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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

32586973 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , д/н, 03150, м. Київ, вул. Анрi Барбюса, буд. 5 В 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 394-54-22 (044) 394-54-22  

6. Електронна поштова адреса 

elena@inter-plus.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

 
 

(дата) 

2. Річна інформація опублікована 

у 

 

  

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на власній сторінці 

http://www.inter-

plus.com.ua/корпоративне управлiння 

в мережі 

Інтернет 

 
  (адреса сторінки)   (дата) 

 

 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

(розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу 
 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

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

значних правочинів 
X 

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

правочинів  

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

вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 

змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 

періоду 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

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

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення 

окремо) 
 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 
 

34. Примітки 

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

акцiонерним товариством, яке здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних 

паперiв, тому вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. за № 2826 (iз 

змiнами) 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 дивiденди", "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких 

користується емiтент", "Опис бiзнесу", "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових 

цiнних паперiв", "Текст аудиторського висновку (звiту)", «Рiчна фiнансова звiтнiсть 

 



поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних 

паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)» (Емiтент не розмiщував боргових 

цiнних паперiв). 

Також до складу регулярної рiчної iнформацiї Емiтента не включенi наступнi форми з 

таких причин: "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - у Емiтента 

вiдсутня посада корпоративного секретаря. "Iнформацiя про рейтингове агентство" - у 

звiтному перiодi Емiтент не користувався послугами рейтингового агентства. 

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi 

емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - Емiтент не реєстрував випуски 

iнших цiнних паперiв, крiм випуску простих iменних акцiй. "Iнформацiя про викуп 

(продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного 

перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй та продажу ранiше викуплених 

власних акцiй не вiдбувалося. "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 Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як 

переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, 

газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. «Iнформацiя про 

прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв» - у звiтному 

перiодi Емiтент не приймав рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

«Iнфомацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть» - у звiтному перiодi Емiтент не приймав рiшень про 

надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 

Емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та 

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

фiнансова звiтнiсть" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до 

П(С)БО. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будiвництва)" - за звiтний перiод емiтент не випускав 

цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 

У роздiлi V "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" не зазначенi вiдомостi щодо 

розмiру виплаченої винагороди оскiльки для приватного акцiонерного товариства, яке 

не здiйснювало публiчного розмiщення цiнних паперiв, така iнформацiя не вказується. 

У звiтi присутня не заповнена форма "Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим 

методом) за 12 мiсяцiв 2017 р." у зв'язку з тим, що програмне забезпечення не дає 

можливостi убрати цю форму зi звiту у випадку складання Звiту про рух грошових 

коштiв (за прямим методом). 

Примiтка до таблицi «Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види 

дiяльностi» роздiлу III «Основнi вiдомостi про емiтента»: в таблицi вiдсутня iнформацiя 

про номери лiцензiй: на провадження страхової дiяльностi у формi обов’язкового 
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса та у формi 

добровiльного страхування медичних витрат, оскiльки цi лiцензiї отриманi Емiтентом у 

2016 роцi в електронному виглядi на пiдставi розпорядження Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 11.10.2016 № 

2542; на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм 

професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi проведення: добровiльного 

страхування сiльськогосподарської продукцiї, оскiльки ця лiцензiя отриманi Емiтентом 

у звiтному роцi в електронному виглядi на пiдставi розпорядження Нацiональної 

комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 

05.12.2017 № 4410; обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров’ю людей пiд 

час зберiгання або застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, обов’язкового страхування 



предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або 

псування, обов’язкового авiацiйного страхування цивiльної авiацiї, добровiльного 

медичного страхування (безперервне страхування здоров’я), оскiльки цi лiцензiї також 

отриманi Емiтентом у звiтному роцi в електронному виглядi на пiдставi розпорядження 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових 

послуг, вiд 29.09.2017 № 3942. 

Примiтка до пункту 13 «Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб» 

роздiлу III «Основнi вiдомостi про емiтента»: станом на дату пiдписання цiєї iнформацiї 

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" не володiє часткою в статутному 

капiталi ТОВ «ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ». 

Примiтка до роздiлу XIV «Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про 

iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду»:  

29.04.2017 року рiчними загальним зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 

1/2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством до 28.04.2018 року. Вартiсть активiв 

Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 14909238,02 грн. Загальна 

кiлькiсть голосуючих акцiй – 100000 штук. Попередньо надано згоду на вчинення 

наступних значних правочинiв: 1) Реалiзацiя послуг по видам дiяльностi згiдно статуту. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мiльйонiв грн.). 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 

Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 335,36 %. 2) Купiвля-

продаж цiнних паперiв. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 20 000 000,00 грн. 

(двадцять мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 

до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 

134,15%.  

08.09.2017р. наглядовою радою Товариства (протокол засiдання № 1/09) прийнято 

рiшення про припинення повноважень заступника голови правлiння – члена правлiння 

Товариства Запасного Вадима Iвановича у зв’язку з надходженням вiд нього заяви про 

звiльнення за згодою сторiн.  

09.12.2017р. позачерговими загальними зборами Товариства (протокол № 2/2017) у 

зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження Голови та членiв 

Наглядової ради - Яковчука Вiталiя Димитровича та Мусiча Олександра 

Анатолiйовича, Моргунової Галини Костянтинiвни; голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 

Товариства - Алексеєнка Максима Анатолiйовича та Мельника Юрiя Петровича, 

Моргунова Костянтина Володимировича; обрано членiв Наглядової ради: Iваненко 

Валентину Iванiвну, Швайка Олексiя Петровича, Гриба Максима Iвановича, а також 

обрано членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Iваненка Iгоря Васильовича, Кундюбу 

Оксану Вiкторiвну, Самолюка Iгоря Олексiйовича. На засiданнi Наглядової ради, яке 

вiдбулось 09.12.2017р. (протокол № 2/12), обрано Головою Наглядової ради Товариства 

Iваненко Валентину Iванiвну . На засiданнi Ревiзiйної комiсiї, яке вiдбулось 

09.12.2017р. (протокол № 1/12), обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства Iваненка 

Iгоря Васильовича. На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулося 09.12.2017р. (протокол 
№ 3/12), обрано Токовенко Олену Iванiвну на посаду заступника голови правлiння – 

члена правлiння Товариства у зв’язку з неповним складом правлiння.  

15.12.2017р. Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання № 4/12) припинено 

повноваження Голови правлiння Товариства Iваненка Олександра Васильовича з 

19.12.2017 року у зв’язку з надходженням вiд нього заяви про звiльнення з займаної 

посади за власним бажанням та обрано з 20.12.2017 р. Головою правлiння Товариства 

Чупиркiну Олену Дмитрiвну. 

В роздiлi «Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)» вiдсутня iнформацiя про 

реквiзити свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, у зв’язку з тим, що 

Емiтент не являється професiйним учасником ринку цiнних паперiв. 

Примiтка до таблицi "Вiдповiдно до статуту вашого акцiонерного товариства, до 



компетенцiї якого з органiв (загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради чи 

виконавчого органу) належить вирiшення кожного з цих питань?" роздiлу "Iнформацiя 

про стан корпоративного управлiння" - вiдповiдно до статуту Емiтента: обрання членiв 

Наглядової ради, прийняття рiшення про припинення їх повноважень здiйснюється 

загальними зборами акцiонерiв, Голова Наглядової ради обирається на засiданнi 

Наглядової ради. Також вiдповiдно до статуту Товариства: обрання членiв Ревiзiйної 

комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень здiйснюється загальними 

зборами акцiонерiв, Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх 

числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. 

III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» 

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

А01 №215219 

3. Дата проведення державної реєстрації 

21.07.2003 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

10000000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

9 

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

65.12 IНШI ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРIМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

д/н д/н 

д/н д/н 

10. Органи управління підприємства 

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi 

товариства. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIРЕУС БАНК МКБ», м. Київ 

2) МФО банку 

300658 



3) поточний рахунок 

26501013000004 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», м. Київ 

5) МФО банку 

380526 

6) поточний рахунок 

2650600139429 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Добровiльне страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

Серiя АВ 

№584569 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

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 

Україн 

Необмежена 

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 

Необмежена 

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 

Необмежена 



ринкiв 

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 

Необмежена 

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 

Необмежена 

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 

Необмежена 

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 

Необмежена 

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, 

Серiя АВ 

№584578 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

Необмежена 



зберiгання чи використання цiєї зброї 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 

Необмежена 

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 

Необмежена 

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 

Необмежена 

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 

Необмежена 

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 

фiнансових 

Необмежена 



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 

Необмежена 

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 

Необмежена 

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 

Необмежена 

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 

Необмежена 

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 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 



України 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Обов.страх.цив.вiдп. суб’єктiв госп. за шкоду,яку може 

бути заподiяно пожежами та аварiями на об’єктах 

пiдвищ.небезпеки,вкл.пожежовибухонебезпечнi об’єкти 

та об’єкти,госп. дiяльнiсть на яких може привести до 

аварiй еколог. та сан.-епiдем.характеру 

Серiя АВ 

№584589 
24.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 23.11.2007 

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 

Необмежена 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 03.10.2006 

безстроковий. 

  

Обов’язкове страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного нотарiуса 
д/н 11.10.2016 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 11.10.2016 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування медичних витрат д/н 11.10.2016 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 11.10.2016 

безстроковий. 

  

Добровiльне медичне страхування (безперервне 

страхування здоров’я) 
д/н 28.09.2017 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

Необмежена 



державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 28.09.2017 

безстроковий. 

  

Обов’язкове авiацiйне страхування цивiльної авiацiї д/н 28.09.2017 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 28.09.2017 

безстроковий. 

  

Обов’язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, випадкового пошкодження або 

псування 

д/н 28.09.2017 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 28.09.2017 

безстроковий. 

  

Обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi 

суб’єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно довкiллю або здоров’ю людей пiд час 

зберiгання або застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв 

д/н 28.09.2017 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 28.09.2017 

безстроковий. 

  

Добровiльне страхування сiльськогосподарської 

продукцiї  
д/н 05.12.2017 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 



Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї: строк дiї лiцензiї з 05.12.2017 

безстроковий. 

  

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ» 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

32766437 

4) місцезнаходження 

01033, мiсто Київ, вулиця Гайдара, 50 

5) опис 

Станом на звiтну дату ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» володiє часткою 

в статутному капiталi ТОВ «ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ» у розмiрi 9990000,00 грн., що 

складає 99,95%. Вiдомостi щодо активiв, наданих Емiтентом у якостi внеску, вiдсутнi. 

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» належать права стосовно управлiння 

ТОВ «ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ» вiдповiдно до Цивiльного кодексу України, Закону 

України «Про господарськi товариства» та iнших дiючих законодавчих актiв. 

 

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

1) посада* 

Голова Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Iваненко Валентина Iванiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н  

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

середня 

6) стаж роботи (років)** 

45 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Полiклiнiка № 1 Дарницького територiального медичного об’єднання, медреєстратор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.12.2017 обрана на термiн 3 роки 

9) Опис 



Обрана до складу Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до Протоколу № 2/2017 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.12.2017р. строком на три роки згiдно 

Статуту товариства. Iваненко В.I. є представником акцiонера ТОВ «Фiнансовий 

стандарт». Вiдповiдно до Проколу № 2/12 засiдання Наглядової ради вiд 09.12.2017р. 

обрана Головою Наглядової ради товариства. Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни 

щодо посади голови Наглядової ради з причини припиненння повноважень Голови 

Наглядової ради у зв’язку з закiнченням термiну його повноважень. Акцiями 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. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 45 рокiв. 

Протягом останнiх п'яти рокiв обйiмала наступнi посади: пенсiонерка. У 2017 роцi iнших 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займала, пенсiонерка. Згоди на оприлюднення 

паспортних даних не надала. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 

особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Швайко Олексiй Петрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

по 18.02.2013 – фiзична особа-пiдприємець 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.12.2017 обраний на термiн 3 роки 

9) Опис 

Обраний до складу Наглядової ради Емiтента вiдповiдно Протоколу № 2/2017 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.12.2017 р. строком на три роки згiдно 

Статуту товариства. Швайко О. П. є представником акцiонера ТОВ «Фiнансовий 

стандарт». Акцiями Емiтента не володiє. Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни щодо 

посади члена Наглядової ради з причини припиненння повноважень членiв Наглядової 

ради у зв’язку з закiнченням термiну їх повноважень. 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. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Протягом останнiх 

п'яти рокiв обйiмав такi посади: по 18.02.2013 – фiзична особа-пiдприємець; на даний час 

не працює. У 2017 роцi iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займав. Згоди 

на оприлюднення паспортних даних не надавав. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 

особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гриб Максим Iванович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1981 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Бюро iнвестицiйних проектiв - проектний менеджмент", iнженер.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.12.2017 обраний на термiн 3 роки 

9) Опис 

Обраний до складу Наглядової ради Емiтента вiдповiдно Протоколу № 2/2017 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.12.2017 р. строком на три роки згiдно 

Статуту товариства. Гриб М.I. є представником акцiонера ТОВ «Фiнансовий стандарт». 

Акцiями Емiтента не володiє. Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни щодо посади 

члена Наглядової ради з причини припиненння повноважень членiв Наглядової ради у 

зв’язку з закiнченням термiну їх повноважень. 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. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 11 рокiв. Протягом останнiх 

п'яти рокiв обйiмав такi посади: з 01.07.2008 по теперiшнiй час - ТОВ "Бюро 

iнвестицiйних проектiв - проектний менеджмент", iнженер. У 2017 роцi займав посаду 

iнженера в ТОВ "Бюро iнвестицiйних проектiв - проектний менеджмент" (03151, м. Київ 

вул. Н.Ополчення, 5А). Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 

особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Чупиркiна Олена Дмитрiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

30 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС», радник Голови правлiння. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.12.2017 3 роки 

9) Опис 

Обрана на посаду Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради (протокол 

засiдання № 4/12 вiд 15.12.2017р.) строком на три роки згiдно Статуту товариства. 

Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни щодо посади Голови Правлiння з причини 

прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень з 19.12.2017р. 

Голови Правлiння Iваненка О.В. у зв’язку з надходженням вiд нього заяви про звiльнення 

з займаної посади за власним бажанням. Акцiями Емiтента не володiє. Повноваження, 

права та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом товариства. Правлiння 

Товариства є виконавчим органом Товариства i здiйснює управлiння його поточною 

дiяльнiстю. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 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.  



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 

30 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обйiмала такi посади: ТДВ «СК «ФIНЕКС», 

заступник Генерального директора; ТДВ «СК «ФIНЕКСПЕРТ», заступник Генерального 

директора; ПрАТ «СК «ФIНЕКС» (попереднє найменування - ПрАТ «СК «ЮПIТЕР-М»), 

член Правлiння – Заступник Голови Правлiння, Голова Правлiння; ПрАТ «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС», радник Голови правлiння. 

У звiтному перiодi до обрання на посаду Голови правлiння ПрАТ «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» займала посади: радник Голови правлiння ПрАТ 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» (03150, м. Київ, вул. Анрi Барбюса, буд. 5 В), 

член Правлiння – Заступник Голови Правлiння, Голова Правлiння ПрАТ «СК «ФIНЕКС» 

(01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд.17/2), заступник Генерального директора 

ТДВ «СК «ФIНЕКСПЕРТ» (02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, буд.9). Згоди на 

оприлюднення паспортних даних не надавала. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 

особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник голови правлiння-член правлiння  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Токовенко Олена Iванiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1986 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ «СК «Український страховий стандарт», Директор Київської регiональної дирекцiї 

страхування 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.12.2017 3 роки 

9) Опис 

Обрана на посаду заступника голови правлiння - члена правлiння вiдповiдно до рiшення 

Наглядової ради (протокол засiдання № 3/12 вiд 09.12.2017р.) строком на три роки згiдно 

Статуту товариства. Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни щодо посади заступника 

голови правлiння - члена правлiння з тої причини, що вона була вакантною (у зв’язку з 

припиненням повноважень 08.09.2017р. Запасним В.I.) . Акцiями Емiтента не володiє. 

