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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Чупиркiна О.Д. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32586973 

4. Місцезнаходження: 04116, д/н р-н, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 8/12 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 394-54-22, (044) 394-54-22 

6. Адреса електронної пошти: elena@inter-plus.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.03.2020, Затвердити регулярну рiчну 

iнформацiю про ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" за 2019 рiк  (Протокол № 

3/03): 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.inter-plu

s.com.ua/корпорат

ивне управлiння/ 14.04.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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 емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів X 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. 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  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Пiсля звiтної дати на рiчних загальних зборах ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС", якi вiдбулися 22.03.2020р., було прийняте рiшення про змiну 

мiсцезнаходження з 03150, м. Київ, вул. Анрi Барбюса, буд. 5 В  на 04116, м.Київ, вул. 

Старокиївська, буд. 8/12. Тому, враховуючи вищезазначене, на титульному аркушi цiєї рiчної 

iнформацiї зазначено нове мiсцезнаходження Товариства, яке є чинним на дату її пiдписання. 

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

акцiонерним товариством (щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено 

публiчну пропозицiю), тому вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї 

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

змiнами) (далi - Положення 2826) до складу регулярної рiчної iнформацiї не входить наступна 

iнформацiя: "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря", "Iнформацiя про будь-якi 

винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення", 

"Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй", "Iнформацiя 

про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 



пороговому значенню пакета акцiй", "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про вчинення значних 

правочинiв", "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть", 

"Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть", "Iнформацiя про 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" (Емiтент не розмiщував боргових цiнних 

паперiв), "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 

виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва)" (Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй), "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: В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" вiдсутнi форми "Вiдомостi про участь 

емiтента в iнших юридичних особах" - станом на звiтну дату  вiдсоток акцiй, що  належать  

Товариству в  iнших  юридичних особах, не перевищує 5 %; "Iнформацiя про наявнiсть 

фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" - Товариство не має 

фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв; "Судовi справи емiтента" -  в 

Товариствi вiдсутня iнформацiя про подання позовiв до суду протягом звiтного перiоду, 

стороною в яких виступає Емiтент, посадовi особи Емiтента, а також про судовi справи, 

рiшення за якими набрало чинностi в звiтному роцi; "Штрафнi санкцiї емiтента" - органами 

державної влади штрафнi санкцiї до фiнансової установи, у тому числi до членiв наглядової 

ради та виконавчого органу протягом звiтного перiоду не застосовувались. 

 "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" - на 

кiнець звiтного перiоду засновники Емiтента не являються його акцiонерами. У складi "Звiту 

керiвництва (звiту про управлiння)" вiдсутнi вiдомостi в роздiлах  "Iнформацiя про укладення 

деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це 

впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 

та "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi 

полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої 

використовуються операцiї хеджування", "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових 

ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв"  у зв'язку з 

тим, що у звiтному перiодi вищезазначенi деривативи не укладалися, правочини не вчинялися, 

похiднi цiннi папери, базовим активом яких є акцiї Емiтента, вiдсутнi. Також до складу 

регулярної рiчної iнформацiї не включено форму "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким 

належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому 

значенню пакета акцiй" у зв'язку з тим, що в звiтному перiодi не вiдбувалось вiдповiдних змiн 

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

емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери", "Iнформацiя про наявнiсть у власностi 

працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" - Емiтент не реєстрував 

випуски iнших цiнних паперiв, крiм випуску простих iменних акцiй; "Iнформацiя про 

придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" -  за звiтний перiод викупу 

власних акцiй, продажу ранiше викуплених власних акцiй або анулювання ранiше викуплених 

або iншим чином набутих Товариством акцiй не вiдбувалося; "Iнформацiя про виплату 

дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" - у звiтному перiодi рiшення про виплату 

дивiдендiв не приймалось, виплата дивiдендiв не здiйснювалась; "Iнформацiя щодо вартостi 

чистих активiв емiтента" - складається акцiонерними товариствами та емiтентами - 

товариствами з обмеженою вiдповiдальнiстю, окрiм тих, що здiйснюють банкiвську, страхову 

дiяльнiсть та дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвестування - 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. Форми "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, 

укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" та "Iнформацiя про 

будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 

контроль над емiтентом" вiдсутнi у зв'язку з тим, що станом на звiтну дату такi договори 

та/або правочини вiдсутнi. Емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних 

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

Примiтка до пункту 10 "Банки, що обслуговують емiтента" роздiлу III "Основнi вiдомостi про 

емiтента": крiм зазначеного у цьому пунктi банку, який  обслуговує Емiтента за поточним 

рахунком у нацiональнiй валютi, Товариство має також рахунок у нацiональнiй валютi в 

АКЦIОНЕРНОМУ БАНКУ "ПIВДЕННИЙ", м. ОДЕСА (МФО 328209, поточний рахунок  

UA423282090000026504000000048). 

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 2017 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 2017 роцi в електронному виглядi на пiдставi розпорядження 

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

вiд 28.09.2017 № 3942;  обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора 

ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту, 

обов'язкового страхування спортсменiв вищих категорiй,   обов'язкового страхування 

вiдповiдальностi морського перевiзника та виконавця робiт, пов'язаних iз обслуговуванням 

морського транспорту, щодо вiдшкодування збиткiв, завданих пасажирам, багажу, поштi, 

вантажу, iншим користувачам морського транспорту та третiм особам,  обов'язкового 

страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ", обов'язкового страхування медичних та 

iнших працiвникiв державних i комунальних закладiв охорони здоров'я та державних 

наукових установ (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) на випадок захворювання на iнфекцiйнi хвороби, пов'язаного з 

виконанням ними професiйних обов'язкiв в умовах пiдвищеного ризику зараження 

збудниками iнфекцiйних хвороб, обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв 

туристичної дiяльностi за шкоду, заподiяну життю чи здоров'ю туриста або його майну,  

обов'язкового страхування вiдповiдальностi морського судновласника оскiльки цi лiцензiї 

отриманi Емiтентом у 2019 роцi в електронному виглядi на пiдставi розпорядження 

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

вiд 10.10.2019 № 1999.  

Примiтка до таблицi "Iнформацiя про рейтингове агентство" роздiлу III "Основнi вiдомостi 



про емiтента": 23.12.2019 Товариству  згiдно планової процедури оновлення рейтингової 

оцiнки було визначено довгостроковий кредитний рейтинг позичальника. В результатi 

розгляду Рейтингового звiту №INPLS-КРП-РФН-005-ОН було сформульовано Висновок про 

визначення рейтингової оцiнки та прийнято Рiшення про пiдвищення ПрАТ "CК 

"IНТЕР-ПЛЮС" довгострокового кредитного рейтингу позичальника до рiвня uaA 

iнвестицiйної категорiї з прогнозом "стабiльний". Також 23.12.2019 Товариству згiдно 

планової процедури оновлення рейтингової оцiнки було визначено рейтинг фiнансової 

надiйностi (стiйкостi) страховика. В результатi аналiзу отриманої iнформацiї було 

сформульовано Висновок про визначення рейтингової оцiнки та прийнято Рiшення про 

пiдтвердження ПрАТ "CК "IНТЕР-ПЛЮС" довгострокового кредитного рейтингу рейтинг 

фiнансової надiйностi (стiйкостi) страховика на рiвнi uainsA iнвестицiйної категорiї. 

Примiтка до роздiлу XIХ "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi 

цiннi папери, що виникала протягом перiоду":  
I) 14.04.2019 року рiчними загальним зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1/2019) прийнято 

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

Товариством до 13.04.2020 року. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 40049 тис.грн. 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 - 124,88 %. 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 - 49,94%. 

II) 14.04.2019 року рiчними загальним зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1/2019) прийнято 

рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства, 

обрано членiв Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради (протокол № 3/04), яке 

вiдбулось 14.04.2019р. пiсля закiнчення рiчних загальних зборiв, було обрано голову Наглядової ради 

Товариства. Достроково припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Iваненко 

Валентини Iванiвни, членiв Наглядової ради Товариства Швайка Олексiя Петровича та Гриба Максима 

Iвановича. Обрано Головою Наглядової ради Товариства Iваненка Олександра Васильовича, членами 

Наглядової ради Товариства Швайка Олексiя Петровича та Гриба Максима Iвановича. 

III) 28.05.2019р. на засiданнi Наглядової ради Товариста (протокол № 1/05) прийнято рiшення про 

припинення повноважень члена Правлiння Товариства Тонковид Олени Георгiївни у зв'язку з 

закiнченням строку, на який її було обрано на посаду члена Правлiння. На цьому ж засiданнi 

Наглядової ради прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Товариства Тонковид Олени 

Георгiївни. 

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 "Звiт про корпоративне 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. 

Примiтка до таблицi "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного 

пакета акцiй емiтента" роздiлу "Звiт про корпоративне управлiння": в цiй таблицi наведено 

вiдомостi на звiтну дату з урахуванням того, що  вiдповiдно до ст. 2 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" значний пакет акцiй - це пакет iз 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй 

акцiонерного товариства. 

 

 



ІІІ. 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) 

 д/н 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 21.07.2003 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 10000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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) 

 26 

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

 65.12 - IНШI ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРIМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIРЕУС БАНК МКБ", м. Київ 

2) МФО банку 

 300658 

3) Поточний рахунок 

 UA553006580000026501013000004 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС", м. Київ 

5) МФО банку 

 380526 

6) Поточний рахунок 

 UA76380526000002650600139429 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

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 

 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 



лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

Серiя АВ 

№584569 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

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 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

Серiя АВ 

№584572 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 03.10.2006 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

громадян України, що мають у 

власностi чи iншому законному 

володiннi зброю, за шкоду, яка 

може бути заподiяна третiй 

особi або її майну внаслiдок 

володiння, зберiгання чи 

використання цiєї зброї 

Серiя АВ 

№584578 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

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 

 



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 

 

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 

 

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 

 

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 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 

 

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 

 

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 

 

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 

Серiя АВ 

№584587 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



органiзацiях, що фiнансуються з 

Держ. бюджету України) та 

сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних 

дружин (команд) 

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 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.пожежови

бухонебезпечнi об'єкти та 

об'єкти,госп. дiяльнiсть на яких 

може призвести до аварiй 

еколог. та сан.-епiдем.характеру 

Серiя АВ 

№584589 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 05.12.2017 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

оператора ядерної установки за 

ядерну шкоду, яка може бути 

заподiяна внаслiдок ядерного 

iнциденту 

д/н 10.10.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 10.10.2019 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

спортсменiв вищих категорiй 

д/н 10.10.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 10.10.2019 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi морського 

перевiзника та виконавця робiт, 

пов'язаних iз обслуговуванням 

морськ.транспорту,щодо 

вiдшкодування збиткiв, 

завданих 

пасажирам,багажу,поштi, 

вантажу,iншим користувачам 

морськ.транспорту та третiм 

особам 

д/н 10.10.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 10.10.2019 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

майнових ризикiв при 

промисловiй розробцi родовищ 

нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України 

д/н 10.10.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 



"Про нафту i газ" 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 10.10.2019 безстроковий. 

Обов'язк.страх.медичн.та 

iн.працiвникiв держ.i комун. 

закладiв охорони здоров'я та 

держав.наук.установ (крiм 

тих,якi прац. в установах i 

органiз.,що фiнанс.з 

Держ.бюдж.України)на випадок 

захворюв.на 

iнфекц.хвороби,пов'язан.з 

викон.ними профес.обов' 

д/н 10.10.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 10.10.2019 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

туристичної дiяльностi за 

шкоду, заподiяну життю чи 

здоров'ю туриста або його 

майну 

д/н 10.10.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
 Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 10.10.2019 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi морського 

судновласника 

д/н 10.10.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 10.10.2019 безстроковий. 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "РЮРIК" 

уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 23.12.2019 

рейтинги: uaA   та  

uainsА 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiни в органiзацiйнiй структурi Товариства вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не 

вiдбувались. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 



програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Станом на звiтну дату середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 26 

осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб), 

- 0 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осiб), - 0 осiб. 

Фонд оплати працi складає 1 437 930,52 грн. 

У зв'язку зi збiльшенням кiлькостi працiвникiв та збiльшенням посадових окладiв працiвникам 

Товариства фонд оплати працi вiдносно попереднього року збiльшився. 

Окрема кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його 

працiвникiв операцiйним потребам емiтента, вiдсутня. Але Товариство притримується гнучкої 

кадрової полiтики, що забезпечує iндивiдуальний пiдхiд до своїх працiвникiв. У звiтному роцi 

кадрова робота з персоналом була спрямована на виявлення, розвиток та рацiональне 

використання кадрового потенцiалу. Головна мета кадрової полiтики полягає в збереженнi та 

додатковому залученнi висококвалiфiкованих спецiалiстiв. Основнi напрямки та змiст роботи з 

персоналом у звiтному роцi реалiзовувалися через вирiшення таких завдань: надання 

працiвникам реальних можливостей професiйного розвитку; забезпечення 

конкурентоспроможної оплати працi; створення умов для кар'єрного росту; забезпечення 

сприятливих i безпечних умов працi; забезпечення соцiального захисту працiвникiв. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

У звiтному роцi ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" входило до наступних 

об'єднань учасникiв ринку страхових послуг України:   

1) ЛIГА СТРАХОВИХ ОРГАНIЗАЦIЙ УКРАЇНИ, мiсцезнаходження: 02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 11-А, кiмната 500. 

Лiга страхових органiзацiй України (ЛСОУ) є неприбутковим об'єднанням учасникiв ринку 

страхових послуг України, яке створене з метою захисту iнтересiв своїх членiв та iнших 

учасникiв ринку страхових послуг. Основними завданнями ЛСОУ є: сприяння розвитку 

страхового ринку; захист прав та iнтересiв учасникiв ринку страхових послуг, що є членами 

Лiги; сприяння формуванню та вдосконаленню правової бази страхової дiяльностi; сприяння 

пiдвищенню квалiфiкацiї та професiоналiзму керiвникiв та спецiалiстiв учасникiв ринку 

страхових послуг; ознайомлення громадськостi з дiяльнiстю учасникiв ринку страхових послуг 

та їх роллю в економiчному життi України; сприяння реалiзацiї антимонопольного 

законодавства в сферi страхової дiяльностi; утвердження взаємної довiри, надiйностi, порядностi 

та дiлового партнерства у взаємовiдносинах мiж учасниками ринку страхових послуг та 

споживачами страхових послуг;  доведення до учасникiв ринку страхових послуг законодавчих 

та нормативних актiв органiв державної влади та управлiння з питань, що стосуються сфери 

страхової дiяльностi; розробка рекомендацiй з питань методологiї страхової справи. 

