 66 тис.грн. Первiсна вартiсть 

основних засобiв на зазначену дату складала 96 тис. грн., знос – 30 тис.грн. (45,5% первiсної вартостi). 

Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСФО 16 «Основнi засоби». 

Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї) 

бiльше року та якщо його утримують для надання послуг, для здавання в оренду або для адмiнiстративних 

цiлей. Вартiсне обмеження не застосовується.  

Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, зараховується на баланс пiдприємства 

за собiвартiстю.  

Наступна оцiнка основних засобiв здiйснюється по iсторичнiй вартостi у вiдповiдностi до моделi 

собiвартостi МСФО 16 «Основнi засоби».  



Амортизацiю активу починають з моменту, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн 

доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, тобто с 

дати акту введення в експлуатацiю основних засобiв.  

Амортизацiю окремого об'єкта основних засобiв для бухгалтерського облiку розраховується iз 

застосуванням прямолiнiйного методу. 

У вiдповiдностi до МСФО 36 «Зменшення корисностi активiв» передбачено проведення нарахування 

резерву збиткiв вiд зменшення корисностi активiв. Виявлення зменшення корисностi активiв по основних 

засобах передбачено шляхом тестування. По активах, що мають ознаки зменшення корисностi, 

розраховується сума очiкуваного вiдшкодування такого активу.  

Облiк основних засобiв протягом 2012 року здiйснювався в цiлому у вiдповiдностi до вимог МСФО 16 

«Основнi засоби», а саме: 

• об’єкти, включенi до рядку 031 «Основнi засоби: первiсна вартiсть» Балансу, вiдповiдають визначенню 

основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв; 

• одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв; 

• амортизацiя основних засобiв та витрат по їх модернiзацiї нараховувалась своєчасно та у вiдповiдностi до 

затвердженої Товариством облiкової полiтики; 

• всi об’єкти основних засобiв фактично використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства; 

• облiк вибуття основних засобiв (реалiзацiя та лiквiдацiя) вiдповiдає нормам чинного законодавства; 

• витрати на проведення поточних ремонтiв та технiчне обслуговування основних засобiв включались до 

витрат звiтного перiоду. 

Протягом 2012 року переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась вiдповiдно до застосованих 

застережень, передбачених МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковувались на балансi Товариства станом на 31.12.2012 року в 

сумi 10 175 тис. грн., являють собою довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, i облiковуються згiдно з вимогами 

з МСФО 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть», МСФО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi 

пiдприємства».  

Станом на 31.12.2012року незавершенi капiтальнi iнвестицiї, довгостроковi бiологiчнi активи, справедлива 

(залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, вiдстроченi податковi активи гудвiл, та iншi необоротнi 

активи на балансi Товариства не облiковувались. 

 

Оборотнi активи 

Запаси 

Балансова вартiсть виробничих запасiв Товариства на звiтну дату становила 102тис.грн.  

Облiк запасiв, їх визнання та оцiнка Товариством здiйснювалися в цiлому у вiдповiдностi до вимог МСФО 

2 «Запаси». Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей, яке оприбутковується за цiною придбання. 

Оцiнка запасiв при їx вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi 

запасiв. 

Документальне оформлення та вiдображення в бухгалтерському облiку Товариства операцiй з 

надходження, використання та реалiзацiї запасiв в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 

Дебiторська заборгованiсть 

Загальна сума дебiторської заборгованостi, що облiковується в Товариствi станом на 31.12.2012 року, 

складає 2 884 тис.грн., в тому числi: 

• дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 1 349 тис.грн.; 

• дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 5 тис. грн.; 

• дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв – 0 тис.грн; 

• iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 1 530 тис.грн. 

Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався Товариством протягом 2012 року в цiлому у вiдповiдностi 

до вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi. Бухгалтерський облiк та 

документальне оформлення операцiй з виникнення та погашення дебiторської заборгованостi в цiлому 

вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Загальний розмiр грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31.12.2012 року дорiвнював 3 073 тис. грн., 

в тому числi в нацiональнiй валютi – 3 073 тис. грн. 

Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства вiдповiдає чинному законодавству. Порушень в облiку 

валютних операцiй не виявлено. За перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих 

вимог. Залишки коштiв готiвки в касi та залишки коштiв на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним 

аналiтичного облiку, даним касової книги та даним банкiвських виписок. Вiдображення iнформацiї щодо 



дебетового сальдо в рядку 230 «Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi» та в рядку 240 

«грошовi кошти та їх еквiваленти в iноземнiй валютi» Балансу вiдповiдає вимогам мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку та звiтностi, зокрема МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» та Концептуальнiй 

основi фiнансової звiтностi, МСФЗ 1. 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 

Вартiсть фiнансових iнвестицiй (акцiй), що представленi в балансi Товариства станом на 31.12.2012 року як 

поточнi фiнансовi iнвестицiї, складає 22 061 тис. грн. 

Фiнансовi iнструменти Товариством визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно з МСФО 32 

«Фiнансовi iнструменти: подання», МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», МСФО 7 

«Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї».  

Товариство класифiкує свої фiнансовi активи з метою облiку за такими категорiями: 

• Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через фiнансовий результат (придбанi або 

створенi в основному з метою продажу або перепродажу в близькому майбутньому; є частиною портфеля 

iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, якими управляють разом та щодо яких iснують свiдчення 

останньої фактичної схеми отримання короткострокового прибутку)  

• Фiнансовi активи, що утримуються до погашення (якщо компанiя має намiр утримувати їх до погашення); 

• Позики та дебiторська заборгованiсть; 

• Фiнансовi iнструменти наявнi для продажу (всi, що не ввiйшли в iншi групи). 

Вiднесення фiнансових iнвестицiй до певної категорiї вiдбувається в момент здiйснення iнвестицiї та пiд 

час регулярного перегляду вiдповiдностi iнвестицiй поставленим цiлям. 

Дольовi цiннi папери (акцiї) вiдносяться до першої категорiї фiнансових активiв. Первiсно оцiнюються та 

вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Подальше визнання на дату балансу 

здiйснюється за справедливою вартiстю.  

Станом на 31.12.2012 року тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi, незавершене виробництво, готова 

продукцiя, товари, векселi одержанi, iншi оборотнi активи, дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх 

розрахункiв, необоротнi активи та групи вибуття на балансi Товариства не облiковувались. 

На думку Аудитора, статтi балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю щодо активiв 

ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» станом на 31 грудня 2012 року, вiдповiдно до вимог 

мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi. 

Розкриття iнформацiї про зобов’язання та забезпечення 

Зобов’язання та забезпечення облiковувались Товариством протягом 2012 року в цiлому вiдповiдно МСБО 

1 «Подання фiнансової звiтностi» та Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi, МСФЗ 1 «Перше 

застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» 

Зобов'язання довгостроковi (непоточнi) та поточнi вiдображаються у балансi окремо. 

Документальне оформлення та вiдображення в бухгалтерському облiку Товариства операцiй з виникнення 

та погашення кредиторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 

Забезпечення наступних витрат i платежiв 

У ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» проводиться формування i розрахунок страхових резервiв у 

вiдповiдностi до статтi 31 Закону України «Про страхування», чинних пiдзаконних актiв з питань 

нарахування страхових резервiв, а також вимог МСФЗ 4 «Страховi контракти». 

Станом на 31.12.2012р. розмiр сформованих страхових (технiчних) резервiв за вирахуванням частки 

перестраховикiв становить 3 205 тис.грн., в т.ч.:  

• страховi резерви – 3 345 тис.грн.; 

• частка перестраховикiв у страхових резервах –140 тис.грн. 

Частка перестраховика розраховується у вiдповiдностi до статтi 31 Закону України «Про страхування». 

Станом на 31.12.2012р. частка перестраховика в страхових резервах становить 140 тис. грн. (ряд. Балансу 

416). 

Страховi резерви розмiщенi з урахуванням безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi, диверсифiкованостi та 

представленi активами, якi визначенi статтею 31 Закону України «Про страхування». 

Фiнансова дiяльнiсть ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС», пов’язана з розмiщенням технiчних 

резервiв та їх управлiнням, здiйснена з дотриманням Положення про обов’язковi критерiї та нормативи 

достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв, якими представленi страховi резерви з видiв 

страхування, iнших, нiж страхування життя, затвердженими Розпорядженням Держфiнпослуг вiд 

08.10.2009р. №741. 

На виконання вимог п.14 МСФЗ 4 «Страховi контракти» проведена перевiрка адекватностi страхових 

зобов'язань.  

У зв’язку з тим, що резерв коливань збитковостi згiдно з вимогами МСФЗ 4 «Страховi контракти» не 

визнається та не вiдображається у фiнансовiй звiтностi як страхове зобов’язання, проте є обов'язковим для 



нарахування за вимогами чинного нацiонального законодавства, резерв коливань збитковостi 

представлений у складi власного капiталу. 

Сума забезпечень виплат персоналу на 31.12.2012р. становить – 7 тис. грн. 

 

Довгостроковi зобов’язання 

Станом на 31.12.2012 року довгостроковi кредити банкiв, iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання, 

вiдстроченi додатковi зобов’язання та iншi довгостроковi зобов’язання на балансi Товариства не 

облiковувались. 

Поточнi зобов’язання 

Станом на 31.12.2012 року в складi поточних зобов’язань Товариства вiдображено заборгованiсть в розмiрi 

14 616 тис. грн. – в тому числi: 

• кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 829 тис.грн.; 

• кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв – 0 тис. грн.; 

• поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 125 тис. грн.; 

• поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування – 11 тис. грн.; 

• поточнi зобов’язання з оплати працi – 19 тис. грн.; 

• поточнi зобов’язання iз внутрiшнiх розрахункiв – 1 696 тис. грн.; 

• iншi поточнi зобов’язання – 11 936 тис. грн. 

Поточнi зобов’язання вiдображаються в фiнансовiй звiтностi за сумою погашення i визначаються в момент, 

коли матерiали, роботи, послуги та iншi ресурси, зарахованi Товариством на баланс. 

Станом на 31.12.2012 року короткостроковi кредити банкiв, поточна заборгованiсть за довгостроковими 

зобов’язаннями, векселi виданi, поточнi зобов’язання за розрахунками з позабюджетних платежiв, поточнi 

зобов’язання за розрахунками з учасниками, зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами та групами 

вибуття, утримуваними для продажу на балансi Товариства не облiковувались. 