Повноваження, права та обов'язки заступника голови правлiння - члена правлiння 

визначенi Статутом товариства. Правлiння Товариства є виконавчим органом Товариства i 

здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Правлiння належить 

вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм 

питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 

Члени Правлiння зобов’язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та 



Наглядовою радою; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися 

встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi 

яких є заiнтересованiсть; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, 

пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не 

розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз 

виконанням функцiй членiв Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно 

надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, аудиторам Товариства повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї 

компетенцiї.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 

11 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обйiмала такi посади: ПрАТ «СК «НОВА», 

заступник директора з перестрахування, директор з перестрахування; ПрАТ «СК 

«Український страховий стандарт», директор Київської регiональної дирекцiї 

страхування. У звiтному перiодi до обрання на посаду заступника голови правлiння - 

члена правлiння ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» займала посаду 

директора Київської регiональної дирекцiї страхування ПрАТ «СК «Український 

страховий стандарт» (04073, м. Київ, провулок Балтiйський, будинок 20). Згоди на 

оприлюднення паспортних даних не надавала. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 

особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член правлiння, головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Тонковид Олена Георгiївна  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

30 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ТДВ СК «ПСК – ЗАХIД» 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.05.2016 3 роки 

9) Опис 

Тонковид О.Г. обрана на посаду члена правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради 

(протокол засiдання № 2/05 вiд 23.05.2016р.) строком на три роки згiдно Статуту 

товариства. Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. 

Тонковид О.Г. призначена на посаду головного бухгалтера з 11.12.2015р. наказом голови 

правлiння № 17/1-К вiд 09.12.2015 р. на строк до дати фактичного виходу на роботу 

Коваленко Л.I., яка знаходиться у вiдпустцi по догляду за дитиною. Протягом звiтного 



перiоду змiн в персональному складi посади головного бухгалтера не вiдбувалось. 

Акцiями Емiтента не володiє.  

Повноваження, права та обов'язки члена правлiння визначенi Статутом товариства. 

Правлiння Товариства є виконавчим органом Товариства i здiйснює управлiння його 

поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, 

пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Члени Правлiння 

зобов’язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 

повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою; 

брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у 

Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є 

заiнтересованiсть; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз 

режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не 

розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз 

виконанням функцiй членiв Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно 

надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, аудиторам Товариства повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства вiдповiдно до своєї 

компетенцiї.  

Головний бухгалтер здiйснює бухгалтерський та податковий облiк на пiдприємствi. 

Тонковид О.Г. не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи 30 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обйiмала такi посади: 

головний бухгалтер ПП "Перша клiнiка", заступник головного бухгалтера ПрАТ СК 

"Лафорт", головний бухгалтер ТДВ СК "ПСК-ЗАХIД", головний бухгалтер ПрАТ 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС». У звiтному перiодi займала посаду 

головного бухгалтера ПрАТ «СК «ФIНЕКС» за сумiсництвом (мiсцезнаходження станом 

на дату пiдписання цiєї рiчної iнформацiї: 01133, м. Київ, вул.Євгена Коновальця, 31), 

головного бухгалтера ПрАТ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПАНАЦЕЯ-1997» 

за сумiсництвом (01042, м. Київ, вул. Чигорiна, буд. 59). Згоди на оприлюднення 

паспортних даних не надавала. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 

особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Iваненко Iгор Васильович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

29 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ «Фундамент», Головний iнженер управлiння № 11 



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.12.2017 5 рокiв 

9) Опис 

Iваненко I.В. обраний до складу Ревiзiйної комiсiї Емiтента вiдповiдно до Протоколу № 

2/2017 позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.12.2017 р. строком на п’ять рокiв 

згiдно Статуту товариства. На засiданнi Ревiзiйної комiсiї, яке вiдбулось 09.12.2017р. пiсля 

закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 1/12), Iваненка I.В. обрано 

головою Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Акцiями Емiтента не володiє. Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни щодо посади 

голови Ревiзiйної комiсiї з причини припиненння повноважень голови Ревiзiйної комiсiї у 

зв’язку з закiнченням термiну його повноважень. В своїй роботi керується Статутом 

товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної 

комiсiї товариства належить перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 

29 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обйiмав такi посади: ПрАТ «Фундамент», 

Головний iнженер управлiння № 11. У звiтному перiодi обiймав посаду Головного 

iнженера управлiння № 11 ПрАТ «Фундамент» (02002, м.Київ, вул. РАЇСИ ОКIПНОЇ, 

будинок 4-Б). Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 

особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кундюба Оксана Вiкторiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «Сiтi Мода», Директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.12.2017 5 рокiв 

9) Опис 

Кундюба О.В. обрана до складу Ревiзiйної комiсiї Емiтента вiдповiдно до Протоколу № 

2/2017 позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.12.2017 р. строком на п’ять рокiв 

згiдно Статуту товариства. Акцiями Емiтента не володiє. Протягом звiтного перiоду 

вiдбулися змiни щодо посади члена Ревiзiйної комiсiї з причини припиненння 

повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї у зв’язку з закiнченням термiну їх повноважень. В 

своїй роботi керується Статутом товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю 

Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї товариства належить перевiрка фiнансово-



господарської дiяльностi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обйiмала 

такi посади: ТОВ «Iнтер Мода – Трейд», директор; ТОВ "Сiтi Мода", директор. У 2017 

роцi займала посаду директора ТОВ «Сiтi Мода» (01021, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2 

оф.43). Згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 

особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Самолюк Iгор Олексiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1987 

5) освіта** 

середня 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Технокомплект", торговий представник 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.12.2017 5 рокiв 

9) Опис 

Самолюк I.О. обраний до складу Ревiзiйної комiсiї Емiтента вiдповiдно до Протоколу № 

2/2017 позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.12.2017 р. строком на п’ять рокiв 

згiдно Статуту товариства. Самолюку I.О. належить 100 штук простих акцiй Товариства. 

Тобто Самолюк I.О. володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 0,1% вiд загальної 

кiлькостi акцiй та 0,1% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Протягом звiтного 

перiоду вiдбулися змiни щодо посади члена Ревiзiйної комiсiї з причини припиненння 

повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї у зв’язку з закiнченням термiну їх повноважень. В 

своїй роботi керується Статутом товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю 

Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї товариства належить перевiрка фiнансово-

господарської дiяльностi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Загальний стаж роботи 12 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обйiмав 

такi посади: фiзична особа-пiдприємець; ТОВ «Технокомплект», торговий представник. 

У 2017 роцi обiймав посаду торгового представника в ТОВ «Технокомплект» (07300, 

Київська обл. Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, буд.14). Згоди на 

оприлюднення паспортних даних не надав. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 

особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

посадової 

особи або 

повне 

найменуван

ня 

юридичної 

особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Кількіс

ть 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальн

ої 

кількос

ті акцій 

(у 

відсотка

х) 

Кількість за видами акцій 

прос

ті 

імен

ні 

прості на 

пред'явни

ка 

привілейов

ані іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

голова 

Наглядо

вої ради 

Iваненко 

Валентина 

Iванiвна 

д/н 0 0.00 0 0 0 0 

член 

Наглядо

вої ради 

Швайко 

Олексiй 

Петрович 

д/н 0 0.00 0 0 0 0 

член 

Наглядо

вої ради 

Гриб 

Максим 

Iванович 

д/н 0 0.00 0 0 0 0 

голова 

правлiнн

я 

Чупиркiна 

Олена 

Дмитрiвна 

д/н 0 0.00 0 0 0 0 

заступни

к голови 

правлiнн

я-член 

правлiнн

я 

Токовенко 

Олена 

Iванiвна 

д/н 0 0.00 0 0 0 0 

член 

правлiнн

я, 

головний 

бухгалте

р 

Тонковид 

Олена 

Георгiївна 

д/н 0 0.00 0 0 0 0 

голова 

Ревiзiйно

ї комiсiї 

Iваненко 

Iгор 

Васильович 

д/н 0 0.00 0 0 0 0 

член 

Ревiзiйно

ї комiсiї 

Кундюба 

Оксана 

Вiкторiвна 

д/н 0 0.00 0 0 0 0 

член 

Ревiзiйно

ї комiсiї 

Самолюк 

Iгор 

Олексiйович 

д/н 100 0.1 100 0 0 0 

Усього 100 0.1 100 0 0 0 

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше 

відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / 

Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків 

акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) 



Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи* 

Місцезнаходженн

я 

Кількіст

ь акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Кількість за видами 

акцій 

прост

і 

іменн

і 

привілейова

ні іменні 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТ

Ю «ФIНАНСОВИЙ 

СТАНДАРТ» 

32766437 

01033 Україна м. 

Київ д/н м. Київ 

вул. Гайдара, 

буд.50 

99550 99.55 99550 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 

Кількіст

ь акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Кількість за видами 

акцій 

прост

і 

іменн

і 

привілейова

ні іменні 

Усього 99550 99.55 99550 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної 

особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові 

(за наявності). 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
29.04.2017 

Кворум 

зборів** 
99.65 

Опис 

Перелiк питань, що роглядалися на рiчних загальних зборах: 1) Обрання лiчильної комiсiї. 2) 

Обрання голови та секретаря Зборiв. Затвердження регламенту Зборiв. 3) Звiт та висновок 

ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами дiяльностi за 2016 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту та висновку ревiзiйної комiсiї. 4) Звiт виконавчого органу за 

результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. Затвердження рiчного звiту та 

фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. 5) Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6) Затвердження порядку 

розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 р. 7) Попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Результати розгляду питань 

порядку денного: 

З першого питання порядку денного вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi: 

Зубчевська Iнна Миколаївна - голова комiсiї; Тонковид Олександр Олександрович - член 

комiсiї. 

З другого питання порядку денного вирiшили: Обрати головою Зборiв Юрковську Iрину 

Олександрiвну, секретарем Зборiв – Тонковид Олену Георгiївну. А також затвердити 

регламент зборiв.  

З третього питання порядку денного вирiшили: Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» за 2016 рiк задовiльною; затвердити звiт 

Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк; затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС».  

З четвертого питання порядку денного вирiшили: Визнати роботу Правлiння ПрАТ 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» за 2016 рiк задовiльною; Затвердити звiт 



Правлiння за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» за 2016 рiк; Затвердити рiчний звiт та фiнансову звiтнiсть 

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» за 2016 рiк. 

З п’ятого питання порядку денного вирiшили: Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» за 2016 рiк задовiльною; Затвердити звiт 

Наглядової ради за 2016 рiк. 

З шостого питання порядку денного вирiшили: у зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку 

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» за 2016 рiк не затверджувати порядок 

його розподiлу; чистий збиток за пiдсумками дiяльностi ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

«IНТЕР-ПЛЮС» у 2016 роцi покрити за рахунок прибуткiв попереднiх рокiв. 

З сьомого питання порядку денного вирiшили: Попередньо надати згоду на вчинення 

наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

«IНТЕР-ПЛЮС» до 28.04.2018 року : 

- реалiзацiя послуг по видам дiяльностi згiдно статуту на суму до 50 000 000,00 

грн.(п’ятдесят мiльйонiв грн.) 

- купiвля-продаж цiнних паперiв на суму не бiльше 20 000 000,00 грн. (двадцять мiльйонiв 

грн.); 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
09.12.2017 

Кворум 

зборів** 
99.65 

Опис 

Перелiк питань, що роглядалися на позачергових загальних зборах: 1) Обрання лiчильної 

комiсiї. 2) Обрання голови та секретаря Зборiв. Затвердження регламенту Зборiв. 3) 

Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-

ПЛЮС». 4) Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту ПрАТ «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. 5) Прийняття 

рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС». 6) Обрання членiв Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС». 7) Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 

Наглядової ради. 8) Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної 

комiсiї ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС». 9) Обрання членiв Ревiзiйної 

комiсiї ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС». 10) Затвердження умов 

договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 

Ревiзiйної комiсiї. 

В термiн, передбачений статтею 38 Закону України «Про акцiонернi товариства»,  до 

Товариства надiйшли двi пропозицiї вiд акцiонера ТОВ «Фiнансовий стандарт», якому 

належить 99,55% простих акцiй вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, щодо кандидатiв у 

члени наглядової ради та у члени ревiзiйної комiсiї. 

Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З першого питання порядку денного вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi: 

Зубчевська Iнна Миколаївна - голова комiсiї; Тонковид Олександр Олександрович - член 

комiсiї.  

З другого питання порядку денного вирiшили: Обрати головою Зборiв Токовенко Олену 

Iванiвну, секретарем Зборiв – Тонковид Олену Георгiївну. А також затвердити регламент 

зборiв. 

З третього питання порядку денного вирiшили: Змiнити мiсцезнаходження ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» з 03680, м. 

Київ, вул. Анрi Барбюса, буд. 13-Б на 03150, м. Київ, вул. Анрi Барбюса, буд. 5 В. 

З четвертого питання порядку денного вирiшили: Затвердити змiни до статуту 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-

ПЛЮС» шляхом викладення статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 



«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» в новiй редакцiї; 

Уповноважити вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв Голову Правлiння ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» Iваненка 

Олександра Васильовича (паспорт СН № 304244, виданий Харкiвським РУГУ МВС України 

в м. Києвi 15 жовтня 1996 р.) пiдписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» в новiй редакцiї.  

Доручити Головi Правлiння Товариства особисто або через представника Товариства на 

пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку 

проведення вiдповiдних заходiв щодо державної реєстрацiї Статуту ПРИВАТНОГО 

АКIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» в редакцiї, 

затвердженiй рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» вiд 09.12.2017 року, а також виправлення помилок в 

детальнiй iнформацiї про юридичну особу, яка мiститься в Єдиному державному реєстрi 

юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. 

З п’ятого питання порядку денного вирiшили: У зв’язку з закiнченням термiну повноважень 

припинити повноваження голови Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

«IНТЕР-ПЛЮС» Яковчука Вiталiя Димитровича, членiв Наглядової ради ПрАТ 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» Мусiча Олександра Анатолiйовича та 

Моргунової Галини Костянтинiвни. 

З шостого питання порядку денного вирiшили: За результатами кумулятивного голосування 

за кандидатiв до складу Наглядової ради ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» 

до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» обранi: Швайко Олексiй Петрович; Гриб Максим Iванович; 

Iваненко Валентина Iванiвна. 

З сьомого питання порядку денного вирiшили: Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» не виплачувати;  

Затвердити запропонованi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради Товариства. 

Обрати голову Зборiв Токовенко Олену Iванiвну особою, яка уповноважується Загальними 

зборами пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства на 

умовах, затверджених рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» вiд 09.12.2017 року. 

З восьмого питання порядку денного вирiшили: У зв’язку з закiнченням термiну 

повноважень припинити повноваження голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» Алексеєнка Максима Анатолiйовича, членiв Ревiзiйної комiсiї 

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» Мельника Юрiя Петровича та Моргунова 

Костянтина Володимировича. 

З дев’ятого питання порядку денного вирiшили: За результатами кумулятивного 

голосування за кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

«IНТЕР-ПЛЮС» до складу Ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» обранi: Iваненко Iгор 

Васильович; Кундюба Оксана Вiкторiвна; Самолюк Iгор Олексiйович. 

З десятого питання порядку денного вирiшили: Винагороду членам Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» не виплачувати;  

Затвердити запропонованi умови договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. 