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" є членом ЛСОУ на добровiльних засадах та 

має права та обов'язки, передбаченi статутом ЛСОУ. Термiн участi Товариства в ЛСОУ - 

безстроковий. Товариство не входить до складу органiв управлiння та контролю ЛСОУ. 

2) ГРОМАДСЬКА СПIЛКА "НАЦIОНАЛЬНА ОРГАНIЗАЦIЯ РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI", 

мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 7/11. 

ГРОМАДСЬКА СПIЛКА "НАЦIОНАЛЬНА ОРГАНIЗАЦIЯ РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI" (далi - 

Спiлка) є громадським об'єднанням, створеним для захисту законних економiчних, соцiальних 

та iнших прав учасникiв ринку роздрiбної торгiвлi та iнших спiльних законних iнтересiв її 

членiв, згiдно з Конституцiєю України, мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких 

надана Верховною Радою України, Законом України "Про громадськi об'єднання",iншими 

нормами законодавства України, засновниками якої є юридичнi  особи приватного права. Мета 



дiяльностi спiлки: захист законних прав та iнтересiв представникiв роздрiбної торгiвлi; побудова 

вiдкритого, конструктивного та ефективного дiалогу мiж представниками малого бiзнесу та 

органами державної влади; участь у формуваннi державної полiтики у сферi пiдприємництва та 

сприяння розвитку малого бiзнесу.   

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" є членом Спiлки на добровiльних засадах та 

має права та обов'язки, передбаченi статутом Спiлки та "Положенням про членство, участь та 

внески в ГРОМАДСЬКIЙ СПIЛЦI "НАЦIОНАЛЬНА ОРГАНIЗАЦIЯ РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI". 

Термiн участi Товариства в Спiлцi - безстроковий. Товариство не входить до складу органiв 

управлiння та контролю Спiлки. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

У звiтному перiодi ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" не проводила спiльну 

дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до ПрАТ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС"  не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Товариство використовувало 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. Товариство 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  Товариства 

облiковi оцiнки  наведено нижче:  

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.  

Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом.  

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.  

Нарахування амортизацiї наявних нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом.  

Запаси оцiнюються за собiвартiстю. 

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.  

Товариство 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, що переоцiнюються Товариством 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 Товариства 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 Товариство застосовує метод 

iндивiдуального аналiзу кожного дебiтора.  

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

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

Тестування на знецiнення фiнансових зобов'язань Товариство 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.  

Товариство 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 Товариство вiд вiдповiдальностi за договорами страхування.  

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

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

Одночасно, на кожну звiтну дату Товариство  переглядає  частки перестраховикiв у страхових 

зобов'язаннях на предмет їх знецiнення. Товариство 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. 

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

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

орендодавцем Товариству, загальна сума орендних платежiв вiдноситься на прибуток або збиток 

iз використанням методу рiвномiрного списання протягом строку оренди. 

На початку строку оренди Товариство 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 Товариства. Будь-якi первiснi прямi витрати 

Товариства додаються до суми, визнаної як актив. 

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. 

В нарахованi (пiдписанi) премiї включаються  суми, якi  належать Товариству 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. 

Резерв незароблених премiй.  

У вiдповiдностi до Розпорядження № 1638 вiд 18.09.2018 року "Про внесення змiн до методики 

формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя" (п.2), 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "IНТЕР-ПЛЮС" затверджує : 

- Внутрiшню полiтику з формування технiчних резервiв ПрАТ "Страхова компанiя 

"IНТЕР-ПЛЮС" вiд 04.01.2019 року. 

Методи розрахунку резервiв, якi формує страховик: 

Резерв незароблених премiй (UPR) за всiма видами страхування розраховується методом "1/24", 

вкладеним в роздiлi III, п.6 Методики. 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (RBNS) за всiма видами страхування 

розраховується методом, викладеним в роздiлi IVМетодики. 

Частка перестраховикiв (права вимоги перестраховикiв) у резервi незароблених премiй за 

кожним видом страхування обчислюється методом "1/24". 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  



Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є проведення страхування, перестрахування i 

здiйснення фiнансової дiяльностi, пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та 

їх управлiнням. Станом на звiтну дату Товариство має 35 лiцензiй на здiйснення страхової 

дiяльностi з обов'язкового та добровiльного страхування. 

У звiтному роцi Товариство отримало чистi заробленi страховi премiї у розмiрi 20250 тис. грн. 

Товариство надає послуги страхування на внутрiшньому ринку України фiзичним та юридичним 

особам, тому частка експорту в загальному обсязi продажiв вiдсутня. Робота та обсяги продажiв 

Товариством полiсiв страхування  вiд сезонних змiн загалом не залежать. 

Основнi ринки збуту та основнi клiєнти знаходяться на територiї України. Це ДЕРЖАВНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI" (мiсто 

Київ), ТОВ "ФIРМА "РЕЛЕЕКСПОРТ" (мiсто Київ), ТОВ "ТРАНС-АЕРОХЕНДЛIНГ" (мiсто 

Київ), ТОВ "УКРМЕД ДЕНТАЛ"  (мiсто Київ), ТОВ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНIЯ" 

(мiсто Полтава). 

До основних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного року, 

можна вiднести: економiчна ситуацiя у державi та економiчне положення на страховому ринку, 

мiжнароднi подiї, форс-мажорнi обставини, дiї конкурентiв, наявнiсть фiнансових ресурсiв, 

прийняття управлiнських рiшень (управлiння трудовими, матерiальними, фiнансовими 

ресурсами). 

При здiйсненнi управлiння ризиками страховик систематизує ризики за такою класифiкацiєю: 

- андеррайтинговий ризик (ризик недостатностi страхових премiй i резервiв, 

катастрофiчний ризик, ризик страхування здоров'я), 

- ринковий ризик (ризик iнвестицiй в акцiї, ризик процентної ставки, валютний ризик, 

ризик спреду, майновий ризик, ризик ринкової концентрацiї), 

- ризик дефолту контрагента, 

- операцiйний ризик, 

- ризик лiквiдностi, 

- ризик учасника фiнансової групи. 

Стратегiю керiвництва щодо зменшення вразливостi страховика до ризикiв викладено в 

Стратегiї управлiння ризиками, яка розроблена вiдповiдно до законодавчих вимог та 

затверджена Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 01.07.2014 року. 

Канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент, - прямий (офiсний) та за допомогою 

страхових посередникiв. 

Iнформацiя про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн не наведено у зв'язку з тим, 

що у своїй дiяльностi Товариство не використовує сировину. 

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" веде дiяльнiсть страхування, перестрахування 

та фiнансову дiяльнiсть, яка пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх 

управлiнням, та не пов'язана з виробництвом. 

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" було розроблено та впроваджено новi 

програми страхування, а саме: 

1) Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) Програма "VIP". 

Особливостi програми: 

Програма з найменшою кiлькiстю обмежень. У тих випадках, коли в iнших наших  програмах  

можуть бути пiдстави для вiдмови у виплатi, за цiєю програмою буде здiйснене страхове 

вiдшкодування. Для того, щоб вiдчути всi переваги цiєї програми  ми пропонуємо не 

застосовувати застереження, що погiршують  умови виплат, наприклад, франшиза на 

ушкодження  має дорiвнювати 0%. 

Виплата без довiдки ПОЛIЦIЇ здiйснюється у межах до 5% вiд страхової суми але не бiльше 50 

000,00 грн та за умови складання Європротоколу. 

Програма передбачає допуск до керування будь-якого водiя з будь-яким стажем.  

Обираючи умови, що погiршують умови виплати, втрачається привабливiсть  "VIP" 

2) Страхування майна програма "Майно ЕКСПРЕС". 



Особливостi програми: 

Страхування майна без огляду страхова сума до 800 000 грн. 

3) Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) Програма "МIНI-КАСКО" 

Договiр укладається тiльки при наявностi полiса ОСЦПВ та на термiн до його закiнчення, але не 

менше 6 мiсяцiв. 

Страхове вiдшкодування сплачується 1 раз протягом чинностi договору страхування. 

Дiя Договору страхування пiсля виплати страхового вiдшкодування припиняється. 

Територiя дiї - Україна. 

Строк дiї договору: на перiод дiї договору ОСЦПВ, але не менше 6 мiсяцiв. 

Страховий захист - 24 години на добу. 

Страхова сума: 50 000,00грн. 

Франшиза - 1%; 4%. 

Умови страхової виплати: в межах страхової суми, без урахування пропорцiйностi, згiдно з 

рахунком СТО або актом експертизи, складеним вiдповiдно до "Методики оцiнки колiсних ТЗ". 

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" займає 17 мiсце на страховому ринку, згiдно 

Експрес-аналiзу показникiв дiяльностi за сiчень-грудень 2019 р. ЛСОУ Проект "Вiдкрите 

страхування". 

Основними конкурентами Товариства є такi страховi компанiї: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЗУ УКРАЇНА", ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРОВIДНА", ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "Ю.ЕС.АЙ.", ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ", ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "РАРИТЕТ". 

В перспективнi плани розвитку Товариства входить закiнчення  розробки програми 

"ПрофI-Плюс" за видом страхування: Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 

та впровадження даної програми. Особливостi програми: лiкування злоякiсних новоутворень, 

шунтування коронарної артерiї, замiна або вiдновлення клапанiв серця, нейрохiрургiчне 

втручання, пересадка органiв / тканин вiд донора. 

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" не займалася виробничою та торгiвельною 

дiяльнiстю, в зв'язку з чим не використовувала нi сировину, нi iншi товари. Тому iнформацiя про 

кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 

вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, не наводиться. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

У 2018 роцi ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" придбала 5 земельних дiлянок: 

Земельна дiлянка, Київська обл., Василькiвський р-н, Крушинська сiльська рада "Здоров'я" 

садiвницьке товариство 0,12 га, введено на баланс 26.03.2018 р. Для власної дiяльностi. 

Вартiсть станом на звiтну дату -586,0 тис. грн. 

Земельна дiлянка, Київська обл., Василькiвський р-н, Крушинська сiльська рада "Здоров'я" 

садiвницьке товариство 0,1188 га, введено на баланс 26.03.2018 р.Для власної дiяльностi. 

Вартiсть станом на звiтну дату - 580,0 тис. грн. 

Земельна дiлянка, Київська обл.,Обухiвський р-н, с. Пiдгiрцi, вул. Василькiвська 0,2158 га, 

введено на баланс 21.08.2018 р. Для власної дiяльностi. Вартiсть станом на звiтну дату 

-1962,0 тис.грн. 

Земельна дiлянка, Київська обл., Василькiвський р-н, с.Барахти 1,0000 га, введено на 

баланс 29.12.2018 р. Для власної дiяльностi. Вартiсть станом на звiтну дату - 6495,0 тис. грн. 

Земельна дiлянка, Київська обл., Василькiвський р-н, с.Барахти 0,9992 га, введено на 

баланс 29.12.2018 р. Для власної дiяльностi. Вартiсть станом на звiтну дату -6489,0 тис. грн. 



У звiтному роцi Товариство придбало двi земельнi дiлянки: 

Земельна дiлянка, Київська обл.,Обухiвський р-н, Великодмитровицька сiльська рада  1,7857 га, 

введено на баланс 01.02.2019 р. Для власної дiяльностi. Вартiсть станом на звiтну дату - 9079,0 

тис. грн. 

Земельна дiлянка, Київська обл.,Обухiвський р-н, Великодмитровицька сiльська рада  0,2143 га, 

введено на баланс 01.02.2019 р.  Для власної дiяльностi. Вартiсть станом на звiтну дату - 1208,0 

тис. грн. 

На звiтну дату Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його 

господарською дiяльнiстю. В подальшому питання будь-яких значних iнвестицiй або придбань, 

пов'язаних з господарською дiяльнiстю Товариства, будуть вирiшуватися керiвництвом виходчи 

з їх доцiльностi та фiнансового стану Товариства. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основними засобами ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" є: машини та 

обладнання; земельнi дiлянки. Протягом 2019 року вiдчудження основних засобiв не 

вiдбувалося. Виробничi потужностi вiдсутнi. Спосiб утримання активiв здiйснюються у 

вiдповiдностi з технiчними параметрами по технiчних паспортах. Мiсцезнаходження основних 

засобiв (земельнi дiлянки) - Київська область (Василькiвський та Обухiвський райони), машини 

та обладнання - за мiсцезнаходженням Товариства. 

Товариство на протязi звiтного перiоду не виявляло екологiчнi аспекти, що можуть позначитися 

на використаннi активiв Товариства.   

Товариство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних 

засобiв.  

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

В зв'язку з прийнятим Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 08 серпня 2019 року N 1511 та зареєстрованим в 

Мiнiстерствi юстицiї України 24 жовтня 20198 р. за N 1131/34102 станом на 31.12.2019 р. ПрАТ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" було виконано все розпорядження. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фахiвцями Товариства опрацьованi заходи з метою покращення лiквiдностi, а саме збiльшено 

об'єм депозитiв, вiдслiдковувалась дебiторська заборгованiсть, покращено структуру активiв 

Товариства. 

07.06.2018.р. за № 850 вступило в силу Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг "Про затвердження Положення про 

обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, 

прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика".  

При розрахунку нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу вiдповiдно до роздiлу III 

Положення станом на 31.12.2019 р. компанiя повинна застосовувати 60% величини Капiталу 

(18мiльйонiв). ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" повнiстю виконало 



вищезазначене розпорядження.  

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду 

(загальний пiдсумок) - 1 282 439,75 грн., це не виконанi договори по престрахуванню, строк дiї 

яких ще не настав. Товариство не очiкує прибутки вiд виконання цих договорiв.  