Доходи майбутнiх перiодiв 

Станом на 31.12.2012 року доходи майбутнiх перiодiв на балансi Товариства не облiковувались. 

На думку Аудитора, статтi балансу, що характеризують розмiр забезпечень, довгострокових та поточних 

зобов’язань ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» справедливо й достовiрно вiдображають 

iнформацiю станом на 31 грудня 2012 року вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. 

Розкриття iнформацiї про власний капiтал 

Власний капiтал облiковувався Товариством протягом 2012 року в цiлому вiдповiдно до норм чинного 

законодавства, що регламентує ведення бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi. 

Документальне оформлення та вiдображення в бухгалтерському облiку Товариства операцiй з надходження 

та вибуття власного капiталу в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 

Статутний капiтал 

Аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi розмiру та 

складу статутного капiталу в фiнансовiй звiтностi ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» у всiх 

суттєвих аспектах. 

При зiбранi доказiв застосовувалися такi аудиторськi процедури, як перевiрка та пiдрахунок (обчислення). 

Аудитором, було проведено перевiрку вiдповiдностi залишкiв у синтетичних та аналiтичних регiстрах 

облiку статутного капiталу, шляхом зiставлення даних Головної книги, журналiв-ордерiв та iнших 

вiдомостей капiталу Товариства. 

Облiк та використання коштiв Товариства ведеться у вiдповiдностi з дiючим законодавством. 

Статутний капiтал Товариства згiдно Статуту становить 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень, який 

розподiлений на 100 000 (сто тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю однiєї акцiї 100,00 

гривнi (сто гривень 00 копiйок). 

Станом на 31.12.2012 р. статутний капiтал ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» складає 10 000 

000,00 грн., подiлений на 100 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 грн. 

Акцiонерами ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» є юридичнi та фiзичнi особи: 

- Коваль Н.В., загальна номiнальна вартiсть акцiй 35 000,00 грн., що становить 0,35% статутного капiталу. 

- ПП «ПФК «Аксiома», загальна номiнальна вартiсть акцiй 10 000,00 грн., що становить 0,10% статутного 

капiталу. 

- ТОВ «Фiнансовий стандарт», загальна номiнальна вартiсть акцiй 9 955 000,00 грн., що становить 99,55% 

статутного капiталу.  

Статутний капiтал сформований в повному обсязi. 

Резервний капiтал 

Резервний капiтал (ряд. Балансу 340) – це сума резервiв чистого прибутку Товариства, що накопичується 



вiдповiдно до вимог статуту Товариства та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв. 

Станом на 31.12.2012 року резервний капiтал сформовано у розмiрi 438 тис. грн.  

Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки) 

Нерозподiлений прибуток Товариства станом на 31.12.2012р., становить 10 507 тис. грн., достовiрно 

вiдображений у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi. 

Станом на 31.12.2012 року пайовий капiтал, додатковий вкладений капiтал, iнший додатковий капiтал, 

неоплачений та вилучений капiтал на балансi Товариства не облiковувався. 

На думку Аудитора, за винятком впливу питань, про якi йдеться вище, статтi балансу справедливо й 

достовiрно вiдображають iнформацiю щодо власного капiталу Приватного акцiонерного товариства ПрАТ 

«Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» станом на 31 грудня 2012 року, вiдповiдно до вимог мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 

Вартiсть чистих активiв 

На пiдставi даних балансу ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» станом на 31.12.2012р. вiдповiдно 

до вимог провадження страхової дiяльностi, аудитором розраховано вартiсть чистих активiв на предмет 

порiвняння їх суми iз заявленим статутними документами розмiром статутного капiталу, що передбачено 

статтею 155 Цивiльного кодексу України . 

Розрахунок вартостi чистих активiв 

ПРАТ «СК «IНТЕР-ПЛЮС» станом на 31.12.2012р. 

Таблиця 4 

№п/п Змiст Рядок балансу Сума (тис.грн.) 

1 2 3 4 

1 Склад активiв, якi приймаються до розрахунку 

1.1 Необоротнi активи 

Основнi засоби (залишкова вартiсть) 030 66 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 040 10 175 

Вiдстроченi податковi активи 060 0 

Нематерiальнi активи 010 412 

Iншi необоротнi активи 070 0 

Всього 10 653  

1.2 Оборотнi активи 

Запаси 100,110,130,140 102 

Дебiторська заборгованiсть 160,170,180,190,210 2 884  

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220 22 061  

Грошовi кошти 230, 240 3 073  

Iншi оборотнi активи 250 0  

Всього 28 120 

1.3 Витрати майбутнiх перiодiв 0 

Разом активи 38 773  

2 Зобов’язання, що приймаються до розрахунку 

2.1 Забезпечення наступних виплат i платежiв 

Забезпечення витрат персоналу 400 7 

Iншi забезпечення 410 0 

Страховi резерви 415 3 345 

Частка перестраховикiв у страхових резервах 416 140 

Всього 3 212 

2.2 

Довгостроковi зобов’язання 0 

Поточнi зобов’язання  

2.3 Векселi виданi 520 0 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 530 829 

Поточнi зобов’язання за розрахунками:  

- з одержаних авансiв 540 0 

- з бюджетом 550 125  

- зi страхування 570 11 

- з оплати працi 580 19 

- iз внутрiшнiх розрахункiв 600 1 696 

Iншi поточнi зобов’язання 610 11 936  

Всього 14 616  



2.4 Доходи майбутнiх перiодiв 630 0 

Разом зобов’язання 17 828 

Визначаємо вартiсть чистих активiв за формулою:  

(1.1+1.2+1.3) – (2.1+2.2+2.3+2.4) = (10 653 + 28 120+ 0) – (3 212+ 14 616) = 38 773 – 17 828 = 20 945 тис. грн. 

Перевiркою дотримання ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» вимог п.3 статтi 155 «Статутний 

капiтал товариства» Цивiльного кодексу України щодо розмiру вартостi чистих активiв в порiвняннi iз 

розмiром статутного капiталу встановлено, що вартiсть чистих активiв станом на звiтну дату перевищує 

розмiр статутного капiталу. До того ж, розрахунковий показник вартостi чистих активiв задовольняє 

вимогам статтi 155 «Статутний капiтал товариства акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України. 

При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу встановлено, що вартiсть чистих 

активiв перевищує розмiр статутного капiталу ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» на 10 945 тис. 

грн. (20 945 - 10 000).  

Висновок: Розрахунок вартостi чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 20 945 тис. грн. 

Статутний капiтал складає 10 000 тис. грн. i вiдповiдає величинi скоригованого статутного капiталу, який 

розрахований на кiнець року. Неоплачений капiтал та вилучений капiтал на кiнець звiтного перiоду 

вiдсутностi. 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 10 945 тис. грн. 

Вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр статутного капiталу, вартiсть чистих активiв 

розрахована на кiнець року. Вимоги статтi 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

ОБЛIК ФIНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТIВ 

Фiнансовi результати Товариства за звiтний перiод вiдображено згiдно з вимогами МСБО 1 «Подання 

фiнансової звiтностi» та Концептуальної основи фiнансової звiтностi, МСФЗ 1 «Перше застосування 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» та з урахуванням форм, затверджених П(С)БО 3 «Звiт про 

фiнансовi результати», вони побудованi на реальних даних бухгалтерського облiку, який ведеться у 

вiдповiдностi до прийнятих на даний час мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, обраної та 

впровадженої облiкової полiтики Товариства. 

При складаннi фiнансової звiтностi за звiтний перiод 2012 року Товариство застосовувало МСФО 12 

«Податки на прибуток». 

В цiлому облiк доходiв та витрат в Товариствi ведеться згiдно вимог чинного законодавства. 

Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку 

Доходи 

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк Товариством одержано та показано в звiтi 

про фiнансовi результати доходи в розмiрi 21 363 тис. грн. 

Таблиця 5  

Доходи господарської дiяльностi ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» за 2012 рiк 

Рахунок Вид доходiв Сума (тис.грн.) 

70 Доходи вiд операцiйної дiяльностi 10 321  

71 Iнший операцiйний дохiд 598  

73 Iншi фiнансовi доходи 2  

74 Iншi доходи 10 442  

Всього 21 363  

Облiк доходiв протягом 2012 року здiйснювався Товариством в цiлому iз дотриманням вимог МСФЗ 4 

«Страховi контракти» (застосоване застереження МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi» щодо страхових контрактiв). Iншi доходи Товариства облiковуються у вiдповiдностi 

до МСФО 18 «Дохiд». 

Витрати 

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк Товариством понесено та показано в Звiтi 

про фiнансовi результати витрати в розмiрi 14 326 тис. грн. 

Таблиця 6  

Витрати господарської дiяльностi ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» за 2012 рiк 

Рахунок Вид витрат Сума (тис.грн.) 

90 Собiвартiсть реалiзацiї 751  

92 Адмiнiстративнi витрати 802  

93 Витрати на збут 1 605  

94 Iншi витрати операцiйної дiяльностi 506  

97 Iншi витрати 10 376  

98 Податок на прибуток 286  

Всього 14 326 



Облiк витрат дiяльностi протягом 2012 року здiйснювався Товариством в цiлому вiдповiдно до вимог 

МСФЗ 4 «Страховi контракти» (застосоване застереження МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi» щодо страхових контрактiв). Iншi витрати Товариства облiковуються у 

вiдповiдностi до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» та Концептуальної основи фiнансової звiтностi, 

МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 

Чистий прибуток 

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк Товариство отримало прибуток у сумi 7 

037 тис. грн. 

Методика визначення кiнцевого результату дiяльностi в цiлому вiдповiдає вимогам МСБО 1 «Подання 

фiнансової звiтностi» та Концептуальної основи фiнансової звiтностi, МСФЗ 1 «Перше застосування 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 

Зазначенi показники визначенi достовiрно, про що свiдчать данi аналiтичного та синтетичного облiку. 

За результатами дiяльностi за 2012 рiк Товариство отримало прибуток в сумi 7 037тис.грн. Нерозподiлений 

прибуток на 31.12.2012р. становить 10 507 тис. грн.  

8. АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОГО СТАНУ  

Таблиця 7 

Показники Алгоритм розрахунку показника Фактичне значення показника станом на 31.12.2011 р. 