Обрати голову Зборiв Токовенко Олену Iванiвну особою, яка уповноважується Загальними 

зборами пiдписати договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства на умовах, 

затверджених рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» вiд 09.12.2017 року. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстр

ації 

випус

Номер 

свідоцт

ва про 

реєстра

Найменув

ання 

органу, 

що 

Міжнародн

ий 

ідентифікац

ійний номер 

Тип 

цінного 

паперу 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номіна

льна 

вартіст

ь акцій 

Кількі

сть 

акцій 

(штук) 

Загальн

а 

номінал

ьна 

Частка 

у 

статутн

ому 



ку цію 

випуск

у 

зареєстру

вав 

випуск 

(грн) вартіст

ь (грн) 

капітал

і (у 

відсотк

ах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.08.2

003 

413/1/0

3 

Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA10102310

09 

Акція 

проста 

бездокумен

тарна 

іменна 

Бездокумен

тарні 

іменні 

100.00 100000 
1000000

0.00 
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. 

У зв’язку зi змiною найменування емiтента (з ПрАТ "СТРАХОВИЙ ДIМ АКТОН" на 

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС") Державною комiсiєю з цiнних паперiв 

та фондового ринку було видано нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 

реєстрацiйний № 413/1/03, дата реєстрацiї 27.08.2003р., дата видачi 15.08.2011р. 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 27 серпня 2003 року № 413/1/03, дата видачi 

29 червня 2010 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, 

втратило чиннiсть. 

  

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього 

(тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
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 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
8 3 0 0 8 3 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
7 3 0 0 7 3 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 1 0 0 0 1 0 



Усього 8 3 0 0 8 3 

Опис Машини i обладнання: строк корисного використанняз згiдно ПКУ складає 5 рокiв; iншi 

- 4 роки. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає. На кiнець звiтного перiоду 

первiсна вартiсть основних засобiв - 76 тис.грн., сума нарахованого зносу - 73 тис.грн 

Обмежень на використання майна емiтента немає.  

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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 220 X X 

Фінансова допомога 

на зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов’язання та 

забезпечення 

X 4165 X X 

Усього зобов’язань та 

забезпечень 

X 4385 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. 

Iншi зобов’язання складаються з: страховi резерви – 3900 тис.грн; поточна 

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 10 тис.грн.; поточна 

кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю – 242 тис.грн.; поточнi 

забезпечення – 12 тис.грн. та iншi поточнi зобов’язання – 1 тис.грн. 



6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

№

 

з/

п 

Дата 

прийня

ття 

рішенн

я 

Найменува

ння 

уповноваже

ного 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранич

на 

сукупна 

вартість 

правочи

нів 

(тис.грн

) 

Вартіст

ь 

активів 

емітент

а за 

даними 

останнь

ої 

річної 

фінансо

вої 

звітнос

ті (тис. 

грн) 

Співвіднош

ення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів 

до вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предме

т 

правоч

ину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодост

упній 

інформаційні

й базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 

товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
29.04.20

17 

загальнi 

збори 

акцiонерiв 

50000 14909 335.36 

Реалiзац

iя 

послуг 

по 

видам 

дiяльнос

тi згiдно 

статуту 

29.04.2017 

http://www.inter-

plus.com.ua/корпор

ативне управлiння 

Опис: 

29.04.2017р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 1/2017) прийнято рiшення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством до 28.04.2018 

року. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2016р.) – 

14909 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 100000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi у загальних зборах – 99650 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 

"за" прийняття рiшення – 99650 штук, "проти" прийняття рiшення – 0 штук. Попередньо надано згоду на 

вчинення наступних значних правочинiв: 

Реалiзацiя послуг по видам дiяльностi згiдно статуту. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 50 000 

000,00 грн.(п’ятдесят мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 335.36%. 

2 
29.04.20

17 

загальнi 

збори 

акцiонерiв 

20000 14909 134.15 

Купiвля

-продаж 

цiнних 

паперiв 

29.04.2017 

http://www.inter-

plus.com.ua/корпор

ативне управлiння 

Опис: 

29.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 1/2017) прийнято рiшення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством до 

28.04.2018 року. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 

31.12.2016р.) – 14909 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 100000 штук. Кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 99650 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "за" прийняття рiшення – 99650 штук, "проти" прийняття рiшення – 0 штук. Попередньо 

надано згоду на вчинення наступних значних правочинiв: 

Купiвля-продаж цiнних паперiв. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 20 000 000,00 грн. (двадцять 

мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 134.15%. 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні 

цінні папери, що виникала протягом періоду 



Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) у 

загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

29.04.2017 29.04.2017 

Відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

08.09.2017 08.09.2017 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

09.12.2017 09.12.2017 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

15.12.2017 15.12.2017 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. 

Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

«АУДИТОРСЬКА ФIРМА «МIЛА-АУДИТ» У ФОРМI 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

23504528 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
04210, м. Київ, проспект Героїв Сталiнграду, буд. 26, кв.310 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

№ 1037 23.02.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення 

до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних 

паперів** 

д/н д/н д/н д/н 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою 

України 

№ 349/4  

29.09.2017 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі 

наявності) 

Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В 

результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в 

перiод, який перевiрявся, фiнансова звiтнiсть та звiтнi данi 

страховика складена на основi реальних даних бухгалтерського 

облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить 

iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi 

вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не 

спотворюють фiнансовий стан Товариства. Не повне 

застосування МСФЗ 1 та не повне розкриття iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi вiдповiдно вимогам МСФЗ є результатом 

недосконалого законодавства України, яке унеможливлює вiльне 



застосування всiх МСФЗ. З метою складання фiнансової 

звiтностi за МСФЗ за 2017 рiк, згiдно вимог українського 

законодавства, Товариством було застосовано форми фiнансової 

звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

07.02.2013 р. №73. Зазначенi форми звiтностi передбачають 

бiльш детальне розкриття про активи, зобов’язання, статтi 

доходiв та витрат, нiж це передбачено в МСБО 1, але це не 

викривлює показники фiнансового стану Товариства та 

результатiв його дiяльностi за 2017 рiк. 

Усi процедури по формуванню та сплатi статутного капiталу 

виконанi з дотриманням чинного законодавства України. 

У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано 

достатньо доказiв, якi дозволяють зробити висновок про 

вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов’язань 

та власного капiталу, згiдно з Мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi. 

Номер та дата договору на проведення 

аудиту 

№ 08/02/18  

06.02.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 06.02.2018 

28.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 28.03.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
19000.00 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

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 2017 2 1 

2 2016 2 1 

3 2015 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах 

акціонерів останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх 

представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 



 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних 

зборах останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту X 
 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X 
 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження ПрАТ 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС». Затвердження умов цивiльно-

правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 

встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 

на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 

Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної 

комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.  

Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 
Так Ні 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

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

і більше відсотків простих акцій товариства 
д/н 

Інше (зазначити) д/н 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається д/н 



причина їх непроведення 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 
д/н 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

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

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

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

акцій 
3 

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

акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) д/н 

 

д/н 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради 

протягом останніх трьох років?  
13 

 

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)  Комiтети у складi Наглядової 

ради не створювались. 

 

д/н 



д/н 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного 

секретаря? (так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах 

акціонерного товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
 

Відсутність конфлікту інтересів  X 
 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): 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 

або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, 

введено посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну 

комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 



кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 2 

 

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, 

або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 

інтересів  
Ні Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх 

суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи 

або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного 

товариства?(так/ні) Ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 



Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Iншi документи вiдсутнi 

 

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 

НКЦПФР 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 Ні Так Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 



Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 
 

Інше (запишіть)  Iншi причини вiдсутнi 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Аудиторська компанiя 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього 

разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків 

голосів   
X 

Інше (запишіть)  д/н 



 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні 

послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового 

менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): д/н  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом 

наступних трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції 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 

 

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. Нова редакцiя Принципiв 

(кодексу) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» була затверджена 

загальними зборами акцiонерiв 30.04.2016 р.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином 

його оприлюднено: д/н  



Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного 

управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на 

джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом 

року 

Товариство дотримується Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету 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. 

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

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по 

батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та 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. 

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

ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до 

заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Фактiв порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи 

внутрiшнiх правил, що призвело би до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або 

споживачам фiнансових послуг не було. 

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

до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого 

органу, або про відсутність таких заходів. 

Органами державної влади заходи впливу до фiнансової установи, у тому числi до членiв 

наглядової ради та виконавчого органу протягом 2017 року не застосовувались. 

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

ключові характеристики або про відсутність такої системи. 

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

протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню 

тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та 

використовується в процесi операцiйної та фiнансової дiяльностi. 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

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

та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. 

Внутрiшнiй аудит допомагає досягти встановлених цiлей шляхом забезпечення 

систематичного пiдходу до оцiнки та пiдвищення ефективностi процесiв внутрiшнього 

контролю, управлiння ризиками та корпоративного управлiння. Внутрiшнiй аудит 



здiйснює нагляд за дотриманням системи внутрiшнього контролю й виносить судження 

щодо його достатностi та ефективностi. За результатами перевiрки внутрiшнього аудиту 

керiвництвом приймаються вiдповiднi рiшення щодо усунення виявлених недолiкiв. 

Формування страхових резервiв незароблених премiй та збиткiв проводилось згiдно з 

облiковою полiтикою Товариства та з дотриманням вимог Закону України "Про 

страхування" вiд 07.03.96 №85/96-ВР з врахувань вимог Правил формування, облiку та 

розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, 

затвердженими Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 

послуг України 17.12.04 № 3104 та зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України 

10.01.05 за №19/10299. Вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства обраний метод для 

нарахування резервiв незароблених премiй страховика та частки перестраховикiв в 

резервах незароблених премiй є метод 1/365. Декларуючи перехiд до складання 

фiнансової звiтностi Товариства за МСФЗ з 01.01.2012 року та керуючись Законом 

України вiд 12.05.2011 р. № 3332-VI «Про внесення змiн до Закону України «Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» для складання фiнансової звiтностi 

та консолiдованої фiнансової звiтностi Товариство у звiтному перiодi здiйснювало 

вiдповiднi послiдовнi процедури iз застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (за текстом — МСФЗ), якщо вони не суперечать Закону про бухгалтерський 

облiк та офiцiйно оприлюдненi на офiцiйному сайтi Мiнфiну України (www.minfin.gov.ua).  

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

встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Фактiв вiдчуження протягом 2017 року активiв в обсязi, що перевищує встановленний в 

статутi фiнансової установи розмiр, не було. 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в 

обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Протягом 2017 року були вiдсутнi факти купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує 

встановлений у Статутi Товариства розмiр. 

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

однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року 

(така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

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

фiнансової групи чи iншого об'єднання протягом звiтного року не проводились. 

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

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського 

висновку (звіту). 

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 

Рiшення Аудиторської палати України вiд 24.12.2014р. № 304/1«Про застосування 

стандартiв аудиту». 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової 

установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за 



ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та 

по батькові) 

Зовнiшнiй аудитор Наглядової ради вiдсутнiй. 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської діяльності; 

22 роки 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі; 

2 роки 

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. 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора; 

Вiдсутнi 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років; 

2012 рiк - ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла - аудит"; 2013 - 2016 р. - Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АРНIКА". 2017 р. - Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Лисенко». Аудиторська перевiрка за 

2017 рiк здiйснюється аудитором – «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «МIЛА-АУДИТ» У ФОРМI 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. 

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. 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів 

фінансових послуг, зокрема: 

наявність механізму розгляду скарг; 

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

Законом України "Про звернення громадян". 

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

розглядати скарги; 

Обов'язки щодо розгляду скарг покладенi на Голову правлiння Чупиркiну Олену 

Дмитрiвну. 

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. 

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) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» 

за ЄДРПОУ 32586973 

Територія 
 

за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 65.12 

Середня 

кількість 

працівників 

9 
 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
03150, м. Київ, вул. Анрi Барбюса, буд. 

5 В  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 310 300 0 

первісна вартість 1001 472 481 0 

накопичена амортизація 1002 162 181 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 8 3 0 

первісна вартість 1011 76 76 0 



знос 1012 68 73 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 11260 12653 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 20 3 0 

Усього за розділом I 1095 11598 12959 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 
1125 521 497 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

250 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 22 141 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2099 2887 0 

Готівка 1166 165 0 0 

Рахунки в банках 1167 1934 2887 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 419 548 0 



у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 419 548 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 3311 4073 0 

III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 14909 17032 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10000 10000 0 

Внески до незареєстрованого статутного 

капіталу 
1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 877 877 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1928 1770 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 12805 12647 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 1979 3900 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 323 473 0 



резерв незароблених премій; (на початок 

звітного періоду) 
1533 1656 3427 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 1979 3900 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 0 10 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 122 220 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 122 220 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 242 0 

Поточні забезпечення 1660 3 12 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від 

перестраховиків 
1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 1 0 

Усього за розділом IІІ 1695 125 485 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 14909 17032 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Чупиркiна Олена Дмитрiвна 

Головний бухгалтер Тонковид Олена Георгiївна  

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» 

за ЄДРПОУ 32586973 



 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 4085 5035 

Чисті зароблені страхові премії 2010 4085 5035 

Премії підписані, валова сума 2011 6774 6827 

Премії, передані у перестрахування 2012 1046 805 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -1772 -1368 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -129 -381 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 3 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 352 ) ( 339 ) 

Валовий: 

 прибуток 

 

2090 

 

3730 

 

4696 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -150 -22 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових 

резервах 
2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 98 226 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 3240 ) ( 2301 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1346 ) ( 755 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 209 ) ( 2470 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

 прибуток 

 

2190 

 

-1117 

 

-626 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 3 55 

Інші доходи 2240 5588 643 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 4412 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

 прибуток 

 

2290 

 

62 

 

72 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 220 122 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

 прибуток 

 

2350 

 

-158 

 

-50 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -158 -50 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 65 28 

Витрати на оплату праці 2505 430 209 

Відрахування на соціальні заходи 2510 85 43 

Амортизація 2515 23 26 

Інші операційні витрати 2520 4192 2820 

Разом 2550 4795 3126 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 100000 100000 



Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 100000 100000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1.58 -0.5 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 

просту акцію 
2615 -1.58 -0.5 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Чупиркiна Олена Дмитрiвна 

Головний бухгалтер Тонковид Олена Георгiївна  

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» 

за ЄДРПОУ 32586973 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 2 3 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, 

пені) 
3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 
3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 7114 4632 

Надходження фінансових установ від повернення 

позик 
3055 0 0 

Інші надходження 3095 360 215 



Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 825 ) 

 

( 554 ) 

Праці 3105 ( 338 ) ( 187 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 87 ) ( 49 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 82 ) ( 13 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

прибуток 
3116 ( 122 ) ( 44 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

додану вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

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

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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 4878 ) ( 3291 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 128 ) ( 521 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1016 191 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 3850 5737 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 3 55 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 100 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 4081 ) ( 5112 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 350 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства 

та іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 250 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -228 180 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 3310 0 0 



підприємстві 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 

оренди 
3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 788 371 

Залишок коштів на початок року 3405 2099 1728 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 2887 2099 

 

Примітки д/н 

Керівник Чупиркiна Олена Дмитрiвна 

Головний бухгалтер Тонковид Олена Георгiївна  

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від 

звичайної діяльності до 

оподаткування 

3500 
    

Коригування на: 

амортизацію необоротних 
3505 

 
X 

 
X 



активів 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 

    

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових 

різниць 

3515 
    

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій 

3520 
    

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 

    

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 
    

Збиток (прибуток) від 

реалізації необоротних активів, 

утримуваних для продажу та 

груп вибуття 

3523 
    

Збиток (прибуток) від 

реалізації фінансових 

інвестицій 

3524 
    

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних 

активів 

3526 
    

Фінансові витрати 3540 X 
 

X 
 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 

    

Збільшення (зменшення) 

запасів 
3551 

    

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 

    

Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 
    

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 
    

Зменшення (збільшення) 