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя подальшої дiяльностi Емiтента щонайменше на рiк - розширення агентської мережi. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на 

дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi Товариства, вiдсутня. 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Товариства Вiдповiдно до ст.34 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" у 

загальних зборах акцiонерного 

товариства можуть брати участь особи, 

включенi до перелiку акцiонерiв, якi 

мають право на таку участь, або їх 

представники. 

Перелiк акцiонерiв, якi мають право на 

участь у загальних зборах, складається 

станом на 24 годину за три робочих днi 

до дня проведення таких зборiв у 

порядку, встановленому 

законодавством про депозитарну 

систему України. 

 

Наглядова рада Кiлькiсний склад Наглядової ради 

становить 3 (три) особи.  Наглядова 

рада складається з Голови Наглядової 

ради та двох членiв Наглядової ради. 

Комiтети у складi Наглядової ради не 

створювалися. 

 

Голова Наглядової ради (акцiонер) - 

Iваненко Олександр Васильович; 

Член Наглядової ради (представник 

акцiонера) - Швайко Олексiй Петрович; 

Член Наглядової ради (представник 

акцiонера) - Гриб Максим Iванович. 

 

Правлiння Кiлькiсний склад правлiння становить 3 

(три) особи.  Правлiння складається з 

Голови правлiння та двох членiв 

Голова правлiння - Чупиркiна Олена 

Дмитрiвна; 

Заступник голови правлiння-член 



правлiння. правлiння - Токовенко Олена Iванiвна; 

Член правлiння  (головний бухгалтер) - 

Тонковид Олена Георгiївна. 

 

Ревiзiйна комiсiя Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї 

становить 3 (три) особи.  Ревiзiйна 

комiсiя складається з Голови Ревiзiйної 

комiсiї та двох членiв Ревiзiйної комiсiї. 

Голова Ревiзiйної комiсiї - Iваненко 

Iгор Васильович; 

Член Ревiзiйної комiсiї - Кундюба 

Оксана Вiкторiвна; 

Член Ревiзiйної комiсiї - Самолюк Iгор 

Олексiйович 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова Наглядової ради (акцiонер) 

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

 Iваненко Олександр Васильович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС", 32586973, радник Голови правлiння 

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

 14.04.2019, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Обраний до складу Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до рiшення рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2019 р. (Протокол № 1/2019) строком на три роки згiдно Статуту 

Товариства. Iваненко О.В. є акцiонером Товариства. Вiдповiдно до рiшення, прийнятого на 

засiданнi Наглядової ради вiд 14.04.2019 р. (Прокол № 3/04)  обраний Головою Наглядової ради 

товариства. Протягом звiтного перiоду винагорода Iваненку О.В.  як  Головi Наглядової ради 

Товариством не  виплачувалася. Протягом звiтного перiоду Iваненку О.В.  виплачена 

винагорода у розмiрi 81 581,29 грн. за роботу Радником Голови Правлiння Товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 

рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: генеральний директор ТДВ СК 

"ПСК-ЗАХIД", з 28.05.2016 по 19.12.2017 року Голова Правлiння ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС", Радник Голови Правлiння ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС"; Голова Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС". У 

2019 роцi обiймав посаду директора  ТОВ "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ" (iдентифiкацiйний код 

юридичної особи 32766437, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50)  

 

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) 

 13 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Бюро iнвестицiйних проектiв - проектний менеджмент", 31059394, iнженер; 

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС", 32586973, член Наглядової ради 

 

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

 14.04.2019, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Обраний до складу Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до рiшення рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2019 р. (Протокол № 1/2019) строком на три роки згiдно Статуту 

Товариства. Гриб М.I. є представником акцiонера ТОВ "Фiнансовий стандарт". Протягом 

звiтного перiоду винагорода Грибу М.I. Товариством не  виплачувалася. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Протягом 

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

iнвестицiйних проектiв - проектний менеджмент", iнженер; член Наглядової ради ПрАТ  

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС". У 2019 роцi займав посаду iнженера в ТОВ "Бюро 

iнвестицiйних проектiв - проектний менеджмент" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 

31059394, мiсцезнаходження: 03151, м. Київ вул. Н.Ополчення, будинок 1, офiс 218). 

 

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) 

 16 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 по 18.02.2013 - фiзична особа-пiдприємець,, д/н, ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС", 32586973, член Наглядової ради 

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

 14.04.2019, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Обраний до складу Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до рiшення рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2019 р. (Протокол № 1/2019) строком на три роки згiдно Статуту 

Товариства. Швайко О. П. є представником акцiонера ТОВ "Фiнансовий стандарт". Протягом 

звiтного перiоду винагорода Швайку О.П. Товариством не  виплачувалася. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймав такi посади: по 18.02.2013 - фiзична особа-пiдприємець; член 

Наглядової ради ПрАТ  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС", на даний час не працює. У 

2019 роцi iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займав.   



 

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) 

 32 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС", 32586973, радник Голови правлiння 

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

 20.12.2017, обрано обрано 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 Чупиркинiй О.Д. виплачена винагорода у розмiрi, 81 953,27 грн.  Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймала 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, Голова правлiння. 

У 2019 роцi iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займала. 

 

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) 

 13 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "Український страховий стандарт", 22229921, Директор Київської 

регiональної дирекцiї страхування 

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

 09.12.2017, обрано обрано 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 Токовенко О.I. виплачена винагорода у розмiрi 

65 719,52 грн.    



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 13 

рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала такi посади: ПрАТ "СК "НОВА", заступник 

директора з перестрахування, директор з перестрахування; ПрАТ "СК "Український страховий 

стандарт", директор Київської регiональної дирекцiї страхування; ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС", Заступник голови правлiння-член правлiння.  У 2019 роцi iнших 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займала.   

 

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) 

 32 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС", 32586973, головний бухгалтер 

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

 28.05.2019, обрано обрано 3 роки 

9) Опис 

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

(протокол засiдання № 1/05 вiд 28.05.2019 р.) строком на три роки згiдно Статуту товариства. 

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 Тонковид 

О.Г. виплачена винагорода у розмiрi 67 928,64 грн.    

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

стаж роботи 32 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала такi посади: головний бухгалтер 

ТДВ СК "ПСК-ЗАХIД", головний бухгалтер, член Прпалiння ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС". У звiтному перiодi займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "СК 

"ГЛОБАЛIС IНШУРЕНС СОЛЮШЕНС" (попереднє найменування: ПрАТ "УКРАЇНСЬКА 

СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997") за сумiсництвом (iдентифiкацiйний код 

юридичної особи 24735858, мiсцезнаходження: 01024, м.Київ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 

13, офiс 19). Станом на 31.12.2019 року iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не 

займала. 

 

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) 



 31 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Фундамент", 01416332, Головний iнженер управлiння № 11 

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

 09.12.2017, обрано обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Iваненко I.В. обраний до складу Ревiзiйної комiсiї Емiтента вiдповiдно до рiшення 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.12.2017 р. (Протокол № 2/2017) 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. Протягом звiтного перiоду винагорода Iваненку I.В. Товариством 

не  виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний 

стаж роботи 31 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав такi посади: ПрАТ "Фундамент", 

Головний iнженер управлiння № 11; ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС", Голова 

Ревiзiйної комiсiї. У звiтному перiодi обiймав посаду Головного iнженера управлiння № 11 

ПрАТ "Фундамент" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 01416332, мiсцезнаходження: 

02002, м.Київ, вул. РАЇСИ ОКIПНОЇ, будинок 4-Б).  

 

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) 

 17 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Сiтi Мода", 35427568, Директор 

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

 09.12.2017, обрано обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Кундюба О.В. обрана до складу Ревiзiйної комiсiї Емiтента вiдповiдно до рiшення 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.12.2017 р. (Протокол № 2/2017) строком на 

п'ять рокiв згiдно Статуту товариства. Протягом звiтного перiоду винагорода Кундюбi О.В. 

Товариством не  виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала такi посади: ТОВ 

"Iнтер Мода - Трейд", директор; ТОВ "Сiтi Мода", директор; ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС", член Ревiзiйної комiсiї. У 2019 роцi займала посаду менеджера ФОП Логвiнова 

Наталiя Iванiвна (ФОП Логвiнова Наталiя Iванiвна  не має iдентифiкацiйного коду юридичної 

особи; мiсце проживання: 03179, м.Київ, ВУЛ. IРПIНСЬКА, будинок 69, квартира 54).  

 

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 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ТД Технокомплект", 37868032, торговий представник 

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

 09.12.2017, обрано обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Самолюк I.О. обраний до складу Ревiзiйної комiсiї Емiтента вiдповiдно до рiшення 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.12.2017 р. (Протокол № 2/2017) строком на 

п'ять рокiв згiдно Статуту товариства. Протягом звiтного перiоду винагорода Самолюку I.О. 

Товариством не  виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав такi посади: 

фiзична особа-пiдприємець; ТОВ "ТД Технокомплект", торговий представник; ПрАТ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС", член Ревiзiйної комiсiї. 

У 2019 роцi обiймав посаду торгового представника в ТОВ "ТД Технокомплект" 

(iдентифiкацiйний код юридичної особи 37868032, мiсцезнаходження: 07300, Київська обл. 

Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, буд.14).  

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

голова Наглядової 

ради 

Iваненко 

Олександр 

Васильович 

д/н 350 0,35 350 0 

член Наглядової 

ради 

Швайко Олексiй 

Петрович 

д/н 0 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Гриб Максим 

Iванович 

д/н 0 0 0 0 

голова правлiння Чупиркiна Олена 

Дмитрiвна 

д/н 100 0,1 100 0 

заступник голови 

правлiння-член 

правлiння 

Токовенко Олена 

Iванiвна 

д/н 0 0 0 0 

член правлiння, 

головний 

бухгалтер 

Тонковид Олена 

Георгiївна 

д/н 0 0 0 0 

голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Iваненко Iгор 

Васильович 

д/н 0 0 0 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї 

Самолюк Iгор 

Олексiйович 

д/н 0 0 0 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї 

Кундюба Оксана 

Вiкторiвна 

д/н 0 0 0 0 

Усього 450 0,45 450 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
ПрАТ СК "IНТЕР-ПЛЮС" планує збiльшити обсяг страхових  премiй на 34,5%, що становить 

50 000,0 тис. грн. за рахунок таких видiв страхування, як : 

Страхування медичних витрат 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 

ПрАТ СК "IНТЕР-ПЛЮС" планує розробку методологiї реалiзацiї страхових послуг "у пакетi", 

залучити фахiвцiв для розвитку корпоративного та роздрiбного продажу. 

Планує створити регiональне управлiння агентської мережi, що дозволить збiльшити обсяги 

валових надходжень страхових  премiй. 

Планує пошук визначення цiльових клiєнтiв сегментiв в корпоративному та роздрiбному бiзнесi, 

заохочення контрагентiв до спiвпрацi.  

Планує органiзацiю та формалiзацiю бiзнес-процесiв страхування: положень про вiддiли, про 

андерайтингову полiтику та полiтику перестрахування.  

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Обсяг страхових премiй за 2018 р. склав - 26 101,4 тис грн., а за 2019 рiк - 37 183 тис грн. 

Прирiст склав 42,45%. 

Приорiтетними видами страхування були: 

-  Добровiльне страхування медичних витрат - 195,69%, 

- Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) - 89,48% 

- Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв - 250,85% 

- Страхування фiнансових ризикiв - 3 634,32% 

 За 2019 рiк страховi виплати склали 2 157 тис грн. це 5,8 вiдсотка вiд надходжень страхових 

премiй 

На протязi 2018-2019 року компанiя придбала 7 земельних дiлянок та провела роботи з 

експортної грошової оцiнки цих земельних дiлянок.  

Станом на 31.12.2019 року балансова вартiсть земельних дiлянок складає 26 399 тис грн. 

Товариство планує у 2020 роцi придбати власне офiсне примiщення. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Iнформацiя не надається у зв'язку з тим, що у звiтному перiодi вищезазначенi деривативи не 

укладалися, правочини не вчинялися, похiднi цiннi папери, базовим активом яких є акцiї 

Емiтента, вiдсутнi. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
д/н 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
д/н 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 



власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння, який прийнято 

20.04.2010р. загальними зборами акцiонерiв, та яким керується Товариство.  

Загальними зборами акцiонерiв  30.04.2016 р. була затверджена нова редакцiя Принципiв 

(кодекса) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС". 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 14.04.2019 року, внесено  змiни до 

Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" у зв'язку з приведенням у 

вiдповiднiсть до вимог законодавства з питань дiяльностi акцiонерних товариств. На цих зборах 

затверджено Принципи (кодекс) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" в новiй редакцiї. 

Iнформацiю про прийняття Товариством кодексу (принципiв, правил) корпоративного 

управлiння та текст Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" не оприлюднено 

у зв'язку з тим, що законодавством не передбачено оприлюднення такого документа для 

приватних акцiонерних товариств. З текстом Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння 

акцiонери можуть ознайомитися безпосередньо в Товариствi. 

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариством не 

застосовується. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство добровiльно не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, 

об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Товариство дотримується Кодексу корпоративного управлiння. Протягом 2019 року не 

вiдбувалось вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння. Товариством не 

приймалось рiшень про незастосування деяких положень Кодексу корпоративного управлiння. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 14.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань, що роглядалися на рiчних загальних зборах: 1)Обрання 

членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх 

повноважень. 2)Обрання  голови та секретаря Зборiв. Затвердження 



регламенту Зборiв. 3)Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї 

Товариства за результатами дiяльностi за 2018 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 4)Розгляд звiту виконавчого 

органу за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.  

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 

Затвердження рiчного звiту та фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк.  

5)Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та затвердження 

заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Наглядової ради.   6)Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту 

та затвердження заходiв за результатами його розгляду.  7)Затвердження 

розподiлу прибутку (покриття збиткiв)  Товариства за 2018 рiк. 