Фактичне значення показника станом на 31.12.2012 р. Нормативне значення 

1 2 3 4 5 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) (КЛ 1) (Пiдсумок роздiлу II активу + рядок 270) / (пiдсумок 

роздiлу IV пасиву + рядок 630) 3,2 1,9 1,0 – 2,0 

Коефiцiєнт поточної лiквiдностi (КЛ 2) (Пiдсумок роздiлу II активу – рядки 100,110,120,130,140 + рядок 

270) / (пiдсумок роздiлу IV пасиву + рядок 630) 3,2 1,9 0,7 – 0,8 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (КЛ 3) (рядок 220 + рядок 230 + рядок 240) / пiдсумок роздiлу IV пасиву 

2,1 1,7 0,2 – 0,25 

Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (або автономiї) (КФН) пiдсумок роздiлу I пасиву / Валюту балансу 0,6 

1,4 не менше 0,3 

Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв (КЗВ) (пiдсумок роздiлу III пасиву + пiдсумок 

роздiлу IV пасиву + рядки 420,630) / пiдсумок роздiлу I пасиву 0,3 0,7 не бiльше 1,0 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на 31.12.2012 р. передбачає проведення розрахунку покриття 

короткострокової заборгованостi за рахунок грошових коштiв та їх еквiвалентiв.  

Коефiцiєнти загальної лiквiдностi (покриття) та поточної лiквiдностi на кiнець звiтного перiоду мають 

значення, що значно перевищують нормативнi. Це свiдчить про можливiсть Товариства своєчасно погасити 

свої поточнi зобов’язання за рахунок дебiторської заборгованостi, грошових коштiв, їх еквiвалентiв та 

запасiв у повному обсязi. 

Коефiцiєнт автономiї станом на 31.12.2012 р. має значення 1,4 при нормативному значеннi 0,3. Це свiдчить 

про незалежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. 

Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв пiдтверджує незалежнiсть товариства вiд залучених 

засобiв, та на кiнець звiтного перiоду має значення 0,7 при критичному значеннi 1,0. Це означає, що 

товариство незалежне вiд залучених коштiв. 

Щодо наявностi власних коштiв Товариства 

Станом на 31.12.2012р. власнi кошти (власний капiтал) Товариства складають: 

Розмiр власних коштiв (власного капiталу) ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС», що забезпечує 

виконання ним зобов’язань щодо формування статутного капiталу, дорiвнює рiзницi мiж розмiром власного 

капiталу (пiдсумок роздiлу I пасиву балансу), зменшеного на суму резервного капiталу, та розмiром коштiв, 

укладених у необоротнi активи (пiдсумок роздiлу I активу балансу), зменшених на суму довгострокової 

дебiторської заборгованостi, вiдстрочених податкових активiв та iнших необоротних активiв: 

ВК = (IрП – РК) – (IрА – (ДДЗ + ВПА + IНА) = 

(20 945 – 438 ) – (10 653 – (0 +0 +0) = 9 854 (тис. грн.) 

де: 

IрП – пiдсумок роздiлу I пасиву балансу 

РК – резервний капiтал 

IрА – пiдсумок роздiлу I активу балансу 

ДДЗ – довгострокова дебiторська заборгованiсть 

ВПА – вiдстроченi податковi активи 

IНА – iншi необоротнi активи 

ВК – власнi кошти (власний капiтал) 

Фiнансова ситуацiя Товариства свiдчить про стабiльнiсть i платоспроможнiсть Товариства.  



Результати аналiзу фiнансового стану ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» наведенi в Довiдцi 

(Додаток №1) станом на 31 грудня 2012року. 

Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi, можна зробити висновок, що Товариство фiнансово-стiйке, 

має лiквiдний баланс, вiрогiдностi банкрутства немає.  

За результатами оцiнки зiбраних аудиторських доказiв, не виявлено подiй або умов, якi можуть поставити 

пiд сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства протягом 12 мiсяцiв. 

В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, 

iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок". На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми 

можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть 

вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i 

визнаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" своєчасно 

оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi. Аудитор не отримав достатнi та 

прийнятнi аудиторськi докази того, щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, 

що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв (Товариством) та 

подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. 

Також, за результатами проведення вiдповiдних процедур аудитором не iдентифiковано ризикiв суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

Значнi правочини 

Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений 

акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 

i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Товариство 

у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» мало виконання значних 

правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi). 

За даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2011 рiк вартiсть активiв складає 20 480 

тис. грн., тобто мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає дослiдженню Аудитором складає 2 248 тис. грн. 

Аудитором були виконанi процедури щодо перевiрки дотримання Товариством вимог законодавства 

стосовно виконання значних правочинiв. Дозволи на здiйснення значних правочини за 2012 рiк з ринковою 

вартiстю послуг, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв станом на 31.12.2011р., затвердженi 

Наглядовою радою Товариства, а дозволи на здiйснення правочинiв ринковою вартiстю бiльш нiж 25 % 

вiдсоткiв вiд вартостi активiв станом на 31.12.2011р. – затвердженi загальними зборами. 

Таким чином, на пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що 

Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв. 

Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам Закону 

України «Про акцiонернi товариства» 

Аудитор здiйснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного 

управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». 

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту 

вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», було отримання доказiв, якi дозволяють 

сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам 

Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, 2) достовiрностi та повноти розкриття 

iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного 

управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.  

Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства здiйснюється вiдповiдно 

до роздiлу Статуту, який затверджено Загальними зборами акцiонерiв вiд 14.02.2011 року (Протокол №1) та 

зареєстровано Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 02.06.2011 року, номер 

запису 10681050011021441.  

У 2012 роцi змiни до Статуту не вносились. 

Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного 

управлiння:  

- Загальнi збори акцiонерiв;  

- Наглядова рада; 

- Виконавчий орган (Правлiння); 

- Ревiзiйна комiсiя. 

Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам законодавства. 

З 2012 року системою корпоративного управлiння Товариства не передбачено посаду внутрiшнього 

аудитора (п.1 ст.56 Закону України «Про акцiонернi товариства»).  



Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту Товариства, 

Положенням про Загальнi збори акцiонерiв, Положенням про Правлiння, Положенням про Наглядову раду, 

Положенням про Ревiзiйну комiсiю, а також Принципами (кодексом) корпоративного управлiння. Рiчнi 

Загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» 

- до 30 квiтня. 

Протягом звiтного року Правлiння здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в 

межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiн у складi Правлiння протягом 

звiтного року не вiдбувалось. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства 

здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю та незалежним аудитором. Наглядова рада Товариства здiйснює 

контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав Акцiонерiв. Змiн у складi Наглядової ради не вiдбувалось.  

Аудитором виконанi аудиторськi процедури щодо перевiрки звiту про корпоративне управлiння, який є 

складовою частиною Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв Товариства за 2012 рiк. За результатами 

виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння (у тому числi внутрiшнього аудиту) 

вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», можна зробити висновок: 1) прийнята та 

функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам 

Закону України «Про акцiонернi товариства», 2) наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан 

корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв 

корпоративного управлiння Товариства та результати їх функцiонування. 

Висновки 

Прийнята Товариством система бухгалтерського облiку вiдповiдає мiжнародним стандартам та вимогам 

чинного законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi i виконує роль 

формування надiйного джерела iнформацiї про фiнансовий стан Товариства. 

Фiнансова звiтнiсть та звiтнiсть Товариства складена на основi дiйсних облiкових даних по результатам 

операцiй за перiод з 01 сiчня 2012 р. по 31 грудня 2012р., що пiдтверджується документами первинного 

бухгалтерського облiку та грошовими документами. 

Iнформацiя у фiнансовiй звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «IНТЕР-

ПЛЮС» розкрита у повнiй мiрi та достовiрно вiдображає реальний стан фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 

В результатi перевiрки iнформацiї, наданої, можна стверджувати, що фiнансова звiтнiсть Приватного 

акцiонерного товариства «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» вiдповiдає встановленим вимогам чинного 

законодавства України, прийнятої облiкової полiтики Товариства, вiдображає його фiнансовий стан на дату 

складання звiтностi.  

Аудитори пiдтверджують достовiрнiсть балансу (форма №1) Приватного акцiонерного товариства 

«Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» станом на 31 грудня 2012р. з валютою 38 773 тис. грн. (тридцять 

вiсiм мiльйонiв сiмсот сiмдесят три тисячi) та Звiт про фiнансовi результати (форма №2) за 2012 рiк, що 

являються додатками до цього аудиторського висновку. 

Додатки 

• довiдка про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» 

станом на 31 грудня 2012 року; 

• пiдтверджений Аудитором Баланс Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «IНТЕР-

ПЛЮС» станом на 31 грудня 2012 року; 

• пiдтверджений Аудитором Звiт про фiнансовi результати Приватного акцiонерного товариства «Страхова 

компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» за 2012 рiк; 

• пiдтверджений Аудитором Звiт про рух грошових коштiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова 

компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» за 2012 рiк; 

• пiдтверджений Аудитором Звiт про власний капiтал Приватного акцiонерного товариства «Страхова 

компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» за 2012 рiк; 

• пiдтвердженi Аудитором Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства 

«Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» за 2012 рiк; 

• пiдтвердженi Аудитором Розрахунки чистих активiв станом на 31.12.2012 року Приватного акцiонерного 

товариства «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС». 

Аудитор _______________________О.С.Гавриловський  

(Сертифiкат аудитора серiя А №006161 вiд 19.01.2007р. 

Рiшенням АПУ №171/3 вiд 19 сiчня 2007 р.) 

Директор аудиторської фiрми 

ТОВ „Аудиторська фiрма  

„Мiла –аудит” _______________________Л.М. Гавриловська  

(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р.,  



Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.) 

Дата видачi аудиторського висновку: 16 квiтня 2013р. 

Додаток №1 

ДОВIДКА 

про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» станом 

31.12.2012р. 

Аналiз загальної оцiнки стану активiв Товариства 

Показники Станом на 31.12.2011р. Станом на 31.12.2012р. 