витрат майбутніх періодів 
3556 

    

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 

    

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 

    

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 

    

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, 

роботи, послуги 

3561 
    

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 
3562 

    



заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 
    

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 
    

Збільшення (зменшення) 

доходів майбутніх періодів 
3566 

    

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 

    

Сплачений податок на 

прибуток 
3580 X 

 
X 

 

Сплачені відсотки 3585 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 

    

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 

 
X 

 
X 

необоротних активів 3205 
 

X 
 

X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 

 
X 

 
X 

дивідендів 3220 
 

X 
 

X 

Надходження від деривативів 3225 
 

X 
 

X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 

 
X 

 
X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 

3235 
 

X 
 

X 

Інші надходження 3250 
 

X 
 

X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 

 
X ( ) 

необоротних активів 3260 X 
 

X 
 

Виплати за деривативами 3270 X 
 

X 
 

Витрачання на надання позик 3275 X 
 

X 
 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 

3280 X 
 

X 
 

Інші платежі 3290 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 

    

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 

 
X 

 
X 

Отримання позик 3305 
 

X 
 

X 

Надходження від продажу 3310 
 

X 
 

X 



частки в дочірньому 

підприємстві 

Інші надходження 3340 
 

X 
 

X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 

 
X 

 

Погашення позик 3350 X 
 

X 
 

Сплату дивідендів 3355 X 
 

X 
 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 
 

X 
 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 
 

X 
 

Витрачання на придбання 

частки в дочірньому 

підприємстві 

3370 X 
 

X 
 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 
 

X 
 

Інші платежі 3390 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 

    

Чистий рух грошових коштів 

за звітний період 
3400 

    

Залишок коштів на початок 

року 
3405 

 
X 

 
X 

Вплив зміни валютних курсів 

на залишок коштів 
3410 

    

Залишок коштів на кінець року 3415 
    

 

Примітки - 

Керівник - 

Головний бухгалтер - 

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» 

за ЄДРПОУ 32586973 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 

Код 

ряд

ка 

Зареєстрова

ний капітал 

Капіта

л у 

дооцін

ках 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозподіле

ний 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплаче

ний 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всьо

го 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок 

року 

4000 10000 0 0 877 1928 0 0 
1280

5 

Коригуванн

я: 

Зміна 

облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 
 

0 0 

Скоригован

ий залишок 

на початок 

року 

4095 10000 0 0 877 1928 0 0 
1280

5 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період 

4100 0 0 0 0 -158 0 0 -158 

Інший 

сукупний 

дохід за 

звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові 

різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка 

іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих 

і спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший 

сукупний 

дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрован

ого капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування 

до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавств

а 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 

Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованос

ті з капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених 

акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених 

акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості 

акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольов

аної частки в 

дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -158 0 0 -158 



Залишок на 

кінець року 
4300 10000 0 0 877 1770 0 0 

1264

7 

 

Примітки д/н 

Керівник Чупиркiна Олена Дмитрiвна 

Головний бухгалтер Тонковид Олена Георгiївна  

 

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1. ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ПIДГОТОВКИ 

ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2017 РIК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ 

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно 

вiдображає фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя 

«IНТЕР-ПЛЮС» станом на 31 грудня 2017 року, а також фiнансовi результати його 

дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за 2017 рiк, який закiнчився 31 грудня 

2017 року, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:  

– забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiкової полiтики;  

– представлення iнформацiї, у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує 

прийнятнiсть, достовiрнiсть, зрозумiлiсть такої iнформацiї;  

– розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi є недостатнiм для розумiння користувачами звiтностi того 

впливу, який тi чи iншi операцiї, а також подiї чи умови здiйснюють на фiнансовий стан та 

фiнансовi результати дiяльностi;  

– створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього 

контролю;  

– оцiнку спроможностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у 

найближчому майбутньому;  

– застосування заходiв щодо збереження активiв та виявлення i запобiгання випадкам 

шахрайства та iнших порушень;  

– ведення облiку у вiдповiдностi до законодавства України та Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi та у формi, яка б дозволяла розкрити та пояснити операцiї 

Товариства, а також надати на будь-яку дату iнформацiю з достатньою точнiстю про 

фiнансовий стан i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi . 

Голова Правлiння О.Д. Чупиркiна 

Головний бухгалтер О.Г.Тонковид 

2. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО 

Данi Примiтки до фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2017 рiк пiдготовлено Приватним 

акцiонерним товариством «Страховою компанiєю «IНТЕР-ПЛЮС» (далi - «Компанiя» 

та/або «Товариство») . 

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС» є правонаступником всiх прав та 

обов’язкiв ПрАТ «СТРАХОВИЙ ДIМ «АКТОН», на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 

14.02.2011 року (Протокол №1) про змiну найменування ПрАТ «СТРАХОВИЙ ДIМ 

«АКТОН» на ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС». 

Код ЄДРПОУ 32586973. 



Перереєстрацiя товариства проведена Голосiївською районною в м. Києвi державною 

адмiнiстрацiєю 02.06.2011 року. Номер запису - 10681050011021441.  

Юридична адреса Компанiї: м,Київ вул. Анрi Барбюса, будинок 5-В м. Київ, 03150 

Предметом дiяльностi Компанiї є проведення страхування, перестрахування i здiйснення 

фiнансової дiяльностi, пов`язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх 

управлiнням на територiї України., КВЕД 65.12.  

Основна мета Компанiї – одержання прибутку. 

Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства складає дев’ять чоловiк. 

Станом на 31.12.2017 року компанiя не має фiлiй. 

Страхова компанiя здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi 28 (двадцяти восьми) 

безстрокових лiцензiй (19 – з добровiльних видiв страхування, 9- з обов’язкових), виданих 

Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання на ринку фiнансових послуг 

: 

№ п\п Повна назва Номер Лiцензiї Дата Форма 

1 Страхування вантажiв та багажу (вантажообiгу) АВ № 584569 24.06.2011 добровiльне 

2 Страхування вiдповiдальностi суб`єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв АВ № 584570 

24.06.2011 обов`язкове 

3 Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальностi перевiзника) АВ № 584571 24.06.2011 добровiльне 

4 Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) АВ № 584572 24.06.2011 добровiльне 

5 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ № 584574 24.06.2011 

добровiльне 

6 Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту) АВ № 584575 24.06.2011 добровiльне 

7 Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй АВ № 584576 24.06.2011 

добровiльне 

8 Страхування залiзничного транспорту АВ № 584577 24.06.2011 добровiльне 

9 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 АВ № 584578 

24.06.2011 обов`язкове 

10 Страхування здоров`я на випадок хвороби АВ № 584579 24.06.2011 добровiльне 

11 Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення 

кредиту) АВ № 584580 24.06.2011 добровiльне 

12 Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 

(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажообiгу) АВ № 584581 24.06.2011 добровiльне 

13 Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АВ № 584582 24.06.2011 

добровiльне 

14 Страхування вiд нещасних випадкiв АВ № 584583 24.06.2011 добровiльне 
15 Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АВ № 584584 24.06.2011 

обов`язкове 

16 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АВ № 584585 24.06.2011 добровiльне 

17 Страхування повiтряного транспорту АВ № 584586 24.06.2011 добровiльне 

18 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) АВ № 584587 24.06.2011 

обов`язкове 

19 Страхування фiнансових ризикiв АВ № 584588 24.06.2011 добровiльне 



20 Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб`єктiв господарювання за шкоду, яка 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 АВ № 584589 

24.06.2011 обов`язкове 

21 Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) АВ № 584592 24.06.2011 добровiльне 

22 Страхування цивiльно – правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса 

Розпорядження № 2542 11.10.2016 обов`язкове 

23 Страхування медичних витрат Розпорядження № 2542 11.10.2016 добровiльне 

24 Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї Розпорядження № 3942 28.09.2017 обов’язкове 

25 Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування Розпорядження № 3942 28.09.2017 обов’язкове 

26 страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за шкоду, яку може 

бути заподiяно довкiллю або здоров’ю людей пiд час зберiгання та застосування 

пестицидiв i агрохiмiкатiв Розпорядження № 3942 28.09.2017 обов’язкове 

27 Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) Розпорядження № 3942 

28.09.2017 добровiльне 

28 Добровiльне страхування сiльськогосподарської продукцiї Розпорядження № 4410 

05.12.2017 добровiльне 

3. ОСНОВИ I ЗАГАЛЬНI ПРИНЦИПИ ПIДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ 

ЗВIТНОСТI. 

Ця фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк, що завершився 31 грудня 2017 року, є фiнансовою 

звiтнiстю Компанiї, пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ i охоплює перiод з 1 сiчня 2017 

року до 31 грудня 2017 року.  

Вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 34 ( МСБО 34 ) 

«Фiнансова звiтнiсть»:  

«Фiнансовий звiт має включати, як мiнiмум, такi компоненти: 

а) стислий звiт про фiнансовий стан; 

б) стислий звiт про сукупнi доходи, поданий як: 

i) стислий єдиний звiт; або 

ii) стислий окремий звiт про прибутки та збитки та стислий звiт про сукупнi доходи; 

в) стислий звiт про змiни у власному капiталi; 

г) стислий звiт про рух грошових коштiв; та 

ґ) деякi пояснювальнi примiтки». 

Згiдно цих вимог фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 рiк, складена за МСФЗ, включає 

наступнi звiти, складенi на бланках по формам, затвердженим Мiнiстерством фiнансiв 

України: 

? Баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року ( Форма № 1)(далi – баланс),  

? Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк ( Форма № 2 )(далi – 

звiт про фiнансовi результати), 

? Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом ) за 2017 рiк ( Форма № 3 ),  
? Звiт про власний капiтал за 2017 рiк ( Форма № 4 ),  

i Примiтки до фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства “СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ “IНТЕР-ПЛЮС”, складеної за МСФЗ, за 2017 рiку, включаючи стислий 

виклад значущих облiкових полiтик ( надалi – Примiтки в усiх вiдмiнках). 

Фiнансовi звiти та цi Примiтки за 2017 рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, складенi в 

тисячах гривень без десяткових знакiв .  

4. ОСНОВОПОЛОЖНI ПРИПУЩЕННЯ 

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi методу нарахування (за винятком 

звiту про рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї 

визнаються за фактом їх здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових 

коштiв або їх еквiвалентiв), вiдображаються в облiкових записах i включаються у 

фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вiдносяться.  



Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного 

змiсту над юридичною формою. 

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною 

вартiстю, за винятком фiнансових iнструментiв доступних для продажу, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю та фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за дисконтованою 

вартiстю.  

Компанiя застосовує вiдповiднi до МСФЗ методи визначення справедливої вартостi.  

Основою визначення справедливої вартостi є припущення, що Компанiя дiє безперевно i 

не має нi намiру, нi потреби лiквiдувати чи суттєво скоротити обсяг своєї дiяльностi або 

здiйснювати операцiї за несприятливих умов.  

Фiнансовi iнструменти, щодо яких Компанiя визначає справедливу вартiсть, є такими , що 

мають котирування на активному ринку, їх цiни регулярно доступнi та вiдображають 

фактичнi i регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. 

 

Iснування опублiкованих цiн котирування на активному ринку є, як правило, найкращим 

доказом справедливої вартостi, який застосовується Компанiєю для оцiнки фiнансового 

iнструменту. 

 

Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi Товариства здiйснюється первiсно за 

її номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому базуючись на припущеннi того, що 

дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, Компанiя вважає, що її 

номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизуєтся. 

 

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя є 

пiдприємством, яке здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у 

найближчому майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання 

зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.. Управлiнський персонал та акцiонери мають 

намiр i в подальшому продовжувати свою дiяльнiсть. Управлiнський персонал Компанiї 

вважає припущення щодо здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi прийнятним. 

 

На дату затвердження звiтностi Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, 

пов’язаному як iз свiтовою економiчною кризою, так i економiчною та полiтичною 

кризою в Українi, що триває протягом останнього часу. Полiпшення економiчної ситуацiї 

в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi 

здiйснюватимуться урядом України. Тому неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу 

поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Компанiї, стабiльнiсть i структуру 

операцiй iз споживачами i постачальниками. В результатi виникає iстотна невизначенiсть, 

яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв 

Компанiї i здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити по своїх боргах у мiру настання 

термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi 

можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде 
повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi. 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї є окремою фiнансовою звiтнiстю. На фiнансову звiтнiсть 

Компанiї не поширюються вимоги щодо складання консолiдованої фiнансової звiтностi. 

 

Допущення i застосованi на їх основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на 

предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у тому звiтному 

перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених 

зазначеними змiнами 

 

Метою подання даної фiнансової звiтностi є забезпечення споживачiв фiнансової звiтностi 

iнформацiєю про фiнансовий стан, фiнансовi результати i змiни щодо фiнансового 

становища для прийняття економiчних рiшень.  



 

5. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА ЗАСТОСОВАНI ОБЛIКОВI 

ОЦIНКИ: 

 

Компанiя використовувала одну й ту ж облiкову полiтику у своїй звiтностi у всiх перiодах, 

представлених у фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ.  

Облiкова полiтика вiдповiдає всiм МСФЗ, що вступили в силу на кiнець звiтного перiоду, 

за який пiдготовлена фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ. 

Компанiя застосовує вимоги МСФЗ 8 «Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та 

помилки» щодо змiн облiкової полiтики в разi їх наявностi.  

Основнi положення облiкової полiтики та застосованi керiвництвом Компанiї облiковi 

оцiнки наведено нижче:  

5.1. Основнi засоби.  

До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, в яких очiкуваний строк експлуатацiї 

для використання у наданнi послуг, в адмiнiстративних цiлях бiльше одного року, 

первiсна вартiсть яких бiльша за 6000 грн. та термiн корисного використання перевищує 1 

рiк, та є ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд.  

Основнi засоби облiковуються за моделлю iсторичної вартостi (собiвартостi) i 

вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд 

зменшення корисностi.  

Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на рiвнi нуль. Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної 

експлуатацiї активу Компанiя переглядає на кiнець кожного фiнансового року. 

Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв прийнято об’єкт основних 

засобiв.  

Витрати на амортизацiю основних засобiв визнаються в звiтi про фiнансовi результати.  

Класифiкацiю методiв амортизацiї i строкiв корисного використання основних засобiв 

встановлено по групах, iнформацiя щодо яких наведена в таблицi 1:  

Таблиця 1 Класифiкацiя методiв амортизацiї i строкiв корисного використання основних 

засобiв 

 

Група Термiн корисного використання Метод нарахування амортизацiї 

Машини та обладнання 5 рокiв прямолiнiйний 

Транспортнi засоби 5 рокiв прямолiнiйний 

Iншi основнi засоби 4 роки прямолiнiйний 

5.2. Нематерiальнi активи.  

Для визначення нематерiального активу, його iдентифiкують.  

Нематерiальний актив є iдентифiкованим, якщо вiн:  

– може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд Компанiї i 

продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з 

пов’язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов’язанням, незалежно вiд 

того, чи Компанiя намiр зробити це, або  

– виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи 
можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд Компанiї або вiд iнших прав та 

зобов’язань. 

Компанiя контролює актив для отримання майбутнiх економiчних вигод та обмежує 

доступ iнших до цих вигод. Здатнiсть Товариства контролювати майбутнi економiчнi 

вигоди вiд нематерiального активу виходить з юридичних прав, якi можна забезпечити в 

судовому порядку.  

Майбутнi економiчнi вигоди Компанiя отримує вiд знання ринку та технiчних знань. 

Майбутнi економiчнi вигоди, якi надходять Компанiї вiд нематерiального активу, 

включають дохiд вiд продажу послуг, скорочення витрат, в тому числi майбутнiх.  

Нематерiальнi активи облiковуються за моделлю iсторичної вартостi (собiвартостi) i 

вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд 

зменшення корисностi.  