8)Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та 

членiв Наглядової ради Товариства.  9)Обрання членiв Наглядової ради 

Товариства. 10)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.  11)Прийняття 

рiшення про внесення змiн до Статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС" шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку з 

приведенням Статуту у вiдповiднiсть до вимог законодавства з питань 

дiяльностi акцiонерних товариств.  12)Прийняття рiшення про внесення 

змiн до внутрiшнiх положень ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС" шляхом викладення їх в новiй редакцiї у зв'язку з 

приведенням внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть до вимог законодавства 

з питань дiяльностi акцiонерних товариств. 13)Внесення змiн до Принципiв 

(кодексу) корпоративного управлiння Товариства у зв'язку з приведенням у 

вiдповiднiсть до вимог законодавства з питань дiяльностi акцiонерних 

товариств. Затвердження Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння 

Товариства в новiй редакцiї. 14)Прийняття рiшення про попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 

протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. В термiн, 

передбачений статтею 38 Закону України "Про акцiонернi товариства", до 

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС"  надiйшла пропозицiя 

вiд акцiонера ТОВ "Фiнансовий стандарт", якому належить 99550 штук 

простих iменних акцiй ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС", 

що складає 99,55% вiд загальної кiлькостi акцiй, щодо кандидатiв у члени 

Наглядової ради для обрання на цих рiчних загальних зборах. Вiд iнших 

акцiонерiв пропозицiї щодо кандидатiв у члени Наглядової ради не 

надходили. 

За результатами розгляду питань порядку денного одноголосно прийнятi 

рiшення з усiх питань, винесених на голосування. Загальний опис 

прийнятих на зборах рiшень: 

З першого питання порядку денного вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у 

складi 2 (двох) осiб, а саме: Зубчевська Iнна Миколаївна - голова комiсiї; 

Пштика Лiдiя Олексiївна -  член комiсiї. Припинити повноваження 

Лiчильної комiсiї пiсля закiнчення пiдрахунку голосiв та складання 

протоколiв про пiдсумки голосування з усiх питань порядку денного та 

оголошення  пiдсумкiв голосування. 

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: Затвердити звiт Ревiзiйної 

комiсiї за 2018 рiк. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС". За наслiдками розгляду звiту 

ревiзiйної комiсiї прийняти наступне рiшення: визнати роботу Ревiзiйної 

комiсiї ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" за 2018 рiк 

задовiльною. 

З четвертого питання порядку денного вирiшили: Затвердити звiт 

Правлiння за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" за 2018 рiк та заходи за 

результатами його розгляду.  За наслiдками розгляду звiту виконавчого 

органу прийняти наступне рiшення:  визнати роботу Правлiння ПрАТ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС"  за 2018 рiк задовiльною.  

Затвердити рiчний звiт та фiнансову звiтнiсть ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС"   за 2018 рiк.  

З п'ятого  питання порядку денного вирiшили: Затвердити звiт Наглядової 

ради за 2018 рiк та заходи за результами його розгляду. За наслiдками 

розгляду звiту Наглядової ради прийняти наступне рiшення: визнати 

роботу Наглядової ради  ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС" за 2018 рiк задовiльною. 

З шостого питання порядку денного вирiшили: Затвердити висновки 

зовнiшнього аудиту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" за 

2018 рiк та заходи за результатами його розгляду. 

З сьомого питання порядку денного вирiшили: У зв'язку з вiдсутнiстю 

чистого прибутку ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" за 

2018 рiк не затверджувати його розподiл. Чистий збиток за пiдсумками 

дiяльностi ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" у 2018 роцi 

покрити за рахунок прибуткiв попереднiх рокiв. 

З восьмого питання порядку денного вирiшили: Достроково припинити 

повноваження Голови Наглядової  ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" Iваненко 

Валентини Iванiвни, членiв Наглядової ради ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС" Швайка Олексiя Петровича та Гриба Максима Iвановича.  

З дев'ятого  питання порядку денного вирiшили: За результатами 

кумулятивного голосування до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО  

АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС"  обранi Швайко Олексiй Петрович, Гриб Максим 

Iванович, Iваненко Олександр Васильович. 

З десятого  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 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" вiд 14.04.2019 року. 

З одинадцятого  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 у зв'язку з приведенням 

Статуту у вiдповiднiсть до вимог законодавства з питань дiяльностi 

акцiонерних товариств. Уповноважити  вiд iменi загальних зборiв 

акцiонерiв Голову Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" Чупиркiну 

Олену Дмитрiвну  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 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" вiд 14.04.2019 року. 

З дванадцятого  питання порядку денного вирiшили: Внести змiни до 

"ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ  АКЦIОНЕРIВ  ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС", 

"ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС", "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС",   "ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВIЗIЙНУ КОМIСIЮ 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" шляхом викладення їх в нових редакцiях у 

зв'язку з приведенням положень у вiдповiднiсть до вимог законодавства з 

питань дiяльностi акцiонерних товариств. 

З тринадцятого  питання порядку денного вирiшили: Внести змiни до 

Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС" у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог 

законодавства з питань дiяльностi акцiонерних товариств. Затвердити 

Принципи (кодекс) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС" в новiй редакцiї. 

З чотирнадцятого  питання порядку денного вирiшили: Попередньо 

надати згоду на вчинення наступних значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС"  до 

13.04.2020 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.).  

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні X  



збори 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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 

відсотками акцій 
 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 

(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

Останнi позачерговi збори скликалися 09.12.2017 року.  У звiтному 2019 

роцi позачерговi збори не скликалися. 

 

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 (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

нi 

Інше (зазначити) 

У звiтному перiодi 

позачерговi загальнi 

збори акцiонерiв не 

скликалися. Останнi 

позачерговi збори 

скликалися 09.12.2017 

року. 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: д/н 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: д/н 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 2 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) Комiтети у складi Наглядової ради не створювались. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/н 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/н 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Iваненко Олександр 

Васильович 

Голова Наглядової ради  X 

Опис: Обраний до складу Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до 

рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2019 р. 

(Протокол № 1/2019) строком на три роки згiдно Статуту 

Товариства. Вiдповiдно до рiшення, прийнятого на засiданнi 

Наглядової ради вiд 14.04.2019 р. (Прокол № 3/04)  обраний 

Головою Наглядової ради товариства.  

Швайко Олексiй Петрович Член Наглядової ради  X 



Опис: Обраний до складу Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до 

рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2019 р. 

(Протокол № 1/2019) строком на три роки згiдно Статуту 

Товариства. 

Гриб Максим Iванович Член Наглядової ради  X 

Опис: Обраний до складу Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до 

рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2019 р. 

(Протокол № 1/2019) строком на три роки згiдно Статуту 

Товариства. 

 

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 (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 

(зазначити) 

д/н 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
В 2019 роцi вiдбулося п'ятнадцять  засiдань Наглядової ради Товариства. На засiданнях були 

прийнятi рiшення  (загальний опис): з питань органiзацiї проведення конкурсу з вiдбору 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства, та затвердження порядку його 

проведення; про обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки 

за результатами 2018 року; про визначення умов  договору, що укладатиметься  з аудитором 

(аудиторською фiрмою),  встановлення розмiру оплати послуг аудитора (аудиторської фiрми); 

про затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку 

аудиторської фiрми для прийняття рiшення щодо нього; про затвердження регулярної рiчної 

iнформацiї про ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" за 2018 рiк; обрання голови 

Наглядової ради Товариства; про обрання члена Правлiння Товариства, затвердження умов 



контракту, який укладатиметься з членом Правлiння, встановлення розмiру винагороди члену 

Правлiння та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту  з членом 

Правлiння;  з питань укладання додаткових угод до договорiв поруки,  договору застави 

майнових прав мiж Товариством та банкiвськими установами, про майнову поруку за iншу 

особу, щодо надання повноважень на пiдписання вiдповiдних договорiв; а також рiшення з 

питань пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

 

Як 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 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова правлiння - Чупиркiна Олена 

Дмитрiвна 

Заступник голови правлiння-член правлiння - 

Токовенко Олена Iванiвна 

Член правлiння  (головний бухгалтер) - 

Тонковид Олена Георгiївна 

 

Голова правлiння: 

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 органiзовує  роботу 

Правлiння, скликає засiдання,  забезпечує 

ведення протоколiв засiдань; 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. Голова Правлiння 

Товариства в межах своєї компетенцiї видає 

накази та розпорядження, дає вказiвки, якi є 

обов'язковими до виконання всiма 

пiдроздiлами та штатними працiвниками 

Товариства. 

Заступник голови правлiння-член правлiння: 

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.  

Член   Правлiння в порядку,  визначеному 

законодавством України, також може бути 

надiлений повноваженнями, зазначеними у 

пп. 15.13.1. - 15.13.3. Статуту.  

Член правлiння  (головний бухгалтер): 

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. 

 

Опис Усi питання, що входять у компетенцiю 

Правлiння вирiшуються колегiально. Рiшення 

Правлiння  вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосувала проста бiльшiсть вiд всiх 

членiв Правлiння, присутнiх на засiданнi. При 

однаковiй кiлькостi голосiв, голос Голови 

Правлiння є вирiшальним. В 2019 роцi 

засiдання Правлiння Товариства не 

вiдбувалися. Рiшення з питань поточної 

дiяльностi Товариства приймалися головою 

Правлiння вiдповiдно до компетенцiї, 

визначеної статутом Товариства. 

 

Примітки 
Наглядова рада Товариства не готує iнформацiю про свою дiяльнiсть вiдповiдно до "Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР 

№2826 вiд 03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки обов'язковiсть пiдготовки такої 

iнформацiї передбачена лише для публiчних акцiонерних товариств та банкiв. 

Виконавчий орган Товариства не готує iнформацiю про свою дiяльнiсть вiдповiдно до 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням 

НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки обов'язковiсть пiдготовки 

такої iнформацiї передбачена лише для публiчних акцiонерних товариств та банкiв. 

  

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

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 відбувалися 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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

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 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

так 



 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

Iншi внутрiшнi документи, якi регулюють питання дiяльностi 

органiв управлiння Товариства та питання корпоративних 

вiдносин, вiдсутнi 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 



Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так так ні ні 

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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 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 незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

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

востаннє? 

 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 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 



6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ" 

(пряме володiння) 

32766437 99,55 

2 IВАНЕНКО ОЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬОВИЧ (пряме володiння 

0,35%, опосередковане володiння 

(через ТОВ "ФIНАНСОВИЙ 

СТАНДАРТ") - 9,9998%) 

д/н 9,9998 

3 ГОЛОВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛIВНА (опосередковане 

володiння (через ТОВ 

"ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ") 

д/н 9,95 

4 ГРИБ МАКСИМ IВАНОВИЧ 

(опосередковане володiння (через 

ТОВ "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ") 

д/н 9,95 

5 IВАНЕНКО ГАННА ОЛЕКСIЇВНА 

(опосередковане володiння (через 

ТОВ "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ") 

д/н 9,95 

6 IВАНЕНКО IГОР ВАСИЛЬОВИЧ 

(опосередковане володiння (через 

ТОВ "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ") 

д/н 9,95 

7 КАСЬЯНОВА ЛЮДМИЛА 

ПЕТРIВНА (опосередковане 

володiння (через ТОВ 

"ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ") 

д/н 9,95 

8 ПIСКУН СЕРГIЙ IГОРОВИЧ 

(опосередковане володiння (через 

ТОВ "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ") 

д/н 9,95 



9 ЧИРКОВ РУСЛАН 

АНАТОЛIЙОВИЧ (опосередковане 

володiння (через ТОВ 

"ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ") 

д/н 9,95 

10 ЧИРКОВА АНАСТАСIЯ 

ОЛЕКСАНДРIВНА 

(опосередковане володiння (через 

ТОВ "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ") 

д/н 9,95 

11 ШВАЙКО ОЛЕКСIЙ ПЕТРОВИЧ 

(опосередковане володiння (через 

ТОВ "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ") 

д/н 9,95 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

100 000 0 Станом на звiтну дату будь-якi 

обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 

зборах Товариства вiдсутнi. 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Посадовими особами Товариства є: голова та члени Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної 

комiсiї. 

Вiдповiдно до Статуту Товариства:  

1)обрання членiв Наглядової ради, прийняття рiшення про припинення повноважень членiв 

Наглядової ради, а також визначення кiлькiсного складу ради здiйснюється загальними зборами 

акцiонерiв. Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування. Голова 

Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.  Член наглядової  ради, обраний як 

представник акцiонера або групи  акцiонерiв згiдно з частиною п'ятою статтi 53 Закону України 

"Про акцiонернi товариства", може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у 

будь-який час.  Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове 

припинення  повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням,  за  рiшенням 

загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення 

повноважень усього складу  Наглядової  ради. 

Без рiшення загальних зборiв повноваження  члена  Наглядової ради припиняються:  

- за  його  бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;  

- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена  Наглядової ради за станом здоров'я;  

- в  разi  набрання  законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;  

- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 

- у  разi  отримання    Товариством  письмового  повiдомлення  про  замiну   члена  

наглядової   ради,   який  є представником акцiонера.  

2)обрання та припинення повноважень голови Правлiння та членiв Правлiння здiйснюється 



Наглядовою радою. Обрання Правлiння здiйснюється в два етапи: 

- обрання голови Правлiння; 

- обрання  членiв Правлiння за поданням голови Правлiння. 

Припинення повноважень Голови Правлiння та членiв Правлiння здiйснюється за рiшенням 

Наглядової ради з дотриманням вимог законодавства України, зокрема законодавства про 

працю, та умов укладених з ними договорiв. 

Припинення повноважень голови та/або члена виконавчого органу здiйснюється за таких 

пiдстав: 

  - за  його  бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;  

  - в разi неможливостi виконання своїх обов'язкiв за станом здоров'я; 

   - в  разi  набрання  законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання своїх обов'язкiв; 

   - в  разi  смертi,  визнання  його  недiєздатним,  обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим;  

  - здiйснення головою виконавчого органу дiй або бездiяльностi, що призвели до порушення 

прав акцiонерiв або самого Товариства; 

 - з iнших пiдстав, передбачених чинним законодавством України. 

3)Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами акцiонерiв. Члени Ревiзiйної комiсiї 

обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова ревiзiйної комiсiї обирається 

членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу 

ревiзiйної комiсiї.  

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення, вiдсутня.  