тис.грн. % до валюти балансу тис.грн. % до валюти балансу 

1 2 3 4 5 

1.Основнi засоби та iншi позаоборотнi активи 10 588 47,1 10 653 27,5 

в тому числi:  

- основнi засоби (балансова вартiсть) 67 0,3 66 0,2 

- iншi необоротнi активи 0 0 0 0 

- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 10 175 45,3 10 175 26,2 

- нематерiальнi активи 346 1,5 412 1,1 

- незавершене будiвництво 0 0 0 0 

- вiдстроченi податковi активи 0 0 0 0 

- довгострокова дебiторська заборгованiсть 0 0 0 0 

2.Оборотнi кошти, 11 892 52,9 28 120 72,5 

в тому числi:  

- запаси i витрати 143 0,7 102 0,3 

- дебiтори 4 008 17,8 2 884 7,4 

- грошовi кошти 5 351 23,8 3 073 7,9 

- iншi оборотнi активи 0 0 0 0 

- поточнi фiнансовi iнвестицiї 2 390 10,6 22 061 56,9 

3. Витрати майбутнiх перiодiв 0 0 0 0 

Витрати майбутнiх перiодiв 0 0 0 0 

РАЗОМ 22 480 100% 38 773 100% 

Аналiз загальної оцiнки стану пасивiв Товариства 

Показники Станом на 31.12.2011р. Станом на 31.12.2012р. 

тис.грн. % до валюти балансу тис.грн. % до валюти балансу 

1 2 3 4 5 

1.Власнi кошти, 13 908 61,9 20 945 54,0 

в тому числi:  

- статутний капiтал 10 000 44,5 10 000 25,8 

- додатковий вкладений капiтал 0 0 0 0 

- iнший додатковий капiтал 0 0 0 0 

- резервний капiтал 438 1,9 438 1,1 

- нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 3 470 15,4 10 507 27,1 

- неоплачений капiтал 

0 0 0 0 

2.Забезпечення наступних витрат i платежiв 4 903 21,8 3 212 8,3 

3.Позиковi кошти, 3 671 16,3 14 616 37,7 

в тому числi:  

- довгостроковi зобов’язання 0 0 0 0 

- поточна кредиторська заборгованiсть 3 671 16,3 14 616 37,7 

4. Доходи майбутнiх перiодiв 0 0 0 0 

- доходи майбутнiх перiодiв 0 0 0 0 

РАЗОМ 22 480 100% 38 773 100% 

Показники фiнансового стану Товариства 

Показники Норма Станом на 31.12.2011р. Станом на 31.12.2012р. 

1 2 3 4 5 

1. Показники платоспроможностi 

1.Коефiцiєнт поточної лiквiдностi КЛ-1 2,0-2,5 3,2 1,9 

2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi КЛ-2 0,7-0,8 3,2 1,9 

3.Коефiцiєнт абсолютної (термiнової) лiквiдностi КЛ-3 0,2-0,25 2,1 1,7 

4.Коефiцiєнт покриття короткострокових зобов’язань власним оборотним капiталом Кп.3 Не 



2. Показники фiнансової стiйкостi 

1.Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв К-3 Не>1 0,3 0,6 

2.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi КН Не 

3.Коефiцiєнт автономiї КА 0,5 0,6 0,8 

4.Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв КМ 0,5 0,2 0,2 

5.Наявнiсть власних обiгових коштiв (власний оборотний капiтал) - - 2 882 9 854 

3. Iншi показники фiнансового стану 

1.Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв КIР 0,2 0,2 

2.Коефiцiєнт покриття iнвестицiй КАПI 0,85-0,9 1,0 1,0 

3.Коефiцiєнт iнвестування Кiн 0,1 0,1 

4.Коефiцiєнт реальної вартостi основних засобiв у майнi К.рос 0,2 0,2 

5.Коефiцiєнт покриття балансу К п.б. 1,2 1,2 

6.Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв К.е.вк. 0,1 0,3 

7.Конфiцiєнт використання фiнансових ресурсiв усього майна К.в.ф. 1,0 1,0 

8.Показник заборгованостi кредиторам 16,3% 37,7% 

9.Обiговiсть дебiторської заборгованостi 10,6% 56,9% 

10.Рентабельнiсть власного капiталу 12,8% 25,4% 

ПрАТ «Страхова компанiя «IНТЕР-ПЛЮС» за 2012 рiк отримало прибуток у сумi 7 037 тис. грн. 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi має тенденцiю до збiльшення в порiвняннi з минулим роком, це показує, 

що Товариство має достатньо ресурсiв для погашення поточних зобов’язань.  

Коефiцiєнти платоспроможностi (фiнансової стiйкостi), показують питому вагу власного капiталу в 

загальнiй сумi засобiв авансованих на його дiяльнiсть.  

Коефiцiєнти структури капiталу (фiнансування) характеризують низький ступiнь залежностi Товариства вiд 

залучених засобiв.  

Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi, можна зробити висновок, що Товариство фiнансово-стiйке, 

має лiквiдний баланс, вiрогiдностi банкрутства немає. 

Аудитор __________________________О.С.Гавриловський  

(Сертифiкат аудитора серiя А №006161 вiд 19.01.2007р. 

Рiшенням АПУ №171/3 вiд 19 сiчня 2007 р.) 

Директор аудиторської фiрми 

ТОВ „Аудиторська фiрма  

„Мiла – аудит” ________________________Л.М. Гавриловська  

(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р.,  

Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.) 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
1. Iнформацiя про компанiю 

Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя «Iнтер-Плюс» (надалi – «Товариство») зареєстроване 

02.06.2012 року вiдповiдно до чинного законодавства України. Юридична адреса Товариства: вул. Анрi 

Барбюса, 13 б, м. Київ, 04680. Товариство є правонаступником Приватного акцiонерного товариства 

«Страховий Дiм «Актон».  

Предметом дiяльностi Товариства є проведення страхування, перестрахування i здiйснення фiнансової 

дiяльностi, пов`язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Страхова 

компанiя здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до отриманих лiцензiй Державної комiсiї з регулювання 

ринкiв фiнансових послуг України.  

Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства складає 79 чоловiки. 

2. Облiкова полiтика 

Основнi аспекти облiкової полiтики, якi застосовувались у процесi пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, 

наведено нижче. 

2.1. Основа пiдготовки фiнансово звiтностi  

На виконання вимог ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», 

фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2012 р., була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), якi опублiкованi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв 

України.  

За всi попереднi звiтнi перiоди, що включаючи рiк, що завершився 31 грудня 2011 р, Товариство готувало 

фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до нацiональних загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку 

(нацiональних П(С)БО). Дана звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою 

звiтнiстю Товариства, що пiдготовлена у вiдповiдностi до МСФЗ. Порiвняльна iнформацiя пiдготовлена з 

урахуванням даних на початок на 2011 року. У примiтцi 2.3, наведена iнформацiя про перехiд Товариства 

на МСФЗ. 

Правила пiдготовки фiнансових звiтiв згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) 

вимагають використання певних важливих облiкових оцiнок i припущень, а також висловлення думки i 

висновкiв керiвництва Товариства в ходi застосування облiкових полiтик Товариства. Умови пiдготовки 

фiнансових звiтiв також вимагають використання припущень, якi впливають на повiдомленi у звiтностi 

суми активiв та пасивiв (зобов’язань) i розкриття умовних (право на використання яких витiкає з виконання 

операцiй на дату фiнансового звiту) активiв та пасивiв станом на дату пiдготування фiнансових звiтiв, а 

також повiдомленi суми надходжень i витрат протягом звiтного перiоду. Хоча й такi оцiнки i припущення 

основанi на найкращих вiдомостях i знаннях керiвництва у вiдношеннi поточних подiй i дiй, фактичнi 

результати можуть зрештою суттєво вiдрiзнятись вiд подiбних оцiнок та припущень.  

Облiкова полiтика складена для розкриття принципiв, основ, домовленостей, правил та методик, яких 

дотримується Товариство, при складаннi та поданнi фiнансових звiтiв. Облiкова полiтика Товариства може 

бути змiнена тiльки якщо: це вимагається стандартом або тлумаченням; або з метою пiдвищення 

iнформативностi звiтностi. Облiкова полiтика застосовується з урахуванням принципу послiдовностi, що 

передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування прийнятої стабiльної облiкової полiтики. Помилки 

попереднього перiоду виправляються шляхом ретроспективного перерахунку через рахунок 

«Нерозподiленi прибутки(збитки)». 

2.1. Основа пiдготовки фiнансово звiтностi продовження 

Дана фiнансова звiтнiсть базується на таких принципах: правдивостi подання, переважання сутностi над 

формою, нейтральностi, обачностi, надiйностi та повноти, можливостi перевiрки, допущення 

безперервностi дiяльностi пiдприємства, зрозумiлостi та доречностi звiтної iнформацiї, своєчаснiсть 

подання, єдиного грошового вимiрника.  

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена у тисячах гривень - нацiональнiй валютi України. 

2.2. Суттєвi положення облiкової полiтики 

Облiк iнвестицiй у дочiрнi, спiльно-контрольованi та асоцiйованi пiдприємства в окремiй фiнансовiй 

звiтностi  

При складаннi окремої фiнансової звiтностi Товариство облiковує iнвестицiї у дочiрнi i в асоцiйованi 

пiдприємства за собiвартiстю вiдповiдно до параграфа 38а) МСБО 27 «Консолiдована та окрема фiнансова 

звiтнiсть». 

Суб'єкт господарювання виникає дивiденди, отриманi вiд дочiрнього, спiльноконтрольованого або 

асоцiйованого пiдприємства в складi прибутку чи збитку у своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, коли 

встановлено його право отримати дивiденд. 

Доходи  

1МСФО 4 «Страховi контракти». 



До складу доходу вiд реалiзацiї страхових послуг включаються: 

- заробленi страховi премiї, в частинi сум страхових платежiв, що вiдповiдають страховим ризикам, що 

минули цiлком або частково на звiтну дату; 

- комiсiйна винагорода за договорами, переданими в перестрахування; 

- комiсiйна винагорода за надання послуг для iнших страховикiв (посередницька дiяльнiсть щодо 

укладання договорiв страхування iнших страховикiв, послуги щодо врегулювання страхових подiй за 

договорами страхування iнших страховикiв); 

- частки страхових сум i страхових вiдшкодувань, сплаченi перестраховиками; 

- суми, належнi до отримання за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний збиток; 

- повернутi суми з централiзованих страхових резервних фондiв; 

- результат змiни резервiв, iнших, нiж РНЗП. 

Облiк доходiв (страховi платежi, зароблена премiя) ведеться окремо за прямими укладеними договорами 

страхування та за прийнятими в перестрахування. Аналiтичний облiк страхових платежiв здiйснювати за 

правилами страхування Компанiї та страхувальниками в розрiзi дирекцiй.  