Облiковою одиницею бухгалтерського облiку нематерiальних активiв прийнято об’єкт 

нематерiальних активiв.  

Термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається по кожному об’єкту 

окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з:  

– термiну використання подiбних нематерiальних активiв;  

– передбачуваного морального зносу, правових чи iнших подiбних обмежень щодо строкiв 

використання та iнших факторiв.  

Компанiя не має нематерiальних активiв з невизначеним термiном корисного 

використання. Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання 

амортизуються протягом цього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є 

ознаки знецiнення даного нематерiального активу. Перiод i метод нарахування 

амортизацiї для нематерiального активу з обмеженим строком корисного використання 

переглядаються як мiнiмум, в кiнцi кожного звiтного перiоду.  

Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв визнаються в звiтi про фiнансовi 

результати. Класифiкацiю методiв амортизацiї i строкiв корисного використання 

нематерiальних активiв встановлено по групах, iнформацiя щодо яких наведена в таблицi 

2  

 

Табл. 2. Класифiкацiя методiв амортизацiї i строкiв корисного нематерiальних активiв 

Група Термiн корисного використання Метод нарахування амортизацiї 

Програмне забезпечення 5 рокiв прямолiнiйний 

Компанiя може прийняти рiшення щодо проведення переоцiнки (шляхом внесення 

вiдповiдних змiн до облiкової полiтики), яка здiйснюватиметься з достатньою частотою 

для забезпечення впевненостi в тому, що справедлива вартiсть переоцiненого активу не 

вiдрiзняється суттєво вiд його балансової вартостi.  

Припинення визнання ранiше визнаних основних засобiв i нематерiальних активiв, 

вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання 

економiчних вигод вiд їх використання або вибуття. Дохiд або витрати, що виникають в 

результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд 

вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про фiнансовi результати 

за той звiтний рiк, в якому визнання активу було припинено.  

5.3. Переоцiнка iноземної валюти.  

Функцiональною валютою Компанiї є нацiональна валюта України - гривня. 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну 

валюту за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) за станом на 

кiнець вiдповiдного звiтного перiоду. Прибуток та збитки, що виникають у результатi 

розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi i вiд перерахунку монетарних активiв i 

зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на кiнець року, 

включаються до складу прибутку або збитку (як прибуток або збитки вiд курсових 

рiзниць). Перерахунок по обмiнним курсам на кiнець року не застосовується до 

немонетарних статей. 

Основнi обмiннi курси, що використовувались для перерахунку сум у iноземнiй валютi, 
були наступними: 

31 грудня 2016 31 грудня 2017 р. гривень 

1 долар США 27,190858 2806,7223 

1 євро 28,422604 3349,5424 

Продовження тексту приміток 

5.3. Фiнансовi iнструменти.  

Фiнансовi iнструменти. До фiнансових iнструментiв вiдносяться iнвестицiї в борговi та 

iншi цiннi папери, торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi та прирiвнянi 

до них кошти, позики, а також торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

 



Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, визнаються на дату укладення угоди, 

або на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив, 

згiдно з умовами договорiв.  

Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi. 

Фiнансовi активи спочатку визнаються за iсторичною (первiсною) вартiстю. Справедлива 

вартiсть фiнансового iнструменту коригується на витрати на проведення операцiї, якi в 

подальшому вiдображуються у складi фiнансових результатiв.  

Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї.  

Фiнансовi активи:  

фiнансовi активи, доступнi для продажу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни 

якої вiдображаються у складi прибутку та збитку за перiод. До фiнансових активiв, 

доступних для продажу, якi оцiнюються Товариством за справедливою вартiстю, належать 

акцiї українських емiтентiв; 

iншi фiнансовi активи: 

- грошовi кошти та їх еквiваленти; 

- позики та дебiторська заборгованiсть; 

- активи перестрахування.  

- залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах. 

Фiнансовi активи, що переоцiнюються Компанiєю за справедливою вартiстю, 

вiдображаються в балансi у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй за 

справедливою вартiстю, а змiни справедливої вартостi визнаються у складi прибутку та 

збитку за перiод.  

 

Позики та дебiторська заборгованiсть є не котируванi на активному ринку фiнансовi 

активи, що передбачають одержання фiксованих або тих, що можуть бути достовiрно 

визначеними, платежiв.  

Дебiторська заборгованiсть за послуги – це дебiторська заборгованiсть, що виникла в 

результатi реалiзацiї послуг Компанiї своїм страхувальникам, i є дебiторською 

заборгованiстю, що не призначена для перепродажу, i облiковується за справедливою 

вартiстю (фактичною первiсною вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв).  

Дебiторська заборгованiсть вiд перестраховикiв за страховими виплатами визнається у 

момент визнання кредиторської заборгованостi за вiдповiдними страховими виплатами. 

 

Дебiторська заборгованiсть вiд страхових агентiв, брокерiв та посередникiв визнається за 

сумами премiй, отриманих ними, але не переданих страховику до закiнчення звiтного 

перiоду.  

Дебiторська заборгованiсть за регресами визнається у момент визнання кредиторської 

заборгованостi за вiдповiдними страховими виплатами. Визнанi суми оцiнюються з 

урахуванням очiкуваних грошових потокiв до отримання та строкiв таких грошових 

потокiв на основi минулого досвiду страховика щодо отримання коштiв у порядку 

регресу.  

Для формування резерву iншої дебiторської заборгованостi Компанiя застосовує метод 
iндивiдуального аналiзу кожного дебiтора.  

До складу iнших фiнансових активiв належать грошовi кошти та їх еквiваленти, що 

включають кошти на поточних рахунках у банках, iнших рахунках в банках (депозитнi), 

грошовi кошти в касi Компанiї, грошовi кошти в «дорозi», якi вiльно конвертуються у 

певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни їх вартостi.  

До еквiвалентiв грошових коштiв Компанiї вiдносить кошти, розмiщенi на депозитних 

рахунках, термiн повернення яких на звiтну дату, не перевищує три мiсяцi. 

 

Припинення визнання. Визнання фiнансового активу (або, частини фiнансового активу 

або частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо:  

– термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;  

– Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяло на 



себе зобов'язання по виплатi третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному 

обсязi та без iстотної затримки по «транзитнiй» угодi; i або (а) Компанiя передала 

практично всi ризики i вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не передала, але й не зберiгає 

за собою, практично всi ризики i вигоди вiд активу, але передало контроль над цим 

активом.  

Знецiнення фiнансових активiв наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює, 

наявнiсть об’єктивних свiдчень того, що кориснiсть фiнансового активу або групи 

фiнансових активiв зменшується. Якщо таке свiдчення є, Компанiя визначає суми збитку 

вiд зменшення корисностi.  

До об’єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть бути вiднесенi неплатежi, 

iнше невиконання боржниками своїх зобов’язань, реструктуризацiя заборгованостi перед 

Компанiєю, зникнення активного ринку, тощо.  

На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення 

фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група 

фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне 

свiдчення знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного 

визнання активу (наступ «випадку понесення збитку»), якi пiддаються надiйнiй оцiнцi i 

впливатимуть на очiкуванi майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу або групи 

фiнансових активiв.  

Фiнансовi зобов'язання. 

Компанiя може мати наступнi фiнансовi зобов'язання:  

дивiденди, що пiдлягають виплатi учасникам,  

кредиторська заборгованiсть.  

Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Оцiнка 

фiнансових зобов'язань здiйснюється за тими ж принципами що i оцiнка фiнансових 

активiв. 

Кредиторська заборгованiсть за послуги – включає розрахунки з постачальниками та 

пiдрядниками за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi, виконаннi роботи i наданi 

послуги, в тому числi з компанiями – перестраховиками i посередниками щодо продажу 

послуг Компанiї.  

Iнша поточна кредиторська заборгованостi – включає розрахунки за усiма видами 

платежiв до бюджету, включаючи податки з працiвникiв пiдприємства, розрахунки з 

пiдзвiтними особами, розрахунками за страхуванням, розрахунки за iншими операцiями, в 

тому числi розрахунки iз страхувальниками за страховими випадками.  

Тестування на знецiнення фiнансових зобов’язань Компанiя проводить аналогiчно тесту 

на знецiнення фiнансових активiв.  

Припинення визнання. Визнання фiнансового зобов’язання в балансi припиняється якщо 

зобов’язання погашено, анульовано або термiн його дiї минув.  

Якщо фiнансове зобов’язання замiнюється iншим зобов’язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво iнших умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно 

змiненi, така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного 

зобов'язання i початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi 
визнається у звiтi про фiнансовi результати.  

Договори перестрахування як фiнансовi iнструменти. 

 

Компанiя здiйснює перестрахування ризикiв за договорами страхування i отримує суми 

перестрахового вiдшкодування у вiдповiдностi до умов договорiв перестрахування. 

Переданi ризики за договорами перестрахування , згiдно iз Законом України «Про 

страхування», не звiльняють Компанiю вiд вiдповiдальностi за договорами страхування.  

Обсяг страхових зобов'язань перестраховика, що зменшують страховi зобов’язання 

Компанiї, на кожну звiтну дату оцiнюється одночасно з розрахунком страхових резервiв. 

Одночасно, на кожну звiтну дату Компанiя переглядає частки перестраховикiв у 

страхових зобов’язаннях на предмет їх знецiння. Компанiя монiторить фiнансовий стан 

перестраховика. Договорами перестрахування передбачено надання перестраховиком 



промiжної фiнансової звiтностi . 

Дебiторська i кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування є 

короткостроковою i оцiнюються згiдно вiдповiдних МСФЗ. 

 

Зазначенi оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань забезпечує достовiрнiсть та 

спiвставнiсть показникiв фiнансової звiтностi Компанiї.  

 

Операцiйна оренда. Коли Компанiя виступає в ролi орендаря в рамках договору оренди, за 

яким всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, в основному не передаються 

орендодавцем Компанiї, загальна сума орендних платежiв вiдноситься на прибуток або 

збиток iз використанням методу рiвномiрного списання протягом строку оренди. 

Оренда, включена в iншi договори, видiляється, якщо (а) виконання договору пов'язане з 

використанням конкретного активу або активiв та (б) договiр передбачає передачу права 

на використання активу. 

Фiнансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та 

винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Право власностi може з часом 

передаватися або не передаватися. 

Класифiкацiї оренди як фiнансової оренди: 

а) оренда передає орендаревi право власностi на актив наприкiнцi строку оренди; 

б) орендар має право вибору придбати актив за цiною, що, як очiкується, буде значно 

нижчою за справедливу вартiсть на дату, коли вибiр може бути здiйснений, i достатньою 

для обґрунтованої впевненостi на початку оренди в тому, що вибiр буде здiйснено; 

в) строк оренди становить бiльшу частину строку економiчної експлуатацiї активу, навiть 

якщо право власностi не передається; 

г) на початку оренди теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв дорiвнює 

принаймнi в основному всiй справедливiй вартостi орендованого активу; 

ґ) орендованi активи мають такий особливий характер, що тiльки орендар може 

використовувати їх, не здiйснюючи значних модифiкацiй. 

На початку строку оренди Компанiя визнає фiнансову оренду, як активи та зобов'язання у 

своїх звiтах про фiнансовий стан за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi 

орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за 

теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається на початку 

оренди. Ставка дисконту застосовується при обчисленнi теперiшньої вартостi мiнiмальних 

орендних платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi, якщо її можна визначити; 

якщо нi, застосовуємо вiдсоткову ставку додаткових запозичень Компанiї. Будь-якi 

первiснi прямi витрати Компанiї додаються до суми, визнаної як актив. 

Операцiї та iншi подiї вiдображаються в облiку i подаються вiдповiдно до їхньої сутностi 

та фiнансової реальностi, а не просто за юридичною формою. Хоча юридична форма 

угоди про оренду є такою, що Компанiя може не отримати юридичного права власностi на 

орендований актив, у випадку фiнансової оренди сутнiсть та фiнансова реальнiсть такi, що 

Компанiя отримує економiчнi вигоди вiд використання орендованого активу протягом 

бiльшої частини строку його економiчної експлуатацiї в обмiн на зобов’язання сплатити за 
це право суму, що приблизно дорiвнює (на початку оренди) справедливiй вартостi активу, 

та пов’язанi з ним фiнансовi витрати. 

Компанiї визнає фiнансову оренду у звiтi про фiнансовий стан, як актив i як зобов’язання 

сплатити майбутнi оренднi платежi. На початку строку оренди актив та зобов’язання щодо 

майбутнiх орендних платежiв визнаються у звiтi про фiнансовий стан за однаковими 

сумами, за винятком первiсних прямих витрат орендаря, якi додаються до суми, визнаної 

як актив. 

Мiнiмальнi оренднi платежi Компанiя розподiляє мiж фiнансовими витратами та 

зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен 

перiод протягом строку оренди так, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на 

залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi плати вiдображаємо, як витрати в тих 

перiодах, у яких вони понесенi. 



Фiнансова оренда призводить до витрат на амортизацiю активiв, що амортизуються, а 

також фiнансових витрат за кожний облiковий перiод. Полiтика нарахування амортизацiї 

на орендованi активи, що амортизуються, узгоджується з полiтикою щодо власних 

активiв, що амортизуються; визнану амортизацiю обчислюємо вiдповiдно до МСБО 16 

«Основнi засоби» та МСБО 38 «Нематерiальнi активи». 

5.5. Резерви за зобов'язаннями та платежами. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це 

не фiнансовi зобов'язання, сума й термiн яких не визначенi. Вони нараховуються, коли 

Компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслiдок 

минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання знадобиться 

вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов'язання можна 

розрахувати з достатнiм ступенем точностi. 

5.6.Операцiї страхування.  

Договори страхування та перестрахування  

Всi договори (контракти), укладенi Компанiєю вiдповiдно до отриманих лiцензiй на право 

здiйснення страхової дiяльностi, аналiзуються на предмет вiдповiдностi критерiям 

визнання договору страхування (страхового контракту) МСФЗ 4, а саме: 

? чи є на початок дiї договору невизначенiсть (або ризик) щодо хоча б одного з трьох 

моментiв: 

- ймовiрностi настання страхового випадку; 

- перiоду його настання; 

- розмiру можливої компенсацiї не можна передбачити. 

Договiр (контракт) є договором страхування тiльки в тому випадку, якщо вiн передає 

значний страховий ризик. Визнання страхових премiй пiдтверджується фактом передачi 

страхового ризику страховику. Страховi премiї не визнаються у звiтностi та не пiдлягають 

нарахуванню без дотримання цiєї вимоги. Датою визнання факту прийняття страховиком 

страхового ризику є дата сплати страхової премiї, якщо iнше не передбачено договором 

(контрактом) страхування. 

За договорами, що передбачають сплату страхової премiї в розстрочку, застосовується 

метод нарахування – доходом, що враховується при розрахунку заробленої премiї, 

визнається вся страхова премiя, що є платою страхового ризику, переданого Компанiї-

страховику. 

Страховi премiї, що вiдносяться до звiтного перiоду, вiдображаються з урахуванням усiх 

змiн та уточнень, що виникають у звiтному перiодi щодо цих премiй, причому, додатковi 

премiї або повернення премiй розглядаються як уточнення розмiру первiсної премiї.  

При достроковому припиненнi страхування несплачена частина дебiторської 

заборгованостi страхувальникiв, що вiдноситься до перiоду, в якому страхування не 

здiйснювалося, розглядається як зменшення страхової премiї. 

• Перестрахування. У ходi нормальної дiяльностi Компанiя передає ризики в 

перестрахування. Полiтика Компанiї передбачає перестрахування всiх значних ризикiв. 