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Вiдповiдно до Статуту Товариства:  

1) До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить: 

Затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть 

товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв Законом України 

"Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням наглядової ради переданi для затвердження 

виконавчому органу;  

Затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу Товариства, вимоги до 

якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 

Затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства, вимоги 

до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 

Пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх  проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

загальних зборiв;  

Формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою радою; 

Затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 

Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до 

Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 

Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

Прийняття рiшення про розмiщення та викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, 

цiнних паперiв;  

Затвердження ринкової  вартостi  майна у випадках, передбачених законодавством;  

Обрання  та  припинення  повноважень  голови i  членiв виконавчого органу Товариства;  

Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з  головою та членами  виконавчого органу 

Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;  

Прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд виконання його 

повноважень та  обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови 



виконавчого органу;  

Обрання та припинення повноважень голови i  членiв iнших органiв Товариства;  

Призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 

Затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому 

числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 

Здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством 

iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 

Розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 

Обрання реєстрацiйної  комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;  

Обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за 

результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, 

що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати 

його (її) послуг; 

Затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього 

незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 

Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,  порядку 

та строкiв виплати дивiдендiв  у межах  граничного  строку,  визначеного  законодавством 

України;  

Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про  проведення  

загальних зборiв та мають право на  участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту;  

Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях;  

Вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю 

та лiквiдацiю; 

Вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або 

вiдокремлених пiдроздiлiв товариства; 

Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України 

"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

Товариства;  

Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє 

надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, коли ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  

Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, 

передбачених статтею 71  Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

Прийняття  рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та  затвердження  умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

Надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65 - 651 Закону України "Про акцiонернi 

товариства"; 

Прийняття  рiшення  про  обрання  (замiну)  депозитарної установи,  яка  надає  

Товариству додатковi послуги, затвердження  умов договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розмiру оплати її послуг;  

Схвалення бiзнес-плану Товариства; 

Вирiшення питань вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", пов'язаних з 

приєднанням iншого акцiонерного товариства, 90 (дев'яносто) вiдсоткiв акцiй якого належить 

Товариству; 

Прийняття рiшення щодо укладення будь-яких та всiх угод (незалежно вiд їх суми), предметом 



яких є передача активiв Товариства з метою отримання iнвестицiйного доходу (за винятком 

правочинiв, передбачених у п. 13.2.21.  Статуту); 

Здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння з органiзацiї бухгалтерського та податкового 

облiку; 

Наглядова рада здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством України  Статутом та 

iншими нормативними документами. 

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на 

них,  вiдкриває  загальнi збори, органiзовує обрання голови та секретаря загальних зборiв,  

здiйснює  iншi повноваження, передбаченi  Статутом та положенням про Наглядову раду. 

2) До компетенцiї Правлiння належить: 

затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання; 

розробка штатного розпису та фонду оплати працi Товариства; 

затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв 

Товариства; 

прийняття рiшення про консервацiю (розконсервацiю) основних засобiв Товариства; 

органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 

прийняття рiшень про проведення ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 

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

визначення органiзацiйної структури Товариства; 

прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства. 

Голова Правлiння: 

органiзовує  роботу Правлiння, скликає засiдання,  забезпечує ведення протоколiв засiдань; 

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. 

Голова Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї видає накази та розпорядження, дає 

вказiвки, якi є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками 

Товариства. 

Iнший   член   Правлiння в порядку,  визначеному законодавством України, також може бути 

надiлений повноваженнями, зазначеними у пп. 15.13.1. - 15.13.3. Статуту.  

3) Ревiзiйна Комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому 

мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за 

вiдповiдний перiод, факти порушення Законодавства України пiд час провадження 

фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського 

облiку та подання звiтностi. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають 

права затверджувати рiчний баланс Товариства. 

При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя 

перевiряє: 

достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 

вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi 

вiдповiдним нормативним документам; 

своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй 

вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 

дотримання Головою правлiння наданих йому повноважень щодо розпорядження майном 

Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 

своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 

зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 



використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства; 

правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 

дотримання порядку оплати вартостi акцiй Товариства; 

фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

спiввiдношення власних та позичкових коштiв. 

Ревiзiйна комiсiя може проводити спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства. Спецiальна перевiрка проводиться за iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), 

якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 (десяти) 

вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Iнформацiя аудитора щодо Звiту про корпоративне управлiння (надана Товариством з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит", Iдентифiкацiйний код 

юридичної особи 23504528, iншi вiдомостi про аудиторську фiрму наведено в роздiлi XV 

"Вiдомостi про аудиторський звiт"):  

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

Звiт про корпоративне управлiння 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк 

(яка включає у складi Звiту керiвництва Звiт про корпоративне управлiння) вiдповiдно до ст. 401 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р., але не є 

фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи 

iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить 

суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує 

суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не 

виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

Iнформацiя про узгодженiсть Звiту про управлiння, який складається вiдповiдно до 

законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про наявнiсть суттєвих викривлень у 

звiтi про управлiння та їх характер 

Наша думка про фiнансову звiтнiсть не розповсюджується на Звiт про управлiння. У зв'язку з 

нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися зi Звiтом про 

управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва неузгодженiсть мiж Звiтом про управлiння 

i фiнансовою звiтнiстю Товариства та чи цей Звiт про управлiння виглядає таким, що мiстить 

суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує 

суттєва невiдповiднiсть мiж Звiтом про управлiння i фiнансовою звiтнiстю та/або цей Звiт про 

управлiння виглядає таким, що мiстить суттєве викривлення, ми зобов'язанi повiдомити про цей 

факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
ЗВIТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ 

 

1. Мета провадження дiяльностi фiнансової 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 вiдповiднi лiцензiї. 

 

2. Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням 

на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року. 

 

Товариство має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння, який прийнято 

20.04.2010р. загальними зборами акцiонерiв, та яким керується Товариство. Загальними зборами 

акцiонерiв  30.04.2016 р. була затверджена нова редакцiя Принципiв (кодекса) корпоративного 

управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС". 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 14.04.2019 року, внесено  змiни до 

Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" у зв'язку з приведенням у 

вiдповiднiсть до вимог законодавства з питань дiяльностi акцiонерних товариств. На цих зборах 

затверджено Принципи (кодекс) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" в новiй редакцiї. 

Iнформацiю про прийняття Товариством кодексу (принципiв, правил) корпоративного 

управлiння та текст Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" не оприлюднено 

у зв'язку з тим, що законодавством не передбачено оприлюднення такого документа для 

приватних акцiонерних товариств. З текстом Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння 

акцiонери можуть ознайомитися безпосередньо в Товариствi. 

Товариство дотримується Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння. Протягом 2019 року 

не вiдбувалось вiдхилень вiд положень Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння. 

 

3. Перелiк власникiв iстотної участi (у тому числi осiб, що здiйснюють контроль за фiнансовою 

установою) (для юридичних осiб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

мiсцезнаходження; для фiзичних осiб - прiзвища, iмена та по батьковi), їх вiдповiднiсть 

встановленим законодавством вимогам та змiна їх складу за рiк. 

 

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. Власник iстотної участi вiдповiдає 

встановленим законодавством вимогам. Протягом року змiн у складi власникiв iстотної участi 

не було. 

 

4. Склад наглядової ради фiнансової установи та його змiну за рiк, у тому числi утворенi нею 

комiтети.  

 

Голова Наглядової ради (акцiонер) - Iваненко Олександр Васильович; 

Член Наглядової ради (представник акцiонера) - Швайко Олексiй Петрович; 

Член Наглядової ради (представник акцiонера) - Гриб Максим Iванович. 

Протягом 2019 року у складi Наглядової ради Товариства вiдбулись наступнi змiни:  

14.04.2019 року рiчними загальними зборами Товариства достроково припинено повноваження 

Голови Наглядової  ради Iваненко Валентини Iванiвни, членiв Наглядової ради Швайка Олексiя 

Петровича та Гриба Максима Iвановича. На цих же зборах обрано до складу Наглядової ради 

акцiонера Iваненка Олександра Васильовича, представникiв акцiонера Швайка Олексiя 



Петровича та Гриба Максима Iвановича. На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулося 14.04.2019 

року, головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС"  обрано Iваненка Олександра Васильовича. 

Наглядова рада Товариства не утворювала комiтети. 

 

5. Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiну за рiк.  

 

Голова Правлiння - Чупиркiна Олена Дмитрiвна; 

Заступник голови Правлiння-член Правлiння - Токовенко Олена Iванiвна; 

Член Правлiння  (головний бухгалтер) - Тонковид Олена Георгiївна. 

Протягом 2019 року у складi Правлiння Товариства вiдбулись наступнi змiни:  

На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулося 28.05.2019 року, припинено повноваження члена 

Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС" Тонковид Олени Георгiївни у зв'язку з закiнченням строку, на який її було 

обрано на посаду члена Правлiння.  На цьому ж засiданнi Наглядової ради обрано членом 

Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС" Тонковид Олену Георгiївну  строком на три роки. 

 

6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи 

внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або клiєнтам цiєї 

установи. 

  

Фактiв порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрiшнiх 

правил, що призвело би до заподiяння шкоди Товариству або його клiєнтам  не було. 

 

7. Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, 

у тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу. 

 

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

наглядової ради та виконавчого органу протягом 2019 року не застосовувались. 

 

8. Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи. 

 

У 2019 роцi винагорода членам Наглядової ради не виплачувалася. 

У 2019 роцi членам виконавчого органу виплачена винагорода (заробiтна плата) у розмiрi 

215601,43 грн. 

 

9. Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом року. 

 

Основнi чинники, якi негативно вплинули на дiяльнiсть страхової компанiї, це нестабiльнiсть 

полiтичної та економiчної ситуацiї в країнi, зниження темпiв зростання економiки та 

прогнозоване падiння купiвельної спроможностi, проведення ООС на сходi країни,  iнфляцiйнi 

фактори, обмеженiсть надiйних фiнансових iнструментiв для iнвестування, висока конкуренцiя 

на ринку страхових послуг, посилення норм регуляторного законодавства та законодавства з 

питань державного нагляду (контролю). Зазначенi чинники, поряд з iншим, в цiлому вплинули 

на уповiльнення зростання добробуту населення, що зумовило скорочення попиту на страховi 

послуги. 

 

10. Наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики 

або вiдсутнiсть 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. 

На всiх етапах своєї фiнансово-господарської дiяльностi, Товариство використовує систему 

управлiння ризиками. Iснуюча система ризик-менеджменту в Товариствi базується на 

використаннi свiтової практики i принципiв оцiнки та управлiння ризиками. Ця система 

спрямована на систематизацiю та комплексний пiдхiд до визначення ступеня ризикiв, що 

впливають на фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства. Метою даної системи є 

передбачення i зниження ступеня ризику до бiльш низького рiвня, а в разi його виникнення - 

мiнiмiзацiї наслiдкiв. Органiзацiя i управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється органами 

фiнансового планування, бухгалтерського облiку, внутрiшнього та зовнiшнього аудиту. 

Вiдповiдальнiсть за функцiонування системи управлiння ризиками покладено на керiвництво 

Компанiї. Виконавчий орган Товариства в цiлому несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть 

Товариства, включаючи управлiння ризиками. Процес управлiння ризиками ретельно контролює 

Наглядова Рада, яка має найбiльшi повноваження стосовно управлiння ризиками. 

 

11. Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а 

також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

 

Система внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства створена та функцiонує вiдповiдно до ст. 

15-1 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг". У звiтному перiодi функцiонування системи внутрiшнього аудиту (контролю) 

Товариства регламентувалося Положенням про Службу внутрiшнього аудиту (контролю). 

Система внутрiшнього аудиту (контролю) спрямована на упередження, виявлення i виправлення 

суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової 

документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. 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. 

Запланованi Службою внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства вiдповiдно до графiку 

внутрiшнiх аудитiв у 2019 роцi перевiрки були виконанi. За результатами внутрiшнiх аудитiв 

Службою внутрiшнього аудиту (контролю) пiдготовлено висновки про вiдповiднi об'єкти аудиту 

та надано звiт до Наглядової ради Товариства. 

За результатами перевiрки внутрiшнього аудиту керiвництвом приймаються вiдповiднi рiшення 

щодо усунення виявлених недолiкiв. 

У вiдповiдностi до Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у 

сферi ринкiв фiнансових послуг № 1638 вiд 18.09.2018 року "Про внесення змiн до методики 

формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя" (п.2), 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "IНТЕР-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 32586973) 

затвердило Внутрiшню полiтику з формування технiчних резервiв ПрАТ "Страхова компанiя 

"IНТЕР-ПЛЮС" вiд 04.01.2019 року. 

Методи розрахунку резервiв, якi формує страховик: 

Резерв незароблених премiй (UPR) за всiма видами страхування розраховується методом "1/24", 

вкладеним в роздiлi III, п.6 Методики. 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (RBNS) за всiма видами страхування 

розраховується методом, викладеним в роздiлi IVМетодики. 

Частка перестраховикiв (права вимоги перестраховикiв) у резервi незароблених премiй за 

кожним видом страхування обчислюється методом "1/24". 



 

12. Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

фiнансової установи розмiр. 

 

Фактiв вiдчуження протягом 2019 року активiв в обсязi, що перевищує встановленний в статутi 

фiнансової установи розмiр, не було.  

 

13. Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. 

 

Протягом 2019 року були вiдсутнi факти купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує 

встановлений у Статутi Товариства розмiр. 

 

14. Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї 

промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. Така iнформацiя 

не є комерцiйною таємницею. 

 

1) За договором № 261-iн вiд 25.07.2018 р. Iваненко Ганнi Олексiївнi виплачена плата за 

iнформацiйно-консультацiйнi послуги по страхуванню у сумi 476 000,00 грн. 

Iваненко Ганна Олексiївна є  дружиною кiнцевого бенефiцiарного власника та дружиною 

Голови Наглядової ради Товариства Iваненка Олександра Васильовича. 

2) За договором № 03-01/2018/IП вiд 03.01.2018 ТОВ "МIРА ПЛЮС" (Iдентифiкацiйний код 

юридичної особи 41776367) виплачена плата за iнформацiйно-консультацiйнi послуги по 

страхуванню у сумi 1 415 906,00 грн. 