Порядок вiдображення в облiку доходiв звiтного перiоду за укладеними договорами страхування залежить 

вiд визначених договором страхування умов, набрання чинностi та сплати страхувальником страхових 

платежiв, враховуючи особливостi ст.18 Закону України «Про страхування». Доходи за укладеними 

договорами нараховуються у вiдповiдностi до умов договору: 

А. метод нарахування «З дати» 

Проводиться нарахування договорiв ОСЦВВНТЗ, добровiльного та обов’язкового страхування вiд 

нещасних випадкiв з дати початку дiї полiсу. 

Б. метод нарахування «З дати оплати» 

Проводиться нарахування по договорам, умовами яких визначено, що договiр набуває чинностi з моменту 

сплати страхової премiї та в договорi не визначенi перiоди вiдповiдно до календарного плану. Таким 

методом нараховуються договори добровiльного страхування майна, добровiльного медичного 

страхування, добровiльного страхування перед третiми особами, добровiльного страхування 

вiдповiдальностi. 

В. метод нарахування «По банкiвським випискам» 

Проводиться нарахування за договорами добровiльного страхування наземного транспорту та майна - 

умовами яких визначено, що нарахування страхової премiї та строк дiї договорiв прив’язанi до визначених 

календарним планом перiодiв.  

У випадку, коли страховик отримує попередньо сплаченi страховi платежi, вони облiковуються як 

кредиторська заборгованiсть за розрахунками з отриманих авансiв та потрапляють для визначення доходу у 

перiодi вступу в дiю договору страхування. У разi дострокового припинення дiї договору страхування за 

вимогою страхувальника, страховик повертає йому сплаченi страховi платежi за перiод, що залишився до 

закiнчення дiї договору страхування, з вiдрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних 

виплат страхового вiдшкодування, що були здiйсненi за договором страхування. Якщо вимога 

страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, останнiй повертає 

страхувальнику сплаченi ним страховi платежi повнiстю.  

У разi дострокового припинення дiї договору страхування за вимогою страховика страхувальнику 

повертаються повнiстю сплаченi ним страховi платежi. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням 

страхувальником умов договору страхування, страховик повертає страхувальнику сплаченi страховi 

платежi за перiод, що залишився до закiнчення дiї договору страхування з вирахуванням нормативних 

витрат на ведення справи та фактичних виплат страхового вiдшкодування, що були здiйсненi за договором 

страхування. 

Тарифи, зазначенi в договорi страхування в цiлях бухгалтерського облiку вважаються справедливими. Всi 

страховi продукти Компанiї, якi перелiченi в Законi України «Про страхування» та на якi Компанiя має 

лiцензiю, вважаються ризиковими договорами страхування.  

Iншi доходи Компанiї облiковуються у вiдповiдностi до МСФО 18 «Дохiд». 

Iншi доходи визнаються за справедливою вартiстю за датою складення акта або iншого документа, 

оформленого вiдповiдно до вимог чинного законодавства, який пiдтверджує виконання робiт або надання 

послуг. Для облiку iнших доходiв, фiнансових доходiв та надзвичайних доходiв застосовується рахунки 

класу 7.  

Доходи та витрати по iнвестицiйнiй та фiнансовiй дiяльностi вiдображаються в звiтi про сукупнi прибутки 

та збитки вiдображаються розгорнуто. 

Перерахунок iноземних валют 

Операцiйна валюта та валюта представлення звiтностi 

Об’єкти, включенi до фiнансової звiтностi Товариства, вимiрюються з використанням валюти первинного 

економiчного середовища, у якому функцiонує компанiя ("операцiйна валюта"). Фiнансова звiтнiсть 

представлена в гривнях, яка є операцiйною валютою та валютою представлення звiтностi Товариства. 



Операцiї та баланси 

Операцiї в iноземних валютах перераховуються в операцiйну валюту за курсами обмiну валют, якi є 

домiнуючими на дати вчинення операцiй. Прибутки та збитки в iноземних валютах, що виникли внаслiдок 

виконання таких операцiй, а також в результатi перерахунку вартостi грошових активiв та пасивiв, 

номiнованих в iноземних валютах, за курсами обмiну валют, що склалися наприкiнцi року (промiжного 

перiоду), вiдображаються як прибутки чи збитки. Перерахунок рiзницi з фiнансових активiв, наявних для 

продажу, вiдображається в iншому сукупному прибутку, i далi включається до ринкової вартостi резерву в 

капiталi. 

Оподаткування 

Поточний податок на прибуток розраховується вiдповiдно до законодавства за ставками з податку на 

прибуток, якi дiяли станом на звiтну дату.  

Витрати Товариства визнаються i нараховуються вiдповiдно до вимог ст. 138 та ст.156 р. III Податкового 

кодексу України. Витрати визнаються на пiдставi первинних документiв, що пiдтверджують факт 

здiйснення витрат.  

Вiдкладений податок облiковується на рахунку 17 «Вiдкладенi податковi активи» та розраховується з 

авансiв отриманих. Вiдкладений податок з отриманих авансiв за договорами страхування розраховується за 

ставкою 3%, з iнших авансiв за ставкою вiдповiдно до законодавства (в 2012 роцi - 21%).  

Основнi засоби 

Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСФЗ 16 «Основнi засоби». 

Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї) 

бiльше року та якщо його утримують для надання послуг, для здавання в оренду або для адмiнiстративних 

цiлей. Вартiсне обмеження не застосовується.  

Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, зараховується на баланс пiдприємства 

за собiвартiстю. До собiвартостi включається цiна придбання та iншi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з 

доставкою активу до мiсця розташування та приведення його до стану готовностi для експлуатацiї у спосiб, 

визначений управлiнським персоналом.  

Наступна оцiнка основних засобiв здiйснюється по iсторичнiй вартостi у вiдповiдностi до моделi 

собiвартостi МСФЗ 16 «Основнi засоби».  

Амортизацiю активу починають з моменту, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн 

доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, тобто с 

дати акту введення в експлуатацiю основних засобiв. Нарахування амортизацiї проводити щомiсячно. 

Амортизацiю окремого об'єкта основних засобiв для бухгалтерського облiку розраховується iз 

застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка 

амортизується, за мiнусом лiквiдацiйної вартостi, на очiкуваний перiод корисного використання об'єкта 

основних засобiв.  

Нарахування амортизацiї припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив 

класифiкують як утримуваний для продажу або на дату, з якої припиняють визнання активу. Датою 

припинення визнання активу вважається дата акту лiквiдацiї основних засобiв. Датою класифiкацiї активу 

для продажу вважається дата розпорядження керiвництва про продаж об’єкту основних засобiв. 

Нематерiальнi активи  

Визнання, оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСФЗ 38 «Нематерiальнi 

активи».  

На балансi облiковуються iдентифiкованi нематерiальнi активи, а саме якi можуть бути вiдокремленi (якi 

можливо продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з 

пов'язаним з ним контрактом), або якi виникли внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав. 

Нематерiальними активами визнаються контрольованi активи, вiд яких використання мають надходити 

економiчнi вигоди та якi можливо достовiрно оцiнити.  

По нематерiальних активах, якi не вiдповiдають критерiям визнання, витрати визнаються у витратах 

поточного перiоду.  

Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальний 

актив вiдображається у вiдповiдностi до моделi собiвартостi, тобто вiдображається за собiвартiстю за 

вирахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Одиницею облiку є окремий об'єкт 

нематерiальних актив. 

Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного 

методу. 

Нематерiальнi активи безстроковi (наприклад, лiцензiї) вважаються неамортизованими активам та по таким 

об'єктам нарахування зносу не проводиться. 

Зменшення корисностi активiв  

У вiдповiдностi до МСФЗ 36 «Зменшення корисностi активiв» проводиться нарахування резерву збиткiв вiд 

зменшення корисностi активiв. По основним засобам та нематерiальним активам один раз на рiк станом на 



01 грудня кожного року проводиться тест на зменшення корисностi активiв. По активах, що мають ознаки 

зменшення корисностi, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування такого активу. В разi перевищення 

балансової вартостi активу над сумою очiкуваного вiдшкодування – нараховується резерв зменшення 

корисностi активiв. Сума резерву списується на поточнi витрати, зменшуючи вартiсть активу.  

Облiк запасiв 

Запаси товарно-матерiальних цiнностей Товариства визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно з 

МСФЗ 2 «Запас». Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей, яке оприбутковується за цiною 

придбання.  

Оцiнка запасiв при їx вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi 

запасiв.  

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Компанiї визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно з МСФЗ 28 

«Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства». Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться на рахунку 14 

«Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї». 

Якщо є фактори того, в дочiрньому пiдприємствi недостатньо функцiй контролю, консолiдована звiтнiсть 

не складається та iнвестицiї облiковуються по методу участi в капiталi. Згiдно з методом участi в капiталi, 

iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно визнається за собiвартiстю. Пiсля отримання звiтностi вiд 

асоцiйованої Компанiї, станом на 31 грудня кожного року балансова вартiсть iнвестицiї збiльшується або 

зменшується для визнання частки iнвестора у прибутку або збитку об'єкта iнвестування.  

 

Фiнансовi iнструменти (фiнансовi активи)  

Фiнансовi iнструменти Товариством визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно з МСФЗ 32 «Фiнансовi 

iнструменти: подання», 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», МСФО 7 «Фiнансовi iнструменти: 

розкриття iнформацiї».  

Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи з метою облiку за такими категорiями: 

1. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через фiнансовий результат (придбанi 

або створенi в основному з метою продажу або перепродажу в близькому майбутньому; є частиною 

портфеля iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, якими управляють разом та щодо яких iснують 

свiдчення останньої фактичної схеми отримання короткострокового прибутку)  

2. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення (якщо компанiя має намiр утримувати їх до 

погашення); 

3. Позики та дебiторська заборгованiсть; 

4. Фiнансовi iнструменти наявнi для продажу (всi, що не ввiйшли в iншi групи). 

Вiднесення фiнансових iнвестицiй до певної категорiї вiдбувається в момент здiйснення iнвестицiї та пiд 

час регулярного перегляду вiдповiдностi iнвестицiй поставленим цiлям. Iнформацiю про оцiнку фiнансових 

iнвестицiй та вiдношення до певної категорiї на дату балансу для вiдображення у бухгалтерському облiку 

готує i подає у бухгалтерiю фiнансове управлiння .  