Сума лiмiту залежить вiд виду страхового продукту. Договори, якi Компанiя укладає з 

перестраховиками, згiдно з якими вона має право на вiдшкодування збиткiв по одному або 

бiльше договорах, виданих Компанiєю та вiдповiдають вимогам класифiкацiї страхових 
договорiв, класифiкуються як договори перестрахування. Договори, що не вiдповiдають 

цим вимогам класифiкацiї, вiдносяться до категорiї фiнансових активiв.  

• Договори страхування, переданi в перестрахування, не звiльняють Компанiю вiд її 

зобов'язань перед власниками страхових полiсiв. Активи перестрахування включають 

суми до отримання вiд перестрахових компанiй по виплачених вiдшкодуваннях, 

включаючи вiдповiднi витрати на врегулювання. Кредиторська заборгованiсть по 

перестрахуванню являє собою зобов'язання Компанiї передати перестраховикам премiї з 

перестрахування. 

• Компанiя регулярно оцiнює свої активи перестрахування на предмет знецiнення. Якщо 

iснує об'єктивне свiдчення того, що актив перестрахування знецiнено, Компанiя зменшує 

балансову вартiсть цього активу до його вартостi вiдшкодування i визнає у звiтi про 

сукупнi доходи вiдповiдний збиток вiд знецiнення. Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення 



знецiнення активу перестрахування з використанням тих же методiв, якi вона застосовує 

до фiнансових активiв, враховуються за амортизованою вартiстю. Збиток вiд знецiнення 

також розраховується на пiдставi аналогiчного методу, який застосовується до цих 

фiнансових активiв. 

5.7. Визнання доходiв вiд страхової дiяльностi 

В нарахованi (пiдписанi) премiї включаються суми, якi належать Компанiї за договорами 

(контрактами) страхування (перестрахування), що набули чинностi, незалежно вiд того, 

отриманi цi премiї, чи нi. Пiдписанi премiї зменшуються на суму премiй за анульованими 

та розiрваними договорами страхування. Якщо очiкується , що премiї будуть сплаченi 

кiлькома внесками протягом термiну дiї договору страхування, то до пiдписаних 

(нарахованих) премiй включають премiї за весь термiн дiї договору страхування. Дохiд вiд 

наданих послуг визначається у звiтi про сукупний дохiд у виглядi зароблених премiй 

вiдповiдно до Закону України «Про страхування» та облiкової полiтики Товариства. 

Заробленi страховi премiї формуються на пiдставi договорiв страхування, що набули 

чинностi. Дохiд визнається, якщо iснує впевненiсть, що К отримає вiд операцiй 

страхування та перестрахування страхову премiю за прийняття вiд страхувальника 

вiдповiдальностi за сплачений страхових ризик. Незароблена частина страхової премiї, що 

вiдноситься до майбутнiх перiодiв, визнається в страхових зобов’язаннях як технiчнi 

резерви. 

5.8. Технiчнi резерви 

Резерв незароблених премiй. Компанiя розраховує резерв незароблених премiй (UPR) 

методом 1/365. У звiтностi для нацiонального регулятора компанiя вiдображає цей резерв 

у розмiрi 80 вiдсоткiв надходжень страхових платежiв вiдповiдного розрахункового 

перiоду. Визнання зобов’язань за договором зазвичай починається з дати пiдписання, але 

якщо зобов’язання за контрактом починаються пiзнiше дати пiдписання, компанiя визнає 

свої зобов’язання з дати початку покриття ризикiв за договором, що повнiстю вiдповiдає 

вимогам Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 

Резерв заявлених збиткiв 

Резерв заявлених збиткiв (RBNS) розраховується журнальним методом на пiдставi оцiнки 

зобов’язань за кожним зверненням окремо. 

Збитки визнаються та резерв нараховується компанiєю за першим зверненням 

застрахованої особи. Сума резерву визначається з iнформацiї отриманої вiд 

страхувальника. Остаточний розмiр збитку уточнюється за результатами експертизи або 

за iншими документами, що його посвiдчують. 

З огляду на полiтику компанiї щодо визнання збиткiв, компанiя , як правило, 

використовує найвищу оцiнку збитку при формуваннi резерву заявлених збиткiв ( RBNS) 

за всiма видами страхування, з огляду на те, що не всi збитки пiдтвердженi експертизою 

на звiтну дату, а отже оцiнка є бiльш пруденцiальною. 

Резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi 

Методи та використанi припущення 

Резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi (IBNR), розраховується компанiєю на кожну 

звiтну дату наступними методами: 
за кожним видом страхування окремо методом фiксованого вiдсотка у розмiрi 10 вiдсоткiв 

вiд заробленої премiї з попереднiх чотирьох кварталiв, якi передують звiтнiй датi. 

Резерв витрат на врегулювання збиткiв 

Компанiя використовує припущення, що розмiр витрат на врегулювання не перевищує 3% 

вiд розмiру резерву. 

На кожну звiтну дату Компанiя здiйснює тестування достатностi сформованих технiчних 

резервiв для майбутнiх страхових випадкiв за поточними договорами (LAT). При 

проведеннi тесту на достатнiсть використовується краща оцiнка, а отже враховуються всi 

коригування резервiв, зробленi актуарiєм. На основi цих резервiв формується оцiнка щодо 

рiвня збитковостi видiв страхування, та оцiнка майбутнiх грошових потокiв, за всiма 

дiйсними на звiтну дату договорами. 

Тест проводиться на рiвнi агрегацiї по кожному виду страхування, так як кожен вид 



страхування в компанiї є портфелем однорiдних ризикiв з подiбними характеристиками 

щодо ризику. Це означає, що навiть якщо сукупний результат тесту виявиться 

профiцитом, URR все одно буде визнаватись на рiвнi кожного виду страхування окремо. 

5.9. Iншi доходи 

Компанiя отримує iнший дохiд, який не пов’язаний з проведенням страхової дiяльностi, а 

саме вiдсотки за депозитними договорами, дохiд вiд продажу цiнних паперiв, агентську 

винагороду вiд продажу полiсiв iнших страховикiв. 

Iнший дохiд визнається, коли є упевненiсть, що Компанiя отримає економiчнi вигоди вiд 

проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд визнається за 

вирахуванням витрат на його отримання в тому перiодi, в якому проведена операцiя. 

5.10. Визнання витрат 

Компанiя несе витрати на здiйснення основної операцiйної дiяльностi, а також iншi 

витрати, якi не пов'язанi iз надання послуг зi страхування. 

Витрати признаються в звiтi про сукупний прибуток, якщо виникає зменшення в 

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

зобов'язання, якi можуть бути достовiрно оцiненi. 

Витрати визнаються в звiтi про сукупний прибуток на основi безпосереднього зiставлення 

мiж понесеними витратами i прибутками по конкретних статтях доходiв 

 

Витрати визнаються в звiтi про сукупний прибуток негайно, якщо витрати не створюють 

великi майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають 

або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив в звiтi про фiнансовий стан. 

 

5.11. Зобов`язання за пенсiйними програмами  

Компанiя нараховує та сплачує єдиний соцiальний внесок у вiдповiдностi до вимог 

законодавства України. Компанiя не є учасником iнших пенсiйних програм. 

5.12. Зобов`язання за виплатами працiвникам 

Компанiя не здiйснює iнших виплат працiвникам, нiж виплати iз заробiтної плати. Iнших 

зобов’язань немає. 

5.13. Оподаткування 

Поточнi витрати на сплату податку з основної дiяльностi розраховуються згiдно вимог 

українського податкового законодавства. 

Для цiлей фiнансової звiтностi поточнi витрати з податку на прибуток коригуються на 

суми вiдстрочених податкiв, що виникають iз-за наявностi тимчасових рiзниць мiж 

балансовою вартiстю активiв та зобов’язань i їх вартiстю, що облiковується для цiлей 

оподаткування. Такi коригування приводять, за необхiдностi, до вiдображення у звiтностi 

вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань. 

Для визначення витрат з податку за основною дiяльнiстю, а також з податку на прибуток 

вiд iншої дiяльностi, застосовується метод розрахунку зобов’язань по звiту про 

фiнансовий стан. Сума активiв i зобов'язань по вiдстроченому оподаткуванню 

розраховується на основi очiкуваної ставки податку, яка повинна бути застосована в тих 

роках, коли сума тимчасових рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована. 
Вiдстроченi податковi активи визнаються лише в тих випадках, коли iснує вiрогiднiсть 

того, що майбутньої суми прибутку до оподаткування буде досить для реалiзацiї 

вiдстрочених податкових активiв. На кожну дату складання звiту про фiнансовий стан 

Компанiя переоцiнює невизнанi вiдстроченi податковi активи. Компанiя визнає ранiше не 

визнаний вiдстрочений податковий актив тiльки в частинi, в якiй iснує вiрогiднiсть його 

реалiзацiї при отриманнi майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. I навпаки, 

Компанiя зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу у разi, коли 

зникає вiрогiднiсть повної або часткової реалiзацiї такого активу в майбутнiх прибутках. 

У груднi 2010 року в Українi був прийнятий Податковий кодекс, який дiє з сiчня 2011 

року, а в частинi податку на прибуток пiдприємств - з 1 квiтня 2011 року. Новий 

Податковий кодекс передбачає, крiм iншого, зближення бухгалтерського та податкового 

облiкiв. 



Для розрахунку податку на прибуток вiд страхової дiяльностi застосовувалась ставка 

податку на прибуток - 3% вiд доходу у виглядi суми страхових платежiв (страхових 

внескiв, страхових премiй), отриманих (нарахованих) страховиками-резидентами за 

договорами страхування, спiвстрахування. 

Для розрахунку податку на прибуток вiд iншої дiяльностi застосовувалась ставка 18%. 

Беручи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених 

податкових активiв i зобов’язань проводилась на основi суджень керiвництва Компанiї, i 

базувалась на iнформацiї, яка була в його розпорядженнi на момент складання цiєї 

фiнансової звiтностi. 

5.14. Новi положення бухгалтерського облiку 

МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти»., випущений у 

листопадi 2009 року, замiнює роздiли МСБО 39, що вiдносяться до класифiкацiї та оцiнки 

фiнансових активiв. 

? Фiнансовi активи повиннi класифiкуватися за двома категорiями оцiнки: оцiнюванi за 

справедливою вартiстю та оцiнюванi за амортизованою вартiстю. Вибiр методу оцiнки 

повинен бути розроблений при первiсному визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-

моделi управлiння фiнансовими iнструментами компанiї та вiд характеристик договiрних 

потокiв грошових коштiв по iнструменту. 

? Iнструмент згодом оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки в тому випадку, коли 

вiн є борговим iнструментом, а також (i) модель бiзнес процесу компанiї орiєнтована на 

утримання даного активу для цiлей отримання контрактних грошових потокiв, та 

одночасно (ii) контрактнi грошовi потоки за цим активом являють собою лише виплати 

основної суми i вiдсоткiв (тобто фiнансовий iнструмент має тiльки «базовi характеристики 

кредиту»). Всi iншi борговi iнструменти повиннi оцiнюватися за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток. 

? Всi пайовi iнструменти повиннi оцiнюватися за справедливою вартiстю. Пайовi 

iнструменти, утримуванi для торгiвлi, оцiнюватимуться за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток за рiк. Для решти пайових iнструментiв пiд час первiсного визнання 

може бути прийняте остаточне рiшення про вiдображення нереалiзованого та 

реалiзованого прибутку або збитку вiд переоцiнки за справедливою вартiстю у складi 

iншого сукупного прибутку, а не у складi прибуткiв та збиткiв. Доходи i витрати вiд 

переоцiнки не переносяться до складу прибутку та збитку за рiк. Це рiшення може 

прийматися iндивiдуально для кожного фiнансового iнструменту. Дивiденди мають 

вiдображатися у складi прибуткiв або збиткiв за рiк, якщо вони являють собою 

прибутковiсть iнвестицiй. 

? Бiльшiсть вимог МСБО 39 стосовно класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були 

перенесенi до МСФЗ 9 без змiн. Основною вiдмiннiстю є вимога до компанiї розкривати 

ефект змiн власного кредитного ризику фiнансових зобов’язань , вiднесених до категорiї, 

що оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий 

результат, у складi iншого сукупного доходу. 

 

Прийняття МСФЗ 9 є обов’язковим з 1 сiчня 2016 року, дострокове застосування 
дозволяється. Компанiя вивчає наслiдки застосування цього стандарту, його вплив на 

Компанiю. Компанiя для оцiнки та класифiкацiї фiнансових iнструментiв у фiнансовiй 

звiтностi за 2013 рiк застосовувала положення МСБО 39 

 

МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» (випущений у травнi 2011 року i набуває 

чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати), 

замiнює всi положення з питань контролю та консолiдацiї, що наведенi у МСБО 27 

«Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть» та ПКI 12 «Консолiдацiя – суб’єкти 

господарювання спецiального призначення». МСФЗ 10 вносить змiни у визначення 

контролю на основi застосування однакових критерiїв до всiх компанiй. Визначення 

пiдкрiплено докладними iнструкцiями щодо практичного застосування. 

МСФЗ 11 «Спiльна дiяльнiсть» (випущений в травнi 2011 року i набуває чинностi для 



рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати), замiнює МСБО 31 

«Частки у спiльних пiдприємствах» i ПКI 13 «Спiльно контрольованi суб’єкти 

господарювання – немонетарнi вклади учасникiв». Завдяки змiнам у визначеннях кiлькiсть 

видiв спiльної дiяльностi скоротилася до двох: спiльнi операцiї та спiльнi пiдприємства. 

Для спiльних пiдприємств скасована iснуюча ранiше можливiсть облiку за методом 

пропорцiйної консолiдацiї. Учасники спiльного пiдприємства зобов’язанi застосовувати 

метод участi в капiталi. 

МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання» 

(випущений в травнi 2011 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати), застосовується до компанiй, у яких є частки участi в 

дочiрнiх, асоцiйованих компанiях, спiльнiй дiяльностi або неконсолiдованих 

структурованих компанiях. МСФЗ 12 вимагає розкриття iнформацiї, яка допоможе 

користувачам фiнансової звiтностi оцiнити характер, ризики та фiнансовi наслiдки, 

пов’язанi з частками участi в дочiрнiх компанiях, спiльнiй дiяльностi, асоцiйованих 

компанiях i неконсолiдованих структурованих компанiях. Для вiдповiдностi новим 

вимогам компанiї повиннi розкривати наступне: iстотнi судження та припущення при 

визначеннi контролю, спiльного контролю або значного впливу на iншi компанiї, 

розгорнутi розкриття у вiдношеннi частки, що не забезпечує контролю або значного 

впливу на iншi компанiї, розгорнутi розкриття у вiдношеннi частки, що не забезпечує 

контроль, в дiяльностi i грошових потоках групи, узагальнену iнформацiю про дочiрнi 

компанiї з iстотними частками участi, якi не забезпечують контроль та детальнi розкриття 

iнформацiї щодо неконсолiдованих структурованих компанiй. 

МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi» (випущений в травнi 2011 року i набуває 

чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати), 

спрямований на покращення порiвняльностi та спрощення, шляхом надання 

переглянутого визначення справедливої вартостi, та єдиного джерела визначення та 

розкриття справедливої вартостi для використання у МСФЗ. 

МСБО 27 «Неконсолiдована фiнансова звiтнiсть» (переглянутий в травнi 2011 року i 

набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї 

дати). Даний стандарт був змiнений, i в даний час його завданням є встановлення вимог до 

облiку та розкриття iнформацiї для iнвестицiй в дочiрнi компанiї, спiльнi пiдприємства 

або асоцiйованi компанiї при пiдготовцi неконсолiдованої фiнансової звiтностi. 

Регулювання питань контролю та консолiдованої фiнансової звiтностi тепер здiйснюється 

МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». 

МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї» (переглянутий в травнi 2011 року i набуває 

чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). Дана 

змiна МСБО 28 була розроблена в результатi виконання проекту КМСБО з питань облiку 

спiльної дiяльностi. В процесi обговорення даного проекту КМСБО прийняв рiшення про 

ведення облiку дiяльностi спiльних пiдприємств за методом участi в капiталi в МСБО 28, 

оскiльки метод можливо застосовувати i для спiльної дiяльностi, i для асоцiйованих 

компанiй. Iнструкцiї з решти питань, за винятком описаного вище, залишилися без змiн. 

Змiни до МСБО 1 « Подання фiнансової звiтностi» (випущенi в червнi 2011 року i 
набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 липня 2012 року або пiсля 

цiєї дати), вносять змiни у розкриття статей, представлених у складi iншого сукупного 

доходу. Згiдно з цими змiнами компанiї зобов’язанi подiляти статтi, представленi у складi 

iншого сукупного доходу, на двi категорiї, виходячи з того, чи можуть цi статтi бути 

представленi у складi iншого сукупного доходу, виходячи з того, чи можуть цi статтi бути 

перекласифiкованi в прибутки та збитки в майбутньому. Запропоновану в МСБО 1 назву 

тепер змiнено на «Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд». Товариство 

очiкує, що переглянутий стандарт не вплине на оцiнку операцiй i залишкiв. 

МСФЗ, що вступили в силу з 01 сiчня 2013 та МСФЗ 9, що застосовується з 01.01.2015 не 

будуть мати суттєвого впливу на звiтнiсть компанiї. Компанiя застосовувала для облiку та 

оцiнок фiнансових iнструментiв МСБО 39. 

Продовження тексту приміток 



5.15. Капiтал 

Капiтал. Капiтал Компанiї формується вiдповiдно до Законiв України «Про господарськi 

товариства» та «Про страхування», Господарського кодексу України, Цивiльного кодексу 

України. Статутний капiтал та його змiни фiксуються у Статутi Товариства.  

5.16. Iншi положення облiкової полiтики. Вплив змiни облiкової полiтики.  

Пенсiї та iншi виплати працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi.  

Компанiя не має програм з визначеними виплатами.  

Виплати на основi акцiй. Працiвники Компанiї (включаючи вище керiвництво) не 

отримують винагороду у формi виплат, заснованих на акцiях.  

Сегментна звiтнiсть. Товариство здiйснює дiяльнiсть у одному географiчному сегментi – 

територiї України. Згiдно МСФЗ при складаннi окремої фiнансової звiтностi Компанiя 

може не розкривати детально сегментну звiтнiсть. 

Вплив змiни облiкової полiтики на подiї ї операцiї, що вiдбуваються (вiдбувались) в 

Компанiї. Доцiльнiсть змiни того чи iншого положення облiкової полiтики Компанiї 

встановлюється у разi:  

– змiн статутних вимог (тобто при внесеннi змiн до статуту Компанiї);  

– змiн вимог органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського облiку 

(вносяться змiни чи доповнення до тих чи iнших стандартiв);  

– змiни забезпечать достовiрнiше вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi 

Компанiї.  

Вплив змiни облiкової полiтики на подiї й операцiї минулих перiодiв Компанiї вiдображає 

у звiтностi шляхом:  

– коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року;  

– повторного надання порiвняльної iнформацiї стосовно попереднiх звiтних перiодiв; 

 

Змiна облiкової полiтики, вибiр вiдображення впливу змiни на облiкову полiтику Компанiї 

розкриває й обґрунтовує у примiтках до фiнансової звiтностi за поточний звiтний перiод. 

 

Облiкова полiтика застосовується Компанiєю щодо подiй i операцiй з моменту їх 

виникнення.  

Не є змiною облiкової полiтики встановлення облiкової полiтики для:  

– подiй або операцiй, якi вiдрiзняються за змiстом вiд попереднiх подiй або операцiй;  

– подiй або операцiй, якi не вiдбувались ранiше. 

Якщо неможливо розрiзнити змiну облiкової полiтики та облiкових оцiнок, то це 

розглядається i вiдображається як змiна облiкових оцiнок. 

 

Не є змiною облiкової полiтики Компанiї змiна визначення облiкових оцiнок. 

 

Облiкова оцiнка – це попередня оцiнка, яка використовується Компанiєю з метою 

розподiлу витрат i доходiв мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Вона може бути 

переглянута, якщо змiнюються обставини, на яких вона ґрунтувалася, або отримано 

додаткову iнформацiю. Змiни облiкових оцiнок впливають тiльки на майбутнє i не 
стосуються минулого.  

Наслiдки змiн в облiкових оцiнках Компанiї включає до тiєї статтi звiту про фiнансовi 

результати, яка ранiше застосовувалась для вiдображення доходiв або витрат, пов’язаних з 

об’єктом такої оцiнки, в тому перiодi, в якому вiдбулася змiна, а також в наступних 

перiодах, якщо змiна впливає на цi перiоди.  

Внесення змiн до облiкової полiтики, що стосуються майбутнiх перiодiв, застосовуються з 

початку нового звiтного перiоду, i оформлюється вiдповiдним наказом про внесення змiн 

до облiкової полiтики Компанiї.  

У випадках, коли Компанiя розпочинає здiйснювати новi операцiї, або у випадку змiн 

окремих законодавчих норм, введення положень з облiку щодо яких Компанiя не могла 

передбачити заздалегiдь, змiни в облiкову полiтику можуть бути внесенi протягом 

звiтного перiоду (року) i застосовуватися Компанiєю з дати затвердження таких змiн.  



Керiвництво Компанiї вважає, що декларуючи перехiд до складання фiнансової звiтностi 

Товариства за МСФЗ з 01.01.2012 року та керуючись Законом № 3332 — Закон України 

вiд 12.05.2011 р. № 3332-VI «Про внесення змiн до Закону України «Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» для складання фiнансової звiтностi та 

консолiдованої фiнансової звiтностi Товариство у звiтному перiодi здiйснювало вiдповiднi 

послiдовнi процедури iз застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (за 

текстом — МСФЗ), якщо вони не суперечать Закону про бухгалтерський облiк та офiцiйно 

оприлюдненi на офiцiйному сайтi Мiнфiну України (www.minfin.gov.ua). 

6. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 

У тисячах українських гривень на 31 грудня 2016 р на 31 грудня 2017р 

Розрахунковий рахунок 929,5 1 053,2 

Депозити 1004,8 1 833,8 

- - 

Каса пiдприємства 165 0,0 

Всього: 2099 2 887,0 

 

При складаннi звiту про рух коштiв за 9 мiсяцiв 2017 року використано прямий метод. 

Товариство не має залишкiв коштiв та їх еквiвалентiв, що утримуються ним та є 

недоступними для використання. 

Основними джерелами надходження грошових коштiв 9 мiсяцiв 2017 року були 

надходження вiд страхових внескiв (премiй, платежiв) за договорами страхування, 

надходження за депозитними вкладами. 

Основними напрямами витрачання грошових коштiв - виплати страхових вiдшкодувань 

(виплат), придбання фiнансових активiв. 

6.1.Депозитнi рахунки в банках 

На 31 грудня 2016 На 31 грудня 2017 

Депозити в гривнях, всього 1 004,8 1 833,8 

В тому числi не простроченi i не знецiненi  

Рейтинг uaBBB- та вище 1 004,8 1 833,8 

Компанiя не має депозитних вкладiв, що є простроченими та знаходяться у банках, що 

мають проблеми з виконання зобов’язань перед клiєнтами. 

7. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 

 

Офiсне обладнання, тис. грн. Нематерiальнi активи, тис. грн. Разом, 

тис. грн. 

Первiсна вартiсть на 01.01. 2017р. 76,5 472,5 549,0 

надходження - - - 

Внутрiшнi перемiщення - - - 

вибуття - - - 

Первiсна вартiсть на 31.12.2017 р. 

76,0 481,0 557,0 

Накопичений знос на 31.12.2017 р. 73,0 181,0 254,0 
Чиста балансова вартiсть на 31.12.2017 р. 3,0 300,0 303,0 

Первiсна вартiсть на 01.01. 2017р. 76,5 469,6 546,1 

надходження - - - 

Внутрiшнi перемiщення - - - 

вибуття - - - 

Первiсна вартiсть на 31.12.2017 р. 

76,0 481,0 557,0 

Накопичений знос на 31.12.2017 р. 73,0 181,0 254,0 

Чиста балансова вартiсть на 31.12.2017 р. 3,0 300,0 303,0 

 

8. ФIНАНСОВI АКТИВИ 

Iншi фiнансовi iнвестицiї 



Справедлива вартiсть фiнансових активiв ,що класифiкованi у звiтi про фiнансовий стан як 

iншi фiнансованi iнвестицiї станом на 31.12.2017 р., визначена на пiдставi котирувань 

цiнних паперiв на торгiвельних площадках фондових бiрж i представлена в таблицi , 

наведенiй нижче: 

тис. грн. 

Емiтент ЄДРПОУ Наявнiсть лiстингу Вид ЦП Кiл-ть ЦП (згiдно виписки з рахунку в ЦП) 

Цiна ЦП , договiр до, грн. Балансова вартiсть вкладень 

Акцiї "ЗНВКIФ "АМРIТА" ПАТ" 36756658 х Акцiї, Iменнi простi, бездокументарнi 

12926135 0,32 4 241,8 

Акцiї ЗНВКIФ"Корпорацiя» 01331684 х Акцiї, Iменнi простi, бездокументарнi 687 4701,6 3 

230,0 

Акцiї ФК"Авангард» 36019681 х Акцiї, Iменнi простi, бездокументарнi 230414 4,12 950,0 

Акцiї ПАТ "Фондовi технологiї України" 32980628 х Акцiї, Iменнi простi, 

бездокументарнi 100000 19,0 1900,0 

Акцiї ПАТ "Концерн "ХЛIБПРОМ" 05511001 х Акцiї, Iменнi простi, бездокументарнi 

4200000 0,0012 5,0 

Iменний iнвестицiйний сертифiкат ТОВ КУА "Фiнансовий Актив"ЗДПIФ "Розумний 

капiтал" 35253259-2311249 х Iнвестицiйнi сертифiкати, Iменнi, бездокументарнi 248 2 

627,82 651,8 

ТОВ КУА "Абсолют Капiтал" (ЗНВПIФ "Абсолют Платинум" 38404576 х Iнвестицiйнi 

сертифiкати, Iменнi, бездокументарнi 6 7 679,17 46,2 

ТОВ "АВТО ФIНАНС СЕРВIС" 37037324 х Облiгацiї 259 850,43 220,3 

ТОВ "КОМПАНIЯБIЗНЕС IННОВАЦIЇ" 37175969 х Облiгацiї 230 804,91 185,1 

ТОВ "СУЧАСНИЙ ФIНАНСОВИЙ СЕРВIС" 37039358 х Облiгацiї 233 859,92 208,70 

Мiнiстерство Фiнансiв України Облiгацiї державнi внутрiшнi 00013480 х Облiгацiї 

державнi внутрiшнi вiдсотковi середньостроковi iменнi бездокументарна 940 1 078,86 

1014,1 

Всього 17359152 12 653,0 

 

Дебiторська заборгованiсть за послуги (тис. грн..) 

2016 2017 р. 

520,5 497,0 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв, тис. грн. 

2016 2017 р. 

0,0 0,0 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, тис. грн. 

2016 2017 р. 

22,2 141 

9. СТРАХОВI ТА IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Страховi та iншi фiнансовi зобов'язання складаються з наступних компонентiв: 

У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р 

 
Поточна кредиторська заборгованiсть за: 

товари, роботи, послуги 0,1 10,0 

Розрахунки з бюджетом 122,1 220, 

Розрахунки з оплати працi 0 0 

Розрахунки зi страхування 0 0 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 0,1 242,0 

Поточнi забезпечення 2,8 12,0 

Iнша поточнi зобов’язання 0 0,1 

 

 

Всього страхових та iнших фiнансових зобов’язань 125,1 485,0 

 



 

10. СТРАХОВI РЕЗЕРВИ ТА ЧАСТКИ ПЕРЕСТРАХОВИКIВ У СТРАХОВИХ 

РЕЗЕРВАХ 

У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2017 

Загальнi суми  

Резерв незароблених премiй 1655,5 3427,0 

Резерв на покриття збиткiв 19,9 69,6 

 

Всього страхових резервiв, загальна сума 1675,4 3496,6 

 

Частка перестраховика  

Резерв незароблених премiй 419,1 548,0 

 

Всього частка перестраховика у страхових резервах 419,1 548,0 

 

Чистi суми  

Резерв незароблених премiй 1236,4 2879,0 

Резерв на покриття збиткiв 19,9 69,6 

 

Всього страхових резервiв, чиста сума 1256,3 2948,6 

 

 

У сумах страхових резервiв протягом 2017 року вiдбулись наступнi змiни: 

2017 рiк 

У тисячах українських гривень Загальна сума Частка перестра-ховика Чиста сума 

Резерв незароблених премiй на 1 сiчня 1 655,5 (419,1) 1 236,4 

Страховi премiї отриманi 6 774,0 (1046,0) 5728,0 

Премiї заробленi (4 085,4) (4085,4) 

Резерв незароблених премiй на 31 грудня 2017 3 427,0 (548,0) 2879,0 

 

Резерв на покриття збиткiв на 1 сiчня 19,9 - 19,9 

Понесенi збитки на страховi виплати 535,0 - 535,0 

Збитки виплаченi 535,0 - 535,0 

Резерв на покриття збиткiв на 31 грудня 2017 р. 69,6 - 69,6 

 

Всього страхових резервiв на 1 сiчня 1 655,5 (419,1) 1 236,4 

Збiльшення/(зменшення) за перiод 1 308,5 58,4 331,5 

Всього страхових резервiв на 31 грудня 2017 р. 3 427,0 (548,0) 2879,0 

 

 

11. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 

11.1. Статутний капiтал 
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2017 року складає 10 000 000,00 грн. та 

розподiлений мiж засновниками наступним чином: 

№ Учасник Код ЄДРПОУ Розмiр внеску до статутного капiталу, грн. станом на 30.06.2017 

Частка , % у Статутному капiталi 

1 ТОВ «Фiнансовий стандарт» 32766437 

9 955 000,00 99,55% 

 

2 Коваль Наталiя Володимирiвна 2662706901 35 000,00 0,35% 

 

3 Самолюк Iгор Олексiйович 2301314154 10 000,00 0,10% 

 

Всього 10 000 000,00 100,00% 



Статутний капiтал Товариства сформовано вiдповiдно до вимог Закону України «Про 

страхування» та сплачений у повному обсязi грошовими коштами.  

11.2. Резервний капiтал 

 

Резервний капiтал i рух резервного капiталу станом на 31 грудня 2016 року та на 31 

грудня 2017 року представленi наступним чином: 

тис.грн. 

На 31.12.2016 р. 

Змiни протягом перiоду На 31.12.2017 р. 

Резервний капiтал 877,0 Не було 877,0 

 

11.3. Нерозподiлений прибуток 

Загальна сума нерозподiленого прибутку на 31.12.2017 року складає 

1 770,0 тис. грн. 

Збиток за 2017 рiк складає 158,3 тис. грн. 

 

12. АНАЛIЗ СТРАХОВИХ ПРЕМIЙ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ ТА АКВIЗИЦIЙНИХ 

ВИТРАТ 

Аналiз страхових премiй та виплат за видами страхової дiяльностi за 9 мiсяцiв 2017 року 

подано нижче: 

 

Види страхування Об’єм страхових премiй 2017 р. Об’єм страхових премiй 2016 р. 

Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 1375,60-116,10 1 

270,5-46,0 

Добровiльне страхування майна вiд вогневих ризикiв 77,40-0,50 145,8 

Добровiльне страхування майна (iншого, нiж вiд вогневих ризикiв та стихiйних явищ) 

1128,40-0,90 66,2 

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 267,55 8,6 

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 1942,20-3,60 1 194,5 

Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 25,10 37,8 

Страхування фiнансових ризикiв 274,50-400,90 2 780,5-9,5 

Страхування вантажiв та багажу (вантажiв та багажу) 123,10 - 

Добровiльне страхування повiтряного транспорту 0,05 - 

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту) 5,60 - 

Добровiльне страхування медичних витрат 9,50 - 

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 1,40 0,4 

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 365,10 384,2 
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 279,40 124,1 

Обов’язкове страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв 

24,10 92,1-10,3 

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) 1385,30 788,4 

Обов'язкове страхування приватного нотарiуса 11,70 - 

Разом 6 774,0 6 827,32 

Премiї, переданi у перестрахування 1 046,0 805,5 

Страховi вiдшкодування виплаченi, загальна сума 535,0 437,9 



Страховi вiдшкодування, отриманi вiд перестраховикiв 183,0 99,3 

Чиста сума понесених збиткiв за страховими вiдшкодуваннями 352,0 338,6 

Аквiзiцiйнi витрати понесенi впродовж року 0 0 

Змiна у сумi вiдстрочених аквiзiцiйних витрат 0 0 

Аквiзiцiйнi витрати 0 0 

Продовження тексту приміток 

13. ОЦIНКА ДОГОВОРIВ СТРАХУВАННЯ 

Методи, використанi при прийняттi рiшень про припущення. Найбiльш iстотнi ризики 

Компанiї пов'язанi зi страховими вiдшкодуваннями, якi виплачуються за договорами 

добровiльного страхування наземного транспорту. Цi ризики детально розглядаються в 

цiй примiтцi. Географiчна концентрацiя цих ризикiв спостерiгається в Українi. 

Для оцiнки зобов'язань з виплати вiдшкодувань Компанiї використовує припущення, 

заснованi на власнiй аналiтицi. Аналiтичнi данi Компанiї надходять переважно з її 

щоквартальних звiтiв про виплату страхових вiдшкодувань. 

Компанiя застосовує метод фiксованого вiдсотка для оцiнки резерву збиткiв, що виникли, 

але не заявленi. Резерв на звiтну дату формується у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд заробленої 

страхової премiї за чотири квартали, якi передують звiтнiй датi. 

Резерв на неврегульованi вимоги створюється на основi заявлених вимог. Резерв збиткiв 

понесених, але не заявлених розраховується для кожного перiоду настання страхового 

випадку як рiзниця мiж прогнозованою сумою остаточних витрат на страховi 

вiдшкодування, понесенi протягом цього перiоду, i сумою страхових вiдшкодувань, 

заявлених i виплачених або заявлених i невиплачених за цей же перiод. Сума резерву 

збиткiв понесених, але ще не заявлених за кожний перiод не може бути менше нуля. 

Резерв збиткiв складається з резерву заявлених, але не виплачених збиткiв та резерву 

збиткiв, якi виникли, але не заявленi.  

Резерв заявлених, але невиплачених збиткiв - оцiнка обсягу зобов'язань страховика для 

здiйснення виплат страхових сум (страхового вiдшкодування) за вiдомими вимогами 

страхувальникiв, включаючи витрати на врегулювання збиткiв (експертнi, консультацiйнi 

та iншi витрати, пов'язанi з оцiнкою розмiру збитку), якi не оплаченi або оплаченi не в 

повному обсязi на звiтну дату та якi виникли в зв'язку зi страховими подiями, що мали 

мiсце в звiтному або попереднiх перiодах. 

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

здiйснення страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання збиткiв, якi виникли у 

зв'язку зi страховими випадками у звiтному та попереднiх перiодах, про факт настання 

яких страховику не було заявлено на звiтну дату. 

14. ДОХОДИ 

Структура доходiв за 2017 рiк та 2016 рiк наступна: 

Показники 2017 рiк 2016 рiк 

Доходи вiд страхової дiяльностi всього 4 925,4 5 709,2 

Заробленi страховi премiї 4 085,4 5 035,4 

Дохiд вiд надання послуг iнших страховикiв та iнших послуг 0,0 0,0 

у.ч. Iншi операцiйнi доходи 840,0 673,8 
Частки виплат, вiдшкодованi перестраховиками 183,0 99,3 

Суми отриманих регресiв 0 0 

Iншi операцiйнi доходи 98,0 141,4 

Повернення коштiв iз страхових резервiв, iнших, нiж РНП 559,0 433,1 

Доходи iншi в т.ч. 3,0 55,2 

Фiнансовi (вiд депозитiв) 3,0 55,2 

Всього доходiв 4 928,4 5 764,4 

 

15. ВИТРАТИ 

Структура витрат за 2017 рiк та 2016 рiк наступна: 



Показники 2017 рiк 2016 рiк 

Витрати страхової дiяльностi 6 042,7 4 019,2 

Страховi виплати та вiдшкодування 535,0 437,9 

Вiдрахування у технiчнi резерви, iншi, нiж РНП 708,75 454,8 

Аквiзицiйнi витрати (агентськi винагороди)  

Витрати, пов’язанi з урегулюванням страхових випадкiв 3,0 0,2 

Iншi витрати, що належать до собiвартостi послуг  

Адмiнiстративнi витрати 3240,6 2 300,7 

Витрати на збут 1 345,65 755,0 

Iншi операцiйнi витрати 209,7 70,6 

Iншi витрати 4 412,0 2 400,0 

у т.ч. iншi фiнансовi витрати  

у т.ч. iншi витрати 4 412,0 2 400,0 

Витрати з податку на прибуток 220,0 122,1 

Всього витрат 10 647,9 6 541,3 

 

15.1 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 

Статтi затрат 2017 рiк 2016 рiк 

Витрати на персонал 430,0 208,9 

Страховi виплати та вiдшкодування 535,0 437,9 

Вiдрахування у технiчнi резерви, iншi, нiж РНП 708,75 454,8 

Оренда 160,9 63,9 

Списання бланкiв 64,7 12,2 

Консультацiйнi та iншi послуги 2 236,6 1628,3 

Банкiвськi витрати 21,5 20,7 

Нарахування на ФОП 85,3 42,7 

Знос та амортизацiя 23,6 26,3 

Аудиторськi послуги 20,0 13 

Зв'язок 6,7 4,4 

Послуги кур’єрського зв’язку 7,3 2,6 

Витрати на послуги актуарiя 4,0 7,1 

Iншi операцiйнi витрати 1 738,35 1 096,4 

Всього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат 6 042,7 4 019,2 

 

16. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

2017 рiк 2016 рiк 

Прибуток до оподаткування 61,7 72,2 

Поточний прибуток (згiдно ПКУ) 220,0 122,1 

Вiдстроченi податковi активи - - 

Вiдстроченi податковi зобов’язання - - 

Витрати з податку на прибуток 220,0 122,1 

За рiк Компанiя сплачує податок на прибуток за ставкою 3% усiх премiй за страхування.  
17. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ ТА СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ 

Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв 

(кредитного, ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних 

ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик 

процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. 

Товариство не вважає цi ризики iстотними, отже, не встановлює конкретнi завдання i не 

розробляє полiтику з управлiння цими ризиками. Управлiння операцiйними та 

юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функцiонування 

внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму. 

Кредитний ризик. Компанiя пiддається кредитному ризику, який визначається як ризик 

того, що одна сторона фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок невиконання 

iншою стороною своїх зобов'язань. Основнi статтi, у зв'язку з якими у Компанiї виникає 



кредитний ризик, - це грошовi кошти та депозити в банках.  

Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдбивається в балансовiй 

вартостi фiнансових i страхових активiв. 

Компанiя розмiщує грошовi кошти та депозити лише в банках, узгоджених з Наглядовою 

радою. 

Ринковий ризик. Товариство пiддається ринковим ризикам, якi виникають у зв'язку з 

вiдкритими позицiями по (а) валют i (б) процентних ставках, якi схильнi до впливу 

загальних i специфiчних коливань ринку. 

Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик змiни вартостi фiнансового iнструмента 

внаслiдок коливань валютних курсiв. Компанiя проводить операцiї в гривнях, отже, вона 

не пiддавалася впливу суттєвого валютного ризику за станом на 31 грудня 2017 року.  

Ризик процентної ставки. Компанiя пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань 

домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на її фiнансовий стан та грошовi потоки. 

Процентна маржа може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також 

зменшуватися або приносити збитки в разi непередбачених змiн. У Компанiї вiдсутня 

офiцiйно оформлена полiтика i процедури для управлiння ризиком процентної ставки, 

оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик для дiяльностi Компанiї є несуттєвим. За 

станом на кiнець кожного звiтного перiоду у Компанiї не було фiнансових активiв чи 

зобов’язань зi змiнною процентною ставкою. Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 

2017 року змiни процентних ставок не мали впливу на прибуток або збиток i / або капiтал 

Компанiї. 

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з 

труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя щодня стикається з 

вимогами оплати вiд постачальникiв товарiв i послуг та заявами клiєнтiв про страховi 

випадки. Компанiя має достатньо коштiв для виконання бiльшостi перерахованих вимог. 

Крiм того, надходження грошових коштiв, пов'язанi з доходом вiд страхових премiй, 

також є джерелом грошових ресурсiв для виконання поточних зобов'язань. Станом на 31 

грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року всi фiнансовi зобов'язання Компанiї погашаються 

за вимогою або протягом мiсяця. Недисконтованi грошовi потоки за фiнансовими 

зобов'язаннями на вимогу дорiвнюють балансовiй вартостi. Термiн погашення всiх 

страхових активiв i зобов'язань Компанiї не перевищує одного року. 

Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це 

ймовiрнiсть настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. 

По самiй сутi договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього 

непередбачуваним. 

Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується для 

визначення цiни договору та створення резервiв, основний ризик, якому пiддається 

Компанiя, полягає в тому, що фактичнi виплати можуть перевищити балансову вартiсть 

страхових зобов'язань. Це може вiдбутися в результатi того, що регулярнiсть або розмiр 

виплат будуть вищi, нiж за оцiночними даними. Страховi випадки носять випадковий 

характер, i фактична кiлькiсть i сума виплат будуть з року в рiк вiдрiзнятися вiд даних, 

передбачених страховими моделями. 
Як показує досвiд, чим бiльше портфель подiбних договорiв страхування, тим менша 

вiдносна мiнливiсть очiкуваного результату. Крiм того, якщо портфель договорiв 

страхування є бiльш диверсифiкованим, змiни в який-небудь з його пiдгруп нададуть 

менший вплив на портфель в цiлому. 

Компанiя контролює страховий ризик шляхом: 

• стратегiї андерайтингу та монiторингу ризику. Компанiя встановлює лiмiти максимально 

можливої суми страхових збиткiв, якi вона може вiдшкодувати, i передає вiдповiднi 

контрольнi повноваження спiвробiтникам з урахуванням їх професiйної компетентностi. 

Оцiнка потенцiйних нових продуктiв проводиться з метою всебiчного аналiзу пов'язаних з 

ними ризикiв i виправданостi таких ризикiв з точки зору майбутнiх доходiв. 

• укладання вiдповiдних договорiв перестрахування. Компанiя прагне диверсифiкувати 

дiяльнiсть з перестрахування, використовуючи договори перестрахування. Крiм того, 



полiтика Компанiя передбачає максимальне утримання ризику вiдповiдальностi за 

окремими страховими продуктами. 

Компанiя здiйснює страхову дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування 

укладаються в українських гривнях. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового 

ризику за напрямками страхової дiяльностi 

18. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ 

Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на досягнення наступних цiлей: (i) 

дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i (ii) забезпечення здатностi 

Компанiї функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства. Компанiя вважає, що 

загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, 

показаного в балансi. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiї аналiзує 

наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом виплати дивiдендiв 

учасникам, повернення капiталу учасникам або залучення додаткового капiталу учасникiв 

На Компанiю поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до 

капiталу - це мiнiмальна сума статутного капiталу, а також ряд нормативiв 

платоспроможностi. Компанiя дотримувалася всiх зовнiшнiх регуляторних вимог до 

капiталу у 2017 роцi. 

19. УМОВНI ТА IНШI ЗОБОВЯЗАННЯ. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ 

Українське податкове адмiнiстрування поступово посилюється, у тому числi пiдвищується 

ризик перевiрок операцiй, якi не мають чiткої фiнансово-господарської мети або 

виконаних за участю контрагентiв, якi не дотримуються вимог податкового законодавства. 

Вiдповiднi органи мають право перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах 

протягом трьох календарних рокiв пiсля їх завершення. За певних обставин перевiрки 

можуть охоплювати бiльш тривалий перiод. 

Зобов'язання з операцiйної оренди. В ходi звичайної дiяльностi Компанiя орендує 

примiщення. У випадку, коли Компанiя виступає орендарем, майбутнi мiнiмальнi виплати 

з операцiйної оренди, яка не пiдлягає скасуванню, є наступними: 

У тисячах українських гривень 31 грудня 

2016 р. 31 грудня 2017 р. 

 

До 1 року 69,9 160,9 

 

 

Всього зобов'язань з операцiйної оренди 69,9 160,9 

 

Подiї , якi сталися в перiод з 2017 рiк i по дату затвердження(пiдписання) звiтностi та якi 

можуть вимагати внесення коригувань у бухгалтерську (фiнансову) звiтнiсть , розкриття в 

нiй iнформацiї у вiдповiдностi до МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду», не вiдбувались. 

 

20. ОПЕРАЦIЇ ЗI ЗВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

Сторони зазвичай вважаються зв'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем 

або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив 
на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного 

випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага 

придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. 

Операцiйнi витрати за операцiями з основним управлiнським персоналом складаються з 

компенсацiї основному управлiнському персоналу, що включає заробiтну плату i 

короткостроковi премiї. 

Перелiк зв’язаних сторiн: 

Акцiонери Компанiї: 

- ТОВ «Фiнансовий стандарт»  

- Коваль Наталiя Володимирiвна 

- Самолюк Iгор Олексiйович 

Голова Правлiння Компанiї – Чупиркiна Олена Дмитрiвна  



Головний бухгалтер –Тонковид Олена Георгiївна 

Тис. грн. 

Зв’язана сторона Операцiя Сума 

ТОВ «Фiнансовий стандарт» операцiї не проводились. - 

Коваль Наталiя Володимирiвна операцiї не проводились. - 

Самолюк Iгор Олексiйович операцiї не проводились. - 

Iваненко Олександр Васильович Нарахування заробiтної плати 72,0 

Операцiй з членами сiм’ї Iваненко О.В. не проводились. 

Чупиркiна Олена Дмитрiвна Нарахування заробiтної плати 4,0 

Операцiй з членами сiм’ї Чупиркiної О.Д. не проводились. 

Тонковид Олена Георгiївна Нарахування заробiтної плати 53,0 

Операцiй з членами сiм’ї Тонковид О.Г. не проводились. 

До зв’язаних сторiн вiдносяться члени Наглядової ради Товариства. 

Посада П.I.Б. 

Голова НР Iваненко Валентина Iванiвна 

Член НР Швайко Олексiй Петрович 

Член НР Гриб Максим Iванович 

Голова Правлiння Чупиркiна Олена Дмитрiвна 

Член Правлiння Токовенко Олена Iванiвна 

Член Правлiння Тонковид Олена Георгiївна 

Голова Ревiзiйної комiсiї Iваненко Iгор Васильович 

Член Ревiзiйної комiсiї Кундюба Оксана Вiкторiвна 

Член Ревiзiйної комiсiї Самолюк Iгор Олексiйович 

Голова Правлiння 

ПрАТ «Страхова компанiя» «IНТЕР-ПЛЮС» Чупиркiна О.Д. 

Головний бухгалтер Тонковид О.Г. 
 