ТОВ "МIРА ПЛЮС" є пов'язаною з Товариством особою, оскiльки директором та контролером 

ТОВ "МIРА ПЛЮС" є Iваненко Ганна Олексiївна - дружина кiнцевого бенефiцiарного власника 

та дружина Голови Наглядової ради Товариства Iваненка Олександра Васильовича. 

 

15. Iнформацiя про використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку (звiту). 

 

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 аудит фiнансової звiтностi та 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".  

 

16. Iнформацiя про зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи, призначеного 

протягом року. 

 

Зовнiшнiй аудитор Наглядової ради вiдсутнiй. 

 

17. Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської дiяльностi; 



24 роки 

кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi; 

4 роки  (ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ" здiйснювало аудиторську перевiрку за 

2012 рiк) 

перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися фiнансовiй установi протягом року; 

У звiтному роцi зовнiшнiй аудитор iнших послуг, крiм перевiрки рiчної та промiжної фiнансової 

звiтностi, фiнансовiй установi не надавав. 

випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора; 

Вiдсутнi 

ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв; 

Аудиторськi перевiрки за 2013 - 2015 роки здiснювало Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АРНIКА". Аудиторську перевiрку за 2016 рiк 

здiйснювало Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Лисенко".  

Аудиторську перевiрку за 2017 та 2018 рiк здiйснювала "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"МIЛА-АУДИТ" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. 

Аудиторська перевiрка за 2019 рiк здiйснюється аудитором - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ". 

 

стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком 

(звiтом), виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 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. 

 

18. Захист фiнансовою установою прав та iнтересiв споживачiв фiнансових послуг, зокрема: 

 

наявнiсть механiзму розгляду скарг; 

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

Законом України "Про звернення громадян". 

прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги; 

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

стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг 

(характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг); 

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

наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та 

результати їх розгляду 

В ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС"  вiдсутня iнформацiя про подання позовiв 

до суду протягом звiтного перiоду стосовно надання послуг фiнансовою установою. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ" 

32766437 01033, д/н р-н, 

м.Київ,, вул. Гайдара, 

буд.50 

99 550 99,55 99 550 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

д/н 0 0 0 0 

Усього 99 550 99,55 99 550 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

100 000 100,00  Вiдповiдно до законодавства та дiючої редакцiї  

Статуту Товариства: 

Всi акцiонери Товариства - власники простих акцiй 

мають однакову сукупнiсть прав, включаючи, але не 

обмежуючись, правами: 

брати участь у Загальних зборах акцiонерiв i 

голосувати особисто або через своїх представникiв з 

питань, що вiднесенi до розгляду Загальними зборами 

акцiонерiв; 

брати участь в управлiннi справами Товариства в 

порядку, визначеному  Статутом та Законодавством 

України; 

брати участь в розподiлi прибутку та отримувати 

щорiчно частину прибутку вiд дiяльностi Товариства у 

виглядi дивiдендiв; 

одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, у 

тому числi ознайомлюватись з даними бухгалтерського 

облiку та звiтностi, рiшеннями органiв управлiння 

Товариства та отримувати iншу iнформацiю, 

передбачену Законодавством України; 

обирати й бути обраними до Наглядової ради, 

Ревiзiйної Комiсiї та iнших органiв Товариства; 

користуватись переважним правом при додатковiй 

емiсiї акцiй: придбавати розмiщуванi Товариством 

простi акцiї  пропорцiйно частцi належних їм простих 

акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй (крiм випадку 

прийняття загальними зборами рiшення про 

невикористання такого права);  

вiдчужувати акцiї, що їм належать iншим акцiонерам 

або Товариству, а також третiм особам за цiною, що 

визначається угодою сторiн. Акцiя може бути придбана 

також на пiдставi договору з її власником за цiною, що 

склалася на фондовому ринку, а також у порядку 

спадкоємства громадян чи правонаступництва 

юридичних осiб та з пiдстав, передбачених 

Законодавством України; 

користуватись переважним правом на придбання акцiй 

Публiчна пропозицiя та/або допуск до 

торгiв на фондовiй бiржi в частинi 

включення до бiржового реєстру 

ВIДСУТНI 



Товариства, що вiдчужуються  iншими акцiонерами 

третiм особам; 

отримувати частину майна Товариства або вартiсть 

частини майна Товариства у випадку його лiквiдацiї 

пропорцiйно вартостi належних їм акцiй; 

вийти зi складу акцiонерiв Товариства у встановленому 

Статутом та Законодавством України порядку; 

iншi права, визначенi Законодавством України. 

Вiдповiдно до законодавства та Статуту Товариства всi 

акцiонери  Товариства зобов'язанi: 

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в 

тому числi i пов'язанi з майновою участю; 

не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

додержуватись вимог Статуту Товариства та 

виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та 

iнших органiв управлiння Товариства; 

дотримуватись положень Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; 

оплачувати вартiсть акцiй у розмiрi, порядку та 

засобами, що передбаченi Статутом, вiдповiдно до 

вимог Законодавства України. 

iншi обов'язки, визначенi Законодавством України. 

Статутом Товариства передбачається, що акцiонери 

Товариства можуть укладати договiр мiж акцiонерами, 

предметом якого є реалiзацiя акцiонерами - власниками 

простих акцiй прав на акцiї та/або прав за акцiями, 

передбачених законодавством, статутом та iншими 

внутрiшнiми документами Товариства. 

Статутом Товариства також передбачено, що вимоги 

статей 65, 65-2, 65-3 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" не поширюються на ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС". 

 

Примітки: 

д/н 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.08.2003 413/1/03 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1010231009 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

100 100 000 10 000 000 100 

Опис 

У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти включення/виключення 

акцiй Товариства до/з бiржового реєстру фондової бiржi вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював додаткової емiсiї акцiй. 

У зв'язку зi змiною найменування емiтента 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. 

 

 



 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

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

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Iваненко Олександр Васильович 350 0,35 350 0 

Чупиркiна Олена Дмитрiвна 100 0,1 100 0 

Усього 450 0,45 450 0 

 

 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

27.08.2003 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA1010231009 д/н Вiдповiдно до ст.7 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" 

Статутом Товариства передбачено 

переважне право акцiонерiв на 

придбання акцiй Товариства, що 

пропонуються їх власником до 

вiдчуження (у т.ч. продажу) третiй 

особi. 

Вiдповiдно до 

Статуту 

Товариства:протягом 

20 (двадцяти) 

календарних днiв з 

дня отримання 

Товариством 

повiдомлення  

акцiонера про намiр 

вiдчужити (продати) 

свої акцiї. 

 

 

 

 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

27.08.2003 413/1/03 UA1010231009 100 000 10 000 000 100 000 0 0 

Опис: 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 100000 шт., що складає 100% вiд загальної кiлькостi акцiй. Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, вiдсутнi. Голосуючi акцiї, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутнi. Обмеження щодо права голосу за акцiями Товариства, у тому числi й накладенi 

рiшенням суду або уповноваженого державного органу, вiдсутнi. 

 



 

XIII. 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, 

усього (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: 
16 135 26 461 0 0 16 135 26 461 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 1 62 0 0 1 62 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 16 134 26 399 0 0 16 134 26 399 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 16 135 26 461 0 0 16 135 26 461 

Опис 

На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв - 26538 

тис.грн., сума нарахованого зносу - 77 тис.грн Обмежень на 

використання майна емiтента немає. Вiдповiдно до прийнятої облiкової 

полiтики Товариства строки та умови користування основними 

засобами (за основними групами): земельнi дiлянки - безстроково, 

Машини та обладнання: термiн  корисного використання -5 рокiв, 

метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний; Транспортнi засоби: 

термiн  корисного використання-5 рокiв, метод нарахування 

амортизацiї - прямолiнiйний; Iншi основнi засоби: термiн  корисного 

використання-4 роки, метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний; 

Ступiнь зносу - до повної амортизацiї, ступiнь їх використання - згiдно 

встановлених строкiв. Умови користування основними засобами 

здiйснюються у вiдповiдностi з технiчними параметрами по технiчних 

паспортах. 

  Протягом звiтного перiоду  вiдбулися суттєвi змiни у вартостi 

основних засобiв. Такi суттєвi змiни зумовленi придбанням земельних 

дiлянок. 

 

 

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 власним 

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 469 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 18 458 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 18 927 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 та за фiнансовою допомогою на зворотнiй 

основi.   Iншi зобов'язання та забезпечення складаються з: 

страховi резерви - 15805 тис.грн; поточна кредиторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 854 тис.грн.;  

поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 

- 1784 тис.грн.; поточнi забезпечення - 11 тис.грн.; iншi 

поточнi зобов'язання - 4 тис.грн. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. 

Тропiнiна 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

рiш.НКЦПФР №2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс (044) 363-04-00 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону 

України "Про депозитарну систему 

України" Центральний депозитарiй - 

юридична особа, що функцiонує у 

формi публiчного акцiонерного 

товариства згiдно Закону України "Про 

акцiонернi товариства" з урахуванням 

особливостей, установлених Законом 



України "Про депозитарну систему 

України". Акцiонерне товариство 

набуває статусу Центрального 

депозитарiю з дня реєстрацiї НКЦПФР 

в установленому порядку Правил 

Центрального депозитарiю. НКЦПФР 

було зареєстровано поданi 

ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" Правила 

Центрального депозитарiю цiнних 

паперiв: Рiшення НКЦПФР №2092 вiд 

01.10.2013.  

ПАТ "НДУ" надає Товариству послуги 

з обслуговування випуску цiнних 

паперiв, надання реєстру власникiв 

iменних цiнних паперiв. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АРТ-КАПIТАЛ КАСТОДI" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30784585 

Місцезнаходження 03151, Україна, д/н р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ 

, будинок 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 263455 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 490 51 85 

Факс (044) 490 51 85 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть 

депозитарної установи 

Опис У звiтному роцi ТОВ "АРТ-КАПIТАЛ 

КАСТОДI" надавало  Товариству  

депозитарнi послуги  з обслуговування 

рахунку в цiнних паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"IНФОРМАЦIЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ 

ЦЕНТР "ГЛОБАЛ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35093607 

Місцезнаходження 04073, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

ПРОВУЛОК КУРЕНIВСЬКИЙ, 

будинок 19/5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид АЕ  286620 



діяльності 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 467-57-47   (044) 390-79-91 

Факс д/н 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть 

депозитарної установи 

Опис У звiтному роцi ТОВ "IДЦ "ГЛОБАЛ" 

надавало  Товариству  депозитарнi 

послуги  з обслуговування рахунку в 

цiнних паперах 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"СТОIК-КОММЕРС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32131780 

Місцезнаходження 83003, Україна, Донецька обл., д/н р-н, 

м. Донецьк, проспект Iллiча, буд. 91; 

Поштова адреса**: 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №185412 * 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.04.2010 

Міжміський код та телефон д/н 

Факс д/н 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку  з торгiвлi цiнними паперами - 

брокерська  дiяльнiсть 

Опис ** Поштова адреса: 85612, Донецька 

обл., Мар'нський р-н, м. Курахове, 

Промислова зона, 115. 

*Лiцензiя НКЦПФР на здiйснення 

професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку з торгiвлi цiнними паперами - 

брокерської дiяльностi серiї АЕ 

№185412, видана 24.01.2013р., строк дiї 

лiцензiї 14.04.2010р. - 14.04.2015р., 

(вiдповiдно до ст.5 Закону України 

"Про тимчасовi заходи на перiод 

проведення антитерористичної 

операцiї" №1669-VII вiд 02.09.2014р. 

вважається такою, що продовжили 

свою дiю на перiод проведення 

антитерористичної операцiї) 

У звiтному роцi ТОВ 

"СТОIК-КОММЕРС" надавало  

Товариству  послуги з продажу цiнних 

паперiв. 

 



 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"МIЛА-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23504528 

Місцезнаходження 04210, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

проспект Героїв Сталiнграда, буд. 26, 

кв.310 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1037 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001 

Міжміський код та телефон (044) 537-76-53 

Факс (044) 537-76-53 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис У звiтному роцi ТОВ "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "МIЛА-АУДИТ" надавала  

Товариству  послуги  з аудиторської 

перевiрки повного пакету рiчної 

фiнансової звiтностi за 2018 звiтний рiк. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "РЮРIК" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 16480462 

Місцезнаходження 04053, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. 

Сiчових Стрiльцiв, буд. 52-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свiдоцтво № 4 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010 

Міжміський код та телефон (044) 489-65-63 

Факс (044) 383-04-76 

Вид діяльності рейтингування та надання 

iнформацiйно-аналiтичних i 

консультацiйних послуг у сферi 

рейтингування 

Опис У звiтному роцi Нацiональне 

рейтингове агентство "Рюрiк" надавало 

Товариству послуги по визначенню 

рейтингової оцiнки позичальника та 

рейтингу фiнансової надiйностi 

(стiйкостi) страхової компанiї. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА 

"ЄВРОТЕРРА" 



Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33308562 

Місцезнаходження 01025, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

ПРОВУЛОК ДЕСЯТИННИЙ, буд. 7 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 790/17 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 

УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.08.2017 

Міжміський код та телефон (044) 433-39-69;  (067) 5074794 

Факс (044) 433-39-69 

Вид діяльності Суб'єкт оцiночної дiяльностi 

Опис ТОВ"КФ"ЄВРОТЕРРА" має лiцензiю 

Державного Агентства Земельних 

Ресурсiв України АВ № 519659 вiд 

23.04.2010 року на проведення робiт iз 

землеустрою та землеоцiночних робiт. 