Дольовi цiннi папери (акцiї) вiдносяться до першої категорiї фiнансових активiв. Первiсно оцiнюються та 

вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Подальше визнання на дату балансу 

здiйснюється за справедливою вартiстю. Перехiд в iншi категорiї не допускається. Прибуток або збиток вiд 

переоцiнки при визначеннi справедливої вартостi вiдображається у формi «Звiт про сукупнi прибутки та 

збитки за звiтний перiод». Сума збiльшення або зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй на 

дату балансу вiдображається у складi iнших доходiв або iнших витрат.  

Цiннi папери до погашення (облiгацiї, векселi) вiдносяться до другої категорiї фiнансових активiв та 

облiковуються за амортизованою вартiстю з застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Амортизацiя 

вiдображається в формi «Звiт про сукупнi прибутки та збитки за звiтний перiод». 

Дебiторська заборгованiсть  

Дебiторська заборгованiсть вiдноситься до третьої категорiї фiнансових активiв. Сумнiвна заборгованiсть 

не вважається фiнансовим активом. Кошти, сплаченi в Моторно-Транспортне Страхове Бюро України до 

фонду захисту потерпiлих (ФЗП) в фiнансовiй звiтностi вiдображати в складi грошових коштiв.  

Дебiторська заборгованiсть вiд страхувальникiв 

При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по страхуванню оцiнюється за первiсною вартiстю. 

Подальше визнання - в балансi дебiторська заборгованiсть визнається за мiнусом резерву з сумнiвних 

боргiв дебiторської заборгованостi. Нарахування резерву сумнiвних боргiв проводиться раз на рiк станом 

на 31 грудня. Резерв розраховується множенням суми дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня на 

коефiцiєнт сумнiвностi. Коефiцiєнт сумнiвностi визначається вiдношенням середньої питомої ваги списаної 

впродовж перiоду дебiторської заборгованостi до суми дебiторської заборгованостi на початок вiдповiдного 

перiоду за попереднi 3 - 5 рокiв.  

Безнадiйною заборгованiстю вважається заборгованiсть за договорами, по якiм минув строк позивної 

давностi, або по термiн дiї яких закiнчився. Безнадiйна заборгованiсть списується з балансу на витрати 



поточного перiоду. 

Якщо умовами договору передбачено страхування не за календарними планами, а в розстрочку – то 

враховуючи порiг суттєвостi, дебiторська заборгованiсть за такими договорами не дисконтується. 

В фiнансовiй звiтностi до складу дебiторської заборгованостi по страхуванню вiдноситься дебiторська 

заборгованiсть по перестрахуванню та по комiсiйнiй винагородi. 

Дебiторська заборгованiсть спiвробiтникiв за позиками. 

При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по позикам спiвробiтникам оцiнюється та визнається 

за первiсною вартiстю. Дисконтування заборгованостi працiвникiв по позикам не проводиться. 

Дебiторська заборгованiсть та товари,роботи та послуги та iнша  

При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги оцiнюється за 

первiсною вартiстю. В балансi дебiторська заборгованiсть за роботи, товари та послуги визнається з 

урахуванням резерву сумнiвних боргiв . Нарахування резерву сумнiвних боргiв по дебiторськiй 

заборгованостi iншiй проводиться методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу 

платоспроможностi окремих дебiторiв. 

Дебiторська заборгованiсть iнша класифiкується як: дебiторська заборгованiсть с бюджетом, за виданими 

авансами, з нарахованих доходiв на iнша дебiторська заборгованiсть. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти у балансi включають грошовi кошти в банках та у касi. Кошти, що перерахованi та 

облiковуються у Моторно-Транспортному Страховому Бюро України до фонду захисту потерпiлих (ФЗП) в 

фiнансовiй звiтностi вiдображаються також у складi грошових коштiв. 

Аквiзицiйнi витрати вiдстроченi 

Аквiзицiйнi витрати - це нарахована винагорода страховим посередникам (брокерам,  

страховим агентам) за роботу, пов’язану з пiдготовкою та укладанням договорiв страхування, включаючи 

консультування та iнформацiйнi послуги.  

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати - обсяг аквiзицiйних витрат, що мали мiсце протягом поточного або 

попереднiх звiтних перiодiв, але належать до доходiв наступних звiтних перiодiв (заробленої премiї). 

Встановлений порядок вiднесення аквiзицiйних витрат до складу вiдстрочених у вiдповiдностi до 

розрахунку незаробленої страхової премiї на будь-яку звiтну дату в такому порядку (розрахунковий перiод 

приймається перiод 9 мiсяцiв, якi передують кожнiй звiтнiй датi): 

- 80 % величини аквiзицiйних витрат за першi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на одну 

четверту (або 20 % аквiзицiйних витрат); 

- 80 % величини аквiзицiйних витрат за наступнi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на одну 

другу (або 40% аквiзицiйних витрат); 

- 80 % величини аквiзицiйних витрат за останнi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на три 

четвертих (або 60% аквiзицiйних витрат); 

- одержанi добутки складаються. 

Зобов'язання  

Зобов'язання довгостроковi (непоточнi) та поточнi вiдображаються у балансi окремо. 

Фiнансова оренда 

Згiдно з МСБО 17 «Оренда» фiнансова оренда визнавати у звiтi про фiнансовий стан (баланс) орендаря як 

актив i як зобов'язання сплатити майбутнi оренднi платежi. На початку строку оренди актив та зобов'язання 

щодо майбутнiх орендних платежiв визнанi у звiтi про фiнансовий стан за однаковими сумами, за винятком 

первiсних прямих витрат орендаря, якi доданi до суми, визнаної як актив. 

Зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан розмежованi на поточнi та непоточнi зобов'язання, таке саме 

розмежування застосоване i до зобов'язань з оренди. 

Страховi зобов'язання (страховi резерви) 

Вимогами МСФЗ 4 «Страховi контакти» передбачено надання iнформацiї про страховi зобов'язання 

(страховi резерви), але не мiстить методики їх створення.  

Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством створюються технiчнi 

резерви вiдповiдно «Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, 

iншими нiж страхування життя», затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України вiд 17.12.2004 року №3104 та «Порядку розрахунку резервiв незароблених 

премiй, що проводиться за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних засобiв» вiд 23 липня 2008 р. N 671: 

резерв незароблених премiй;  

резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;  

резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi;  

резерв коливань збитковостi. 

Величину резервiв незароблених премiй (по видам страхування, крiм обов'язкового страхування цивiльно-

правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних) розраховується вiд 80 вiдсоткiв надходжень 



сум страхових платежiв (страхових премiй) по видам страхування. 

Резерви незароблених премiй за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних засобiв розраховуються за методом «1/365» (pro rata temporis) за кожним 

чинним договором окремо.  

У процесi здiйснення операцiй перестрахування визначається величина частки перестраховика 

(перестраховикiв) у резервi незароблених премiй залежно вiд належних до сплати перестраховикам згiдно з 

укладеними договорами сум часток страхових платежiв ( страхових премiй) . 

Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв за видом страхування, визначається за кожною 

неврегульованою претензiєю. При цьому до суми резерву заявлених, але не виплачених збиткiв, додаються 

витрати на врегулювання збиткiв в сумi 3%. 

Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi здiйснюється за кожним видом страхування 

окремо методом фiксованого вiдсотка у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд заробленої страхової премiї з попереднiх 

чотирьох кварталiв, якi передують звiтнiй датi. 

Розрахунок резерву коливань збитковостi здiйснюється згiдно пункту 6 «Правил формування, облiку та 

розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими нiж страхування життя», затверджених 

розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004 року 

№3104. 

МСФЗ 4 визначено, що страховик не повинен визнавати як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних 

майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не 

iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань збитковостi) (параграф 14 а) 

МСФЗ 4). Крiм того даним параграфом передбачено необхiднiсть проведення перевiрки адекватностi 

зобов'язань,а також вилучення страхових зобов'язань (або частини страхового зобов'язання) зi свого звiту 

про фiнансовий стан, якщо i тiльки якщо воно припиняється - тобто, коли передбачене контрактом 

зобов'язання виконується, скасовується або закiнчується термiн його дiї. 

На кiнець кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка адекватнiсть своїх визнаних страхових зобов'язань, 

використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за своїми страховими контрактами. 

Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть страхових зобов'язань (за вирахуванням вiдповiдних 

вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв) є неадекватною в контекстi 

очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, тодi нестачу повнiстю має бути визнаною у прибутку чи збитку. 

Забезпечення вiдпусток працiвникiв 

Щомiсячно проводиться нарахування резерву вiдпусток множенням нарахованої за мiсяць заробiтної плати 

на коефiцiєнт резервування. Розрахунок коефiцiєнта резервування здiйснюється на початку року, як 

спiввiдношення планової суми вiдпускних з нарахуваннями до загального рiчного планового фонду оплати 

працi з нарахуваннями. Плановi данi надаються фiнансово-економiчним управлiнням з бюджету 

Товариства на наступний рiк.  

Акцiонерний капiтал 

Простi акцiї розглядаються як такi, що представляють частки в акцiонерному капiталi. 

2.2.Суттєвi положення облiкової полiтики продовження 

Операцiї зi зв'язаними сторонами 

Згiдно до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн", зв'язанi сторони включають:  

а) пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або 

перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує 

(сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства); 

b) асоцiйованi компанiї - пiдприємства, на дiяльнiсть яких iнвестор має суттєвий вплив i якi не являються нi 

дочiрнiми, нi спiльним пiдприємством iнвестора; 

c) фiзичних осiб, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує i в 

результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємтво, а також близьких членiв родини кожної такої фiзичної 

особи; 

гї) провiдного управлiнського персоналу, тобто тих осiб, що мають повноваження та є вiдповiдальними за 

планування, керування та контроль дiяльностi пiдприємтва, що звiтує, в тому числi директорiв та 

керiвникiв компанiй i близьких членiв родин таких осiб; 

е) пiдприємств, в яких суттєвий вiдсоток голосiв належить, прямо або непрямо, особi, зазначенiй в пунктах 

(в) чи (г), чи тi, на дiяльнiсть яких така особа здатна здiйснювати суттєвий вплив. Це охоплює 

пiдприємства, що належать директорам або головним акцiонерам пiдприємтва, яке звiтує, i пiдприємтва, що 

мають члена провiдного управлiнського персоналу разом з пiдприємством, яке звiтує. 

Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i 

виходячи з характеру стосункiв зв'язаних сторiн. 

Припущення щодо Функцiонування Товариства у найближчому майбутньому 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи iз припущення про її функцiонування в 

майбутньому, яке передбачає спроможнiсть Товариства реалiзовувати активи та виконувати свої 



зобов'язання в ходi здiйснення звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-

небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможне 

продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому i якби Товариство реалiзовувало свої активи не в ходi 

звичайної дiяльностi. 

2.3. Перше застосування МСФО 

Дана звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою звiтнiстю Товариства, що 

пiдготовлена у вiдповiдностi до МСФЗ. За всi попереднi звiтнi перiоди, що включаючи рiк, що завершився 

31 грудня 2011 р, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до нацiональних 

загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку (нацiональних П(С)БО).  

Порiвняльна iнформацiя пiдготовлена станом на 31.12.2011 р. i за рiк, що завершився на цю дату, як 

описано в облiковiй полiтицi. При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ , 

вступний звiт про фiнансове становище (баланс) Товариства був пiдготовлений на 1 сiчня 2011 р., дату 

переходу Товариства на МСФЗ. У цих примiтках пояснюються основнi коригування, виконанi Товариством 

при проведеннi перерахунку звiту про фiнансове становище (балансу), складеного станом на 1 сiчня 2011 

р., вiдповiдно до нацiональних П(С)БО, що була ранiше опублiкована та пiдготовлена згiдно з 

нацiональними П(С)БО фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011 р i за рiк, що завершився на вказану 

дату. 

Застосованi припущення 

МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» звiльняє пiдприємства, що 

вперше застосовують МСФЗ, вiд ретроспективного застосування деяких МСФЗ. 

Товариство застосувало такi виключення: 

Страховi контракти  

Товариство, що уперше застосовує МСФЗ, може застосовувати положення перехiдного перiоду, наведенi в 

МСФЗ 4 "Страховi контракти". Цей обмежує змiни в облiкових полiтиках щодо страхових контрактiв, 

«якщо змiна робить фiнансову звiтнiсть бiльш доречною для потреб користувачiв у прийняттi економiчних 

рiшень, але не менш достовiрною (або бiльш достовiрною, та не менш доречною для таких потреб). 

Страховик приймає рiшення щодо доречностi та достовiрностi, керуючись критерiями, викладеними в 

МСБО 8. МСФЗ 4також передбачає звiльнення вiд повного ретроспективного розкриття визначеної 

iнформацiї, наприклад, iнформацiї про розвиток збиткiв. 

 

Доцiльна собiвартiсть 

Суб'єкт господарювання, який уперше застосував МСФЗ, може вибрати використати переоцiнку об'єкта 

основних засобiв за попереднiми ЗПБО на дату переходу на МСФЗ (або до цiєї дати) як доцiльну 

собiвартiсть на дату переоцiнки, якщо переоцiнка на дату переоцiнки була в цiлому порiвнянна 

собiвартiстю чи амортизованою собiвартiстю за МСФЗ, скоригованою для вiдображення. 

Передбачена також можливiсть вибору для нематерiальних активiв, якi вiдповiдають: критерiям визнання в 

МСБО 38 (включаючи достовiрну оцiнку первiсної вартостi); та критерiям у МСБО 38 щодо переоцiнки 

(включаючи iснування активного ринку). 

Суб'єкт господарювання не використовує цю можливiсть вибору для iнших активiв або для зобов'язань. 

Перехiд до МСБО 

Фiнансовi звiти Товариства за 2012 рiк було приведено у вiдповiднiсть до МСФЗ, опублiкованих на 

офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. Основнi змiни порiвняно з фiнансовою звiтнiстю 

Товариства згiдно з П(С)БО полягають у перевiрцi визнання (або не визнання) всiх активiв та зобов'язань 

вiдповiдно до МСФЗ, коригуваннi оцiнки дебiторської заборгованостi (коригування резерву сумнiвних 

боргiв), а також поточних зобов'язань, рекласифiкацiї витрат майбутнiх перiодiв, визнаннi доходiв та витрат 

вiдповiдно до принципу превалювання сутностi над формою, повнiшого облiку вiдстрочених податкiв. 

Змiни, пов'язанi з переходом на МСБО, були вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей балансу у 

кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком (статями капiталу) на початок 2001 року. Окремо були 

вiдображенi коригування, пов'язанi з виправленням помилок ( якщо треба): 

тис. грн. 

На 31.12.2012р На 31.12.2011 р 

Власний капiтал згiдно з П(С)БО 20945 14018 

Виправлення помилок 101,5 209,9 

Застосування критерiю суттєвостi до малоцiнних необоротних матерiальних активiв  

Оцiнка дебiторської заборгованостi  

Коригування прибутку за перiод  

Вiдстрочене оподаткування  

Разом  

Власний капiтал згiдно з МСБО 21046,5 20945 

Основний вплив на чистий прибуток Товариства є таким: 



тис. грн.. 

2012 рiк 2011 рiк  

1 2 3 4 5 

Чистий прибуток згiдно з П(С)БО 7145 3523 

Вiдкоригованi витрати, пов'язанi з виправленням помилок  

Визнанi доходи, пов'язанi з виправленням помилок  

Застосування критерiю суттєвостi до малоцiнних необоротних матерiальних активiв  

Оцiнка iнвестицiйної нерухомостi  

Оцiнка основних засобiв (зменшення корисностi) 67 66 24 68 

Оцiнка дебiторської заборгованостi 3027 1349 264 3027 

Визнання витрат вiдповiдно до принципу превалювання сутностi над формою (послуги отриманi але ще не 

оформлено акт виконаних робiт)  

Визнання доходiв вiдповiдно до принципу превалювання сутностi над формою (фактично наданi послуги, 

за яким не оформлено акт виконаних робiт)  

Створенi забезпечення  

Всього змiн при трансформацiї  

Змiни у вiдстроченому оподаткуваннi  

Чистий прибуток згiдно з МСФЗ 7037 3523 

 

3. Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

Вiдображається зароблена премiя звiтного перiоду по дiючим договорам страхування, як розрахункова 

величина, а саме: сума страхових платежiв за договорами якi вступили в дiю в звiтному перiодi, мiнус 

повернення по договорам якi розгорнутi в звiтному перiодi, мiнус страховi платежi, якi переданi в 

перестрахування та результат (+/-) вiд змiни резервiв незароблених премiй та резерви перестраховикiв.  

Страховi платежi Компанiї за 2012 рiк склали 9070,0 тис.грн. В урахуванням змiни резервiв незароблених 

премiй, зароблена в 2012 року склала 3280,4 тис.грн/ 

тис.грн. 

2012 р. 2011 р. 

Дiяльнiсть, що триває:  

Доход вiд страхової дiяльностi (зароблена премiя звiтного перiоду по дiючим договорам страхування) 

9070,1 11026,9 

4. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

До собiвартостi послуг вiдноситься: страховi вiдшкодування, лiквiдацiйнi витрати, тобто витрати якi 

пов`язанi з врегулюванням страхових випадкiв (судовi, асiстанськi, експертнi послуги). Також вiдносяться 

матерiальнi витрати, орендна плата та витрати по утриманню примiщень, послуги зв'язку та iншi витрати 

понесенi персоналом який пов'язаний з врегулюванням страхових випадкiв. 

тис.грн. 

2012 р. 2011 р. 

Дiяльнiсть, що триває:  

собiвартостi послуг iз страхування 750,7 311,1 

5. Адмiнiстративнi витрати  

Вiдображаються витрати на адмiнiстративний персонал та iншi витрати пов`язанi з управлiнням та 

обслуговуванням Компанiї. До адмiнiстративного персоналу вiдносяться спiвробiтники головного офiсу та 

пiдроздiлiв, якi займаються управлiнською дiяльнiстю. 

тис.грн. 

2012 р. 2011 р. 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 56,2 77,5 

Iншi витрати на послуги стороннiх органiзацiй 482,4 320,8 

Канцелярськi та господарськi товари 32,1 62,8 

Витрати на видання преси 1,9  

Послуги банкiв 81,3 53 

Витрати на оплату працi та заохочення 837,7 653,4 

Нарахування на ЗП (ЄСВ) 296,5 227,2 

Забезпечення виплат працiвникам ( резерв вiдпусток) 6,4 8,7 

6. Iншi операцiйнi доходи/ витрати 

Iншi операцiйнi доходи 

До iнших операцiйних доходiв вiдносяться доходи, пов`язанi з iншою операцiйною страховою дiяльнiстю. 

Наводиться iнформацiя про загальний обсяг сум, що повертаються iз технiчних резервiв, iнших нiж резерви 

незароблених премiй; про загальний обсяг часток страхових виплат i вiдшкодувань, що отримуються вiд 

перестраховикiв; про загальний обсяг сум, що отримуються у результатi реалiзацiї переданого 



страхувальником або iншою особою, яка одержала страхову виплату або страхове вiдшкодування, права 

вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки тi iнше. 

тис.грн. 

2012 р. 2011 р. 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 78 

Суми, належнi до отримання за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний збиток 47,6 31,5 

Дохiд вiд надання послуг iншим страховикам 50,7 36,8 

Результат змiни технiчних резервiв, iнших нiж РНЗП 378,9 276 

Частки страхових виплат, належнi до сплати перестраховиками 116,8 63,6 

Iншi операцiйнi витрати  

В цьому роздiлi вiдображаються витрати пов`язанi з операцiйною (страховою) дiяльнiстю: вiдрахування в 

резерв збиткiв, вiдрахування на резерв сумнiвних боргiв та списання сумнiвної та безнадiйної 

заборгованостi, наданi знижки. 

тис.грн. 

2012 р. 2011 р. 

Резерв сумнiвних боргiв за звичайною дiяльнiстю 300,2 - 

Визнанi штрафи, пенi, неустойки 4,5 37,8 

Юридичнi та нотарiальнi послуги 4,2 19,6 

7. Iншi фiнансовi доходи 

Вiдображенi нарахованi вiдсотки по депозитним договорам та на залишки по поточним рахункам, а також 

iнвестицiйний дохiд по централiзованому фонду Компанii, який розмiщений в Моторно-транспортному 

бюро. 

 

7. Iншi фiнансовi доходи 

тис.грн. 

2012 р. 2011 р. 