У звiтному роцi 

ТОВ"КФ"ЄВРОТЕРРА" надавало 

Товариству послуги з експертної 

грошової оцiнки земельних дiлянок. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32495221 

Місцезнаходження 49044, Україна, Дніпропетровська обл., 

д/н р-н, м. Днiпро, БУЛЬВАР 

КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, будинок 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 500456 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.08.2006 

Міжміський код та телефон (056) 372-30-10 

Факс (056) 372-30-10 

Вид діяльності СТРАХУВАННЯ 

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ПЕРЕД 

ТРЕТIМИ ОСОБАМИ 

Опис У звiтному роцi ПрАТ "СК "АЛЬЯНС" 

надавала  Товариству  послуги  з 

перестрахування  вiдповiдальностi 

перед третiми особами, а також послуги 

з перестрахування вiдповiдно до 

наступних лiцензiй: страхування  ВIД 

ВОГНЕВИХ РИЗИКIВ ТА РИЗИКIВ 

СТИХIЙНИХ ЯВИЩ (Лiцензiя АВ № 

500460 вiд 15.08.2006), страхування 

майна (Лiцензiя АВ № 500459 вiд 

15.08.2006). 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20344871 

Місцезнаходження 04050, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

ВУЛИЦЯ БIЛОРУСЬКА, будинок 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 547204 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.04.2007 

Міжміський код та телефон (044) 2772161 

Факс (044) 2772161 

Вид діяльності СТРАХУВАННЯ 

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ПЕРЕД 

ТРЕТIМИ ОСОБАМИ 

Опис У звiтному роцi ПрАТ "СК 

"БРОКБIЗНЕС" надавала  Товариству  

послуги  з перестрахування  

вiдповiдальностi перед третiми 

особами, а також послуги з 

перестрахування вiдповiдно до 

наступних лiцензiй: страхування ВIД 

ВОГНЕВИХ РИЗИКIВ ТА РИЗИКIВ 

СТИХIЙНИХ ЯВИЩ (Лiцензiя АВ № 

547185 вiд 28.04.2007), страхування 

майна (Лiцензiя АВ № 547196 вiд 

21.12.2007),  страхування 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРIМ 

ЗАЛIЗНИЧНОГО) (Лiцензiя АВ № 

547199 вiд 21.12.2007),  страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

приватного нотарiуса (Лiцензiя вiд 

17.11.2015). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 39439294 

Місцезнаходження 04050, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, буд.17 

ЛIТ.А, корп. 2,офiс 308 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 641794* 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.03.2015 

Міжміський код та телефон (044) 3550768 

Факс д/н 



Вид діяльності Медичне страхування (безперервне 

страхування здоров'я) 

Опис У звiтному роцi ТДВ "СК "ВЛАСНИЙ 

ЗАХИСТ" надавала  Товариству  

послуги  з перестрахування  

медичного страхування, а також 

послуги з перестрахування вiдповiдно 

до наступних лiцензiй: страхування 

вiдповiдальностi перед третiми особами 

(Лiцензiя АЕ № 641797 вiд 

31.03.2015)*.  

* Станом на  дату пiдписання цiєї 

iнформацiї ТДВ "СК "ВЛАСНИЙ 

ЗАХИСТ" анульовано лiцензiї та 

компанiя включена з Державного 

реєстру фiнансових установ. Станом на 

дату пiдписання цiєї iнформацiї ТДВ 

"СК "ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ" має 

мiсцезнаходження: 61174, Харкiвська 

обл., мiсто Харкiв, ПРОСПЕКТ 

ПЕРЕМОГИ, будинок 55Е. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВУСО" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31650052 

Місцезнаходження 03150, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, 

будинок 31 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 293947 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.07.2014 

Міжміський код та телефон (044) 500-37-73 

Факс (044) 500-37-73 

Вид діяльності СТРАХУВАННЯ 

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ПЕРЕД 

ТРЕТIМИ ОСОБАМИ 

Опис У звiтному роцi ПрАТ "СК "ВУСО" 

надавала  Товариству  послуги  з 

перестрахування  вiдповiдальностi 

перед третiми особами, а також послуги 

з перестрахування вiдповiдно до 

наступних лiцензiй: страхування ВIД 

ВОГНЕВИХ РИЗИКIВ ТА РИЗИКIВ 

СТИХIЙНИХ ЯВИЩ (Лiцензiя АЕ № 

293939  вiд 31.07.2014), страхування 

майна (Лiцензiя АЕ № 293931вiд 

31.07.2014),  страхування 

сiльськогосподарської продукцiї 

(Лiцензiя АЕ № 641986  вiд 



30.06.2015). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "РIДНА" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34809641 

Місцезнаходження 04070, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

ВУЛИЦЯ IГОРIВСЬКА, будинок 12-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 547139 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2009 

Міжміський код та телефон (044) 4251290 

Факс (044) 4250095 

Вид діяльності СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТУ (КРIМ 

ЗАЛIЗНИЧНОГО) 

Опис У звiтному роцi ПрАТ "СК "РIДНА" 

надавала  Товариству  послуги  з 

перестрахування  вiдповiдно до 

зазначеної лiцензiї. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ТЕКОМ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 25050281 

Місцезнаходження 65005, Україна, Одеська обл., д/н р-н, 

м. Одеса, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛIВСЬКА, 

будинок 44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ № 569564 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.12.2007 

Міжміський код та телефон (048) 798-28-50 

Факс (048) 798-28-50 

Вид діяльності СТРАХУВАННЯ МАЙНА 

Опис У звiтному роцi ПрАТ "СК "ТЕКОМ" 

надавала  Товариству  послуги  з 

перестрахування  майна, а також 

послуги з перестрахування вiдповiдно 

до наступних лiцензiй: страхування 

ВIД ВОГНЕВИХ РИЗИКIВ ТА 

РИЗИКIВ СТИХIЙНИХ ЯВИЩ 

(Лiцензiя АГ № 569556 вiд 21.12.2007), 

страхування НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТУ (КРIМ 

ЗАЛIЗНИЧНОГО) (Лiцензiя АГ № 

569567 вiд 21.12.2007). 



 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКИЙ 

СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22229921 

Місцезнаходження 04073, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

ПРОВ.БАЛТIЙСЬКИЙ, будинок 20 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 584072 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.03.2007 

Міжміський код та телефон (044) 590-09-14 

Факс (044) 590-09-16 

Вид діяльності СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТУ (КРIМ 

ЗАЛIЗНИЧНОГО) 

Опис У звiтному роцi ПрАТ "СК 

"УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ 

СТАНДАРТ" надавала  Товариству  

послуги  з перестрахування  

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРIМ 

ЗАЛIЗНИЧНОГО). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ФIНЕКС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22321992 

Місцезнаходження 01133, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, 

будинок 31 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

розп.№489 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.03.2017 

Міжміський код та телефон (044) 5876557 

Факс д/н 

Вид діяльності страхування медичних витрат 

Опис У звiтному роцi ПрАТ "СК "ФIНЕКС" 

надавала  Товариству  послуги  з 

перестрахування   медичних витрат. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Hannover Ruck SE 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 25/204/201 

Місцезнаходження Нiмеччина, Ганновер, Алея Карла 

Вехерта 50 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

HR B 6778 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.03.1966 

Міжміський код та телефон +49 511 5604-0 

Факс +49 511 5604-1188 

Вид діяльності страхування НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТУ 

Опис У звiтному роцi Hannover Ruck SE 

надавала  Товариству  послуги  з 

перестрахування НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТУ, а також послуги з 

перестрахування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу). Форма реєстрацiї 

пiдприємства - Європейська компанiя 

(Societas Europaea (SE)). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20602681 

Місцезнаходження 04080, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

ВУЛИЦЯ КИРИЛIВСЬКА, будинок 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 641957 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.05.2009 

Міжміський код та телефон  (044) 463-64-21 

Факс д/н 

Вид діяльності СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТУ (КРIМ 

ЗАЛIЗНИЧНОГО) 

Опис У звiтному роцi ПрАТ "УПСК" 

надавала  Товариству  послуги  з 

перестрахування  НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТУ (КРIМ 

ЗАЛIЗНИЧНОГО). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "УНIК" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35441556 

Місцезнаходження 02091, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

Харкiвське шосе, буд.56 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 198513 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 



фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.02.2013 

Міжміський код та телефон  (044) 221-49-37 

Факс д/н 

Вид діяльності ДОБРОВIЛЬНЕ МЕДИЧНЕ 

СТРАХУВАННЯ (БЕЗПЕРЕРВНЕ 

СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВЯ) 

Опис У звiтному роцi ТЗДВ "СК "УНIК" 

надавала  Товариству  послуги  з 

перестрахування  вiдповiдно до 

зазначеної лiцензiї. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АКС КЕПIТАЛ" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 42676553 

Місцезнаходження 0405, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 81 

ЛIТ. "А" 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

розп.№ 127 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.01.2019 

Міжміський код та телефон 098 485 81 98 

Факс д/н 

Вид діяльності Добровiльне страхування майна 

(iншого, нiж передбачено пунктами 5-9 

статтi 6 Закону України "Про 

страхування") 

Опис У звiтному роцi ТДВ "СК "АКС 

КЕПIТАЛ" надавала  Товариству  

послуги  з перестрахування  

вiдповiдно до зазначеної лiцензiї. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. 

Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287 56 70 

Факс (044) 287 56 73 

Вид діяльності Провадження дiяльностi з 



оприлюднення регульованої iнформацiї 

вiд iменi учасникiв фондового ринку 

Опис У звiтному роцi ДУ "АРIФРУ"  

надавала Товариству iнформацiйнi 

послуги з оприлюднення регульованої 

iнформацiї вiд iменi учасника 

фондового ринку (Свiдоцтво про 

включення до Реєстру осiб, 

уповноважених надавати iнформацiйнi 

послуги на фондовому ринку 

реєстрацiйний номер DR/00001/APA), а 

також iнформацiйнi послуги з подання 

звiтностi до Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку 

(Свiдоцтво про включення до Реєстру 

осiб, уповноважених надавати 

iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку реєстрацiйний номер 

DR/00002/ARM вiд 18.02.2019) 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 32586973 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 26 

Адреса, телефон: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 8/12, (044) 394-54-22 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 285 297 

    первісна вартість 1001 481 495 

    накопичена амортизація 1002 ( 196 ) ( 198 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 16 135 26 461 

    первісна вартість 1011 16 211 26 538 

    знос 1012 ( 76 ) ( 77 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 5 748 100 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 3 4 

Усього за розділом I 1095 22 171 26 862 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 1 280 1 394 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 0 34 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 190 300 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 10 976 19 014 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 10 976 19 014 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 5 426 2 735 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 5 426 2 735 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 6 3 430 

Усього за розділом II 1195 17 878 26 907 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 40 049 53 769 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10 000 10 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 15 100 25 120 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 877 877 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -691 -1 155 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 25 286 34 842 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 11 830 15 805 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 1 312 177 

    резерв незароблених премій 1533 10 518 15 628 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 11 830 15 805 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 1 015 854 

    розрахунками з бюджетом 1620 779 469 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 770 469 

    розрахунками зі страхування 1625 12 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 45 0 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 1 068 1 784 

Поточні забезпечення 1660 14 11 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 4 

Усього за розділом IІІ 1695 2 933 3 122 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 40 049 53 769 

Примітки: Примiтки до Форми № 1 наведено в "Примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно 

до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 

 

Керівник    Чупиркiна Олена Дмитрiвна 

 

Головний бухгалтер   Тонковид Олена Георгiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 32586973 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 20 250 14 404 

Премії підписані, валова сума 2011 37 183 26 101 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 9 132 ) ( 9 484 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 5 110 7 091 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -2 691 4 878 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 532 ) ( 184 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 1 889 ) ( 1 019 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 17 829 13 201 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 1 136 839 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 136 11 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 12 100 ) ( 6 128 ) 

Витрати на збут 2150 ( 9 453 ) ( 6 735 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 105 ) ( -145 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 2 557 ) ( 345 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1 770 200 



Інші доходи 2240 34 175 23 889 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 32 744 ) ( 25 439 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 644 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 1 695 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1 108 770 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 464 ) ( 2 465 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

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 -464 -2 465 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 455 370 

Витрати на оплату праці 2505 1 395 1 047 

Відрахування на соціальні заходи 2510 314 237 

Амортизація 2515 3 18 

Інші операційні витрати 2520 21 912 12 249 

Разом 2550 24 079 13 921 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 100 000 100 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 100 000 100 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -4,640000 -24,650000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -4,640000 -24,650000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Примiтки до Форми № 2 наведено в "Примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно 

до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 

 

Керівник    Чупиркiна Олена Дмитрiвна 

 

Головний бухгалтер   Тонковид Олена Георгiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 32586973 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

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 27 4 

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 35 809 24 961 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 378 151 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 14 365 ) ( 6 449 ) 

Праці 3105 ( 1 238 ) ( 826 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 336 ) ( 229 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 348 ) ( 214 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 408 ) ( 220 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 54 ) ( 1 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 16 003 ) ( 14 877 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 189 ) ( 173 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2 273 2 128 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 16 066 7 566 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 1 763 189 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 15 7 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 12 077 ) ( 2 001 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 5 767 5 761 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 6 300 200 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 6 300 ) ( 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 0 200 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 8 040 8 089 

Залишок коштів на початок року 3405 10 976 2 887 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -2 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 19 014 10 976 

Примітки: Примiтки до Форми № 3 наведено в "Примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно 

до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 

 

Керівник    Чупиркiна Олена Дмитрiвна 

 

Головний бухгалтер   Тонковид Олена Георгiївна 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 32586973 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 10 000 15 100 0 877 -691 0 0 25 286 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 10 000 15 100 0 877 -691 0 0 25 286 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -464 0 0 -464 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 10 020 0 0 0 0 0 10 020 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 10 020 0 0 0 0 0 10 020 

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  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

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 заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

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) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 10 020 0 0 -464 0 0 9 556 

Залишок на кінець року  4300 10 000 25 120 0 877 -1 155 0 0 34 842 

Примітки: Примiтки до Форми № 4 наведено в "Примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 

 

Керівник    Чупиркiна Олена Дмитрiвна 

 

Головний бухгалтер   Тонковид Олена Георгiївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до рiчної  фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства 
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1. ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ПIДГОТОВКИ 

ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2019 РIК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31  ГРУДНЯ  2019 РОКУ 

 

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає 

фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "IНТЕР-ПЛЮС" 

станом на 31 грудня 2019 року, а також фiнансовi результати його дiяльностi, рух грошових 

коштiв та змiни в капiталi за 2019 рiк, який закiнчився 31 грудня  2019 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 2019 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 двадцять шiсть  чоловiк. 

Станом на 31.12.2019 року компанiя не має фiлiй. 