Вiдсотки по залишках на депозитних та поточних рахунках 2,1 1 

8. Iншi доходи/ витрати 

Iншi доходи  

В цьому роздiлi вiдображається дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, необоротних активiв, дооцiнка 

iнвестицiй у вiдповiдностi до бiржевих котирувань. 

тис.грн. 

2012 р. 2011 р. 

Дохiд вiд реалiзацiї фiнанстових iнвестицiй 10442,3 14218,5 

Iншi витрати 

Вiдображена собiвартiсть фiнансових iнвестицiй при реалiзацiї, також уцiнка iнвестицiй у вiдповiдностi до 

бiржових котирувань,списання необоротних активiв 

тис.грн. 

2012 р. 2011 р. 

Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 10376,2 14228,8 

9. Податок на прибуток  

Вiдображена сума нарахованих податкових зобов'язань на доходи вiд страхової дiяльностi та вiд iншої 

дiяльностi. 

тис.грн. 

2012 р. 2011 р. 

Податок на прибуток вiд страхової дiяльностi 285,8 360,9 

 

10. Основнi засоби 

тис.грн. 

Машини та обладнання Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби РАЗОМ 

Первiсна вартiсть та оцiнка  

На 01.01.2011 84 39 50 173 

Придбання основних засобiв 55 9 4 68 

Вибуття 75 39 50 164 

На 31.12.2011 63 9 4 76 

Придбання основних засобiв 4 18 22 

Вибуття 0 

На 31.12.2012 68 9 22 99 

Амортизацiя та знецiнення  

На 01.01.2011 77 26 46 149 



Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 6 1 2 9 

Вибуття  

На 31.12.2011  

Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 16 3 11 30 

Вибуття 0 

На 31.12.2012  

Чиста балансова вартiсть (залишкова вартiсть)  

На 01.01.2011 7 13 4 24 

На 31.12.2011 58 8 2 68 

На 31.12.2012 49 6 11 66 

 

11. Нематерiальнi активи:  

тис.грн. 

Програмне забезпечення Лiцензiї РАЗОМ 

Первiсна вартiсть та оцiнка  

На 01.01.2011 74 279 353 

Придбання нематерiальнихi активiв 20 20 

Вибуття 16 

На 31.12.2011 92 279 371 

Придбання нематерiальнихi активiв 99 99 

Вибуття 0 

На 31.12.2012 191 279 470 

Амортизацiя та знецiнення  

На 01.01.2011 11 0 11 

Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 25 25 

Вибуття 0 0 

На 31.12.2011 25 0 25 

Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 58 58 

Вибуття 0 

На 31.12.2012 58 0 58 

Чиста балансова вартiсть (залишкова вартiсть)  

На 01.01.2011 63 279 342 

На 31.12.2011 67 279 346 

На 31.12.2012 133 279 412 

12. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

тис.грн. 

На 31.12.2012 На 31.12.2011 На 01.01.2011 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:  

якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 9950,1 9950,1 9950,1 

iншi фiнансовi iнвестицiї 225 225 225 

РАЗОМ: 10175,1 10175,1 10175,1 

13. Запаси: 

тис.грн. 

На 31.12.2012 На 31.12.2011 На 01.01.2011 

Запаси:  

виробничi запаси 102,6 142,6 11 

 

14. Фiнансовi активи (поточнi) 

тис.грн. 

На 31.12.2012 На 31.12.2011 На 01.01.2011 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї:  

акцiї 650 2391 22061 

 

15. Торгова на iнша дебiторська заборгованiсть ( поточна)  

Резерв сумнiвних боргiв розрахований до всiєї дебiторської заборгованостi. 

тис.грн. 

На 31.12.2012 На 31.12.2011 На 01.01.2011 

Торгова дебiторська заборгованiсть 264 3027 1348,7 

Заборгованiсть пов'язаних сторiн 0 0 0 

 



16. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

тис.грн 

На 31.12.2012 На 31.12.2011 На 01.01.2011 

Грошовi кошти та їх еквiваленти:  

в нацiональнiй валютi 1092 5351 3073 

РАЗОМ: 1092 5351 3073 

 

17. Власний капiтал  

Статутний капiтал 

тис.грн. 

На 31.12.2012 На 31.12.2011 На 01.01.2011 

Статутний капiтал: 10000 10000 10000 

Простi акцiї (кiлькiсть) 100 100 100 

Резервний капiтал  

тис.грн. 

На 31.12.2012 На 31.12.2011 На 01.01.2011 

Резервний капiтал 438,5 438,5 438,5 

18. Страховi резерви 

тис.грн. 

На 31.12.2012 На 31.12.2011 На 01.01.2011 

Резерв незароблених премiй на кiнець року 3280 5211 257 

Резерв заявлених, але невиплачених збиткiв 64 33 174 

РАЗОМ 3344 5244 431 

19. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (короткострокова) 

тис.грн. 

На 31.12.2012 На 31.12.2011 На 01.01.2011 

Торгова кредиторська заборгованiсть 829 911 2 

Iнша кредиторська заборгованiсть 11936 2413 1668 

Заборгованiсть перед iншими пов'язаними сторонами 0 0 0 

20. Операцiї зi зв'язаними сторонами 

В данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу 

або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як це 

визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн". Рiшення про те якi сторони являються 

зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв 

зв'язаними сторiн. 

Пiдприємства, в яких ПрАТ «СК «Iнтер-Плюс» володiла корпоративними правами (паями)  

Назва пiдприємства Країна реєстрацiї Вiдсоток участi в капiталi,% 

Станом на 01.12.2012 Станом на 01.12.2011 Станом на 01.01.2011 

ТОВ «Фiнансовий стандарт» Україна 99,95 99,95 99,95 

Компанiї та фiзичнi особи, що мали значний вплив на ПрАТ «СК «Iнтер-Плюс» (бiльш нiж 10%) 

Назва пiдприємства Країна реєстрацiї Вiдсоток участi в капiталi,% 

Станом на 01.12.2012 Станом на 01.12.2011 Станом на 01.01.2011 

ТОВ «Фiнансовий стандарт» Україна 99,95 99,95 99,95 

З пов'язаними сторонами не укладались угоди на предмет купiвлi-продажу, заборгованiсть мiж тронами 

вiдсутня. 

тис.грн. 

Займи, отриманi вiд / 

наданi пов'язаним сторонам Проценти отриманi Заборгованiсть пов'язаних сторiн 

 

Голова Правлiння на 01.12.2012 - 138,0 

на 01.12.2011 -  

на 01.01.2011 -  

Головi Правлiння надавалася безвiдсоткова поворотна фiнансова допомога, яка була повернута в 2012 роцi. 

Iнформацiя про компенсацiї провiдному управлiнському персоналу наведена нижче у таблицi у загальних 

сумах. Згiдно з МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi особи», провiдним управлiнським 

персоналом вважаються особи, якi безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є 

вiдповiдальними за планування, управлiння та контроль дiяльностi суб'єкта господарювання, зокрема будь-

який директор (виконавчий або iнший) цього суб'єкта господарювання.  

Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу* 2012 р. 2011 р. 

Короткостроковi виплати працiвникам* 146 76 



Виплати при звiльненнi 35,6 9,2 

*короткостроковi виплати працiвникам, такi, як заробiтна плата працiвникам та службовцям, внески на 

соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та оплата тимчасової непрацездатностi, участь у 

прибутках пiдприємства та премiї (якщо вони пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля 

закiнчення перiоду), а також негрошовi виплати (такi, як медичне обслуговування, надання житла, 

автомобiлiв та безкоштовнi чи субсидованi товари або послуги) для теперiшнiх працiвникiв. 

21. Цiлi та полiтика управлiння страховими ризиками 

Товариством оцiнюється страховий ризик з позицiї ймовiрностi настання страхової подiї та кiлькiсних 

характеристик можливого збитку. Ризики класифiкуються за рiзними ознаками, насамперед: 

• За джерелом небезпеки 

• За обсягом вiдповiдальностi Компанiї 

• Специфiчнi ризики (полiтичнi, екологiчнi, транспортнi тощо) 

• Об’єктивнi ризики (ризики, що пов’язанi з неконтрольованими факторами) 

• Суб’єктивнi ризики (ризики, що заперечують об’єктивну реальнiсть)  

При цьому для оцiнки та аналiзу ризикiв використовується, головним чином, вербальний аналiз, коли 

застосовується не тiльки вiрогiднi розрахунки до певних ризикiв, що мають достатнє статистичне 

спостереження, а розглядаються i тi ризики, що не мають достатньої статистики.  

В Товариствi ведеться монiторинг та здiйснюються заходи для мiнiмiзацiї ризикiв, а саме: 

- Товариство створює достатньо диверсифiкований портфель страхових продуктiв. 

- Товариство має збутову мережу в Українi. 

- У випадках перевищення страхової суми за окремим об’єктом страхування понад 10% сплаченого 

статутного фонду та сформованих страхових резервiв, укладаються договори перестрахування. 

Перестрахування здiйснюється в страхових компанiях, репутацiя i досвiд роботи яких дозволяє бути 

впевненими у виконаннi перестраховиками своїх зобов'язань, якi мають значний досвiд роботи на 

страховому ринку.  

- Представлення технiчних резервiв вiдповiдає «Положенню про обов'язковi критерiї та нормативи 

достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв, якими представленi страховi резерви з видiв 

страхування, iнших, нiж страхування життя». 

22. Подiї пiсля дати балансу 

За МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду», суб'єктовi господарювання слiд розкривати iнформацiю про 

дату затвердження фiнансової звiтностi до випуску та про те, хто дав дозвiл на таке затвердження. Якщо 

власники суб'єкта господарювання або iншi особи мають повноваження вносити змiни до фiнансової 

звiтностi пiсля випуску, суб'єктовi господарювання слiд розкривати iнформацiю про цей факт. 

Управлiнський персонал суб'єкта господарювання завершує попередню фiнансову звiтнiсть за рiк до 09 

лютого 2013. Рада директорiв розглядає фiнансову звiтнiсть та затверджує її до випуску. Суб'єкт 

господарювання оприлюднює прибуток та iншу вибiркову фiнансову iнформацiю до 30 квiтня 2013 р. 

Фiнансова звiтнiсть стає доступною для акцiонерiв та iнших осiб 1 квiтня 2013 р. Акцiонери затверджують 

фiнансову звiтнiсть на рiчних зборах 22 квiтня 2013 р., а потiм затверджену фiнансову звiтнiсть реєструють 

у регулiвному органi 17 травня 2013 р. 