Страхова компанiя здiйснює свою дiяльнiсть  на пiдставi  35 (тридцять п'ять) безстрокових 

лiцензiй (19 - з добровiльних видiв страхування,  16- з обов'язкових), виданих Нацiональною 

комiсiєю, що здiйснює державне регулювання на ринку фiнансових послуг  : 

Лiцензiя Номер Дата 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) Розпорядження № 3942

 28.09.2017 

Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)

 АВ №584580 24.06.2011 

Страхування вiд нещасних випадкiв АВ №584583 24.06.2011 

Страхування здоров'я на випадок хвороби АВ №584579 24.06.2011 

Страхування залiзничного транспорту АВ №584577 24.06.2011 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АВ №584582 24.06.2011 

Страхування повiтряного транспорту АВ №584586 24.06.2011 

Страхування сiльськогосподарської продукцiї Розпорядження № 4410 05.12.2017 

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)

 АВ №584575 24.06.2011 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ №584569 24.06.2011 

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

Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) АВ №584581 24.06.2011 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) АВ №584592 24.06.2011 

Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) АВ №584572 24.06.2011 

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 



перевiзника) АВ №584571 24.06.2011 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 

цiєї статтi) АВ №584585 24.06.2011 

Страхування фiнансових ризикiв АВ №584588 24.06.2011 

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

Страхування медичних витрат Розпорядження № 2542 11.10.2016 

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АВ №584584 24.06.2011 

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 АВ №584589 24.06.2011 

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 

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв АВ №584570 24.06.2011 

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 

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса Розпорядження № 

2542 11.10.2016 

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї Розпорядження № 3942 28.09.2017 

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування Розпорядження № 3942 28.09.2017 

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 

Страхування спортсменiв вищих категорiй Розпорядження № 1999 10.10.2019 

Страхування вiдповiдальностi морського перевiзника та виконавця робiт, пов'язаних iз 

обслуговуванням морського транспорту, щодо вiдшкодування збиткiв, завданих пасажирам, 

багажу, поштi, вантажу, iншим користувачам морського транспорту та третiм особам

 Розпорядження № 1999 10.10.2019 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може 

бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту Розпорядження № 1999 10.10.2019 

Страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України "Про нафту i газ" Розпорядження № 1999 10.10.2019 

Страхування медичних та iнших працiвникiв держ. i комун. закладiв охорони здоров'я та держ. 

наук. установ (крiм тих, якi працюють в устан. i органiз., що фiнанс. з Держ. бюджету України) 

на випадок захворюв. на iнфекцiйнi хвороби, пов'язаного з викон. ними проф. обов'язкiв в 

умовах пiдвищеного ризику зараження збудниками iнфекц. хвороб Розпорядження № 1999

 10.10.2019 

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв туристичної дiяльностi за шкоду, заподiяну життю чи 

здоров'ю туриста або його майну Розпорядження № 1999 10.10.2019 

Страхування вiдповiдальностi морського судновласника Розпорядження № 1999

 10.10.2019 

 

3. ОСНОВИ I ЗАГАЛЬНI ПРИНЦИПИ ПIДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ 

ЗВIТНОСТI. 

Ця фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк, що завершився 31 грудня 2019 року, є фiнансовою звiтнiстю 

Компанiї, пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ i охоплює перiод з 1 сiчня 2019 року до 31 грудня 

2019  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 

?) деякi пояснювальнi примiтки". 

Згiдно цих вимог фiнансова звiтнiсть Товариства за 2019 рiк, складена за МСФЗ,  включає 

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

? Баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня  2019 року ( Форма № 1)(далi - баланс),  

? Звiт  про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2019 рiк  ( Форма № 2 )(далi - звiт 

про фiнансовi результати), 

?  Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом ) за 2019 рiк ( Форма № 3 ),  

? Звiт  про власний капiтал за 2019 рiк  ( Форма № 4 ),  

i Примiтки до фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства  "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС", складеної за МСФЗ,  за 2019 рiк, включаючи стислий виклад 

значущих облiкових полiтик ( надалi - Примiтки в усiх вiдмiнках). 

Фiнансовi звiти та цi Примiтки за 2019 рiк, що закiнчився 31  грудня 2019 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 амортизується. 

  



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 6 000 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 

Земля та незавершенi капiтальнi вкладення не амортизуються. 

Знос полiпшень орендованих активiв нараховується протягом менш тривалого з двох строкiв: 

строку оренди або строку їх корисного використання, крiм випадкiв, коли iснує об?рунтована  

впевненiсть у тому, що  Компанiя отримає право власностi на вiдповiднi активи до кiнця 

термiну оренди. 

Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом 

Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi є активами з невизначеним строком 

використання, тому їх облiк здiйснюється без нарахування амортизацiї. 

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 2018 31 грудня 2019 р. гривень 

1 долар США 27,6883 23,6862 

1 євро   31,7141                            26,422 

 

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 iнструменти.  

          З набуттям чинностi МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Компанiєю з 01.01.2018 року 

внесенi вiдповiднi змiни до облiкової полiтики при при першому застосуваннi  МСФЗ 9 та 

використовує при первiсному  визнаннi кожного нового  активу розподiл активiв за 

нижченаведеними класами. 

         МСФЗ 9 передбачає три класи фiнансових активiв, до кожного з яких застосовуються 

правила  оцiнки та визнання прибуткiв та збиткiв: 



Первiсне визнання фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю. 

Подальша оцiнка здiйснюється вiдповiдно до наступної класифiкацiї: 

а) за амортизованою вартiстю; 

б) за справедливою вартiстю з визнанням  змiн в iншому сукупному доходi; 

в) за справедливою вартiстю з визнанням  змiн в прибутку або збитку. 

                Цей розподiл  здiйснюється вiдповiдно  до двох критерiїв: 

- характеристики договiрних грошових потокiв (чиє вони виключно виплатою основної суми 

боргу та вiдсоткiв на неї) та 

- бiзнес-моделi, яка застосовується до цих активiв (утримуються активи для погашення чи для 

продажу, чи для обох цiлей). 

 

Оцiнка iнструментiв капiталу. 

Iнструментами капiталу  є фiнансовi iнвестицiї в акцiї пiдприємств. За своєю природою такi 

iнвестицiї не дають права на отримання грошових коштiв, а будь-якi платежi за ними прямо 

залежать вiд результатiв дiяльностi емiтента. Грошовi потоки за iнструментами капiталу нiколи 

не є виплатами основного боргу та вiдсоткiв. Такi активи мають облiковуватися за  

справедливою вартiстю через прибуток та збиток. МСФЗ 9  не робить винятку для iнвестицiй, 

що не мають котирувань  (на вiдмiну вiд МСБО 39). Визначення їх справедливої вартостi є 

досить  складний процес. Щоб пом'якшити  вплив переоцiнки iнструментiв капiталу на 

фiнансовий результат, МСФЗ 9 дозволяє для кожного окремого iнструменту прийняти рiшення 

переоцiнювати його через iнший сукупний дохiд замiсть прибутку або збитку. Таке рiшення  

має бути прийняте та належними чином оформлене на дату першого застосування МСФЗ 9 для 

наявних iнвестицiй в iнструменти капiталу та на дату первiсного  визнання для iнвестицiй, що 

придбаватимуться у подальшому. Це рiшення не може бути переглянуто  в майбутньому, а 

отже, вiдповiднi iнвестицiї будуть переоцiнюватися через iнший сукупний дохiд аж до їх 

вибуття. При цьому, дивiденди вiд них все одно  визнаються в прибутку або збитку,  але всi 

iншi змiни справедливої вартостi нiколи не переносяться до прибутку або збитку, навiть при 

вибуттi. Можливiсть переоцiнки iнструментiв капiталу через iнший сукупний  дохiд 

передбачена лише для активiв, якi вiдповiдають визначенню iнструментiв капiталу в  МСБО 32 

"Фiнансовi iнструменти: подання". За визначенням МСБО 32, iнвестицiї в частки  ТОВ, 

учасники яких мають право вийти з товариства та забрати свою частку грошима, або в паї 

iнвестицiйних фондiв, якi мають обмежений строк дiяльностi або зобов'язанi викуповувати свої 

паї у iнвесторiв, не є iнструментами капiталу. 

 

Борговi цiннi папери. 

До них вiдносяться наступнi iнвестицiї:  ОВДП, облiгацiї iнших пiдприємств та банкiв. Для 

таких  цiнних паперiв важливо визначити бiзнес-модель. Можливi  три варiанти: 

        1. Бiзнес-модель утримання для продажу, хоча деякi  iнвестицiї утримаються аж до дати 

погашення. Такi iнвестицiї мають оцiнюватися за справедливою вартiстю з вiдображенням сум 

переоцiнки у прибутку або збитку. 

        2. Бiзнес-модель змiшана. Вимагає облiку за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд за умови критерiю дотримання договiрних  грошових потокiв. 

       3. Бiзнес-модель утримання до погашення. Що стосується договiрних грошових потокiв, 

то їх умови не мiстять нiчого, крiм погашення основного боргу та вiдсоткiв. Можливiсть 

дострокового викупу облiгацiй не становить проблем, якщо викуп вiдбувається за номiнальною 

вартiстю зi сплатою нарахованих вiдсоткiв. Облiковується через прибутки i збитки.  

 

Дебiторська заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть утримується  для отримання платежiв вiд дебiторiв, тобто 

утримується до погашення, як того i вимагає  облiк за амортизованою вартiстю. 

 



Банкiвськi депозити. 

        Короткостроковi банкiвськi депозити розглядаються як еквiвалент грошових коштiв 

вiдповiдно до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв". Умови депозитiв, як правило,  

вiдповiдають критерiю договiрних грошових потокiв , що мiстять лише  погашення  основного 

боргу та вiдсоткiв на нього, тобто дозволяється за амортизованою вартiстю. 

 

Знецiнення фiнансових iнструментiв. 

МСФЗ 9 змiнює пiдходи до формування резервiв пiд знецiнення фiнансових активiв - модель 

"понесених збиткiв", яка використовується в МСБО 39, замiнюється на модель "очiкуваних 

збиткiв". 

Вимоги до знецiнення (зменшення корисностi) МСФЗ 9 застосовуються не для всiх фiнансових 

iнструментiв, а лише до боргових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю та за 

справедливою вартiстю   через  iнший сукупний дохiд. МСФЗ 9 вимагає створення резервiв пiд 

очiкуванi кредитнi збитки, тобто збитки пiд знецiнення, яке може статися у майбутньому, навiть 

з мiнiмальною ймовiрнiстю. Очiкуванi кредитнi збитки за МСФЗ завжди бiльшi нуля, оскiльки 

неможливо припустити, що заборгованiсть завжди буде повернута у повному обсязi. В усiх 

можливих сценарiях. 

Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює, наявнiстю об'єктивних свiдчень того, що 

кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується.  

 

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;  

- Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла 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 передала контроль над цим активом.  

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" не застосовується до часток участi в асоцiйованих та спiльних 

пiдприємствах, що облiковуються за методом участi в капiталi вiдповiдно до  МСБО 28 

"Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" застосовується суб'єктами господарювання, 

якi є iнвесторами, що мають спiльний контроль над об'єктом iнвестування. 

Метод участi в капiталi - це метод облiку, за яким iнвестицiю первiсно визнають за собiвартiстю, 

а потiм коригують вiдповiдно до змiни частки iнвестора в чистих активах об'єкта iнвестування 

пiсля придбання. Прибуток чи збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку 

об'єкта iнвестування, а iнший сукупний дохiд iнвестора включає його частку в iншому 

сукупному доходi об'єкта iнвестування. 

 

Класифiкацiя  та оцiнка фiнансових зобов'язань. 

У порiвняннi з МСБО 39, МСФЗ 9 не суттєво змiнює пiдхiд  до оцiнки та класифiкацiї 

фiнансових зобов'язань. Єдиний нюанс - це облiк модифiкацiї, тобто змiни договiрних умов 

зобов'язання. За МСБО 39 ефект таких модифiкацiй облiковувався шляхом коригування 

ефективної ставки вiдсотка i таким чином визнавався протягом решти строку дiї зобов'язання  

як зменшення або збiльшення  вiдсоткових витрат. МСФЗ 9 вимагає  визнавати  такий ефект у 

прибутку  або збитку одразу в момент модифiкацiї шляхом коригування балансової вартостi 

зобов'язання i надалi облiковувати  зобов'язання за первiсною ефективною ставкою. 

 

Фiнансовi зобов'язання. 

Компанiя може мати  наступнi фiнансовi зобов'язання:  



дивiденди, що пiдлягають виплатi акцiонерам,  

кредиторська заборгованiсть; 

зобов'язання  за договорами страхування. 

Кредиторська заборгованiсть, пов'язана зi страховою дiяльнiстю та зобов'язання  за страховими 

контрактами будуть розглянутi окремо. 

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 заборгованiсть - 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 Компанiї проводить аналогiчно тесту на 

знецiнення фiнансових активiв.  

Припинення визнання. Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан Компанiї 

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  прибутках або збитках звiту про 

фiнансовi результати.  

 

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. 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями страхування, перестрахування та iнша дебiторська 

заборгованiсть 

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  страховими послугами - це дебiторська заборгованiсть, що 

виникла в результатi реалiзацiї послуг Компанiї своїм страхувальникам, i є дебiторською 

заборгованiстю, що не призначена для перепродажу, яка облiковується за амортизованою 

вартiстю (контрактною вартiстю за вирахуванням резерву збиткiв вiд знецiнення).  

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 та наданої звiтностi щодо цих премiй, але не переданих 

страховику до закiнчення звiтного перiоду. Премiї облiковуються до вiдрахування комiсiй, що 

сплачуються посередникам. 

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 знецiнення. 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 об?рунтованої 

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; 

?) 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  

"1/24" ("паушальний" метод);. цей резерв формується у розмiрi 100 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. 

 

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. 

З 01.01.2015 року до Податкового кодексу внесено  суттєвi змiни щодо  оподаткування 

прибутку вiд страхової дiяльностi.  

Страховi компанiї було переведено на загальну систему оподаткування за ставкою 18%, а також 

залишено, як складову частину податку на прибуток, податок на доходи вiд надходжень  

страхових премiй за ставкою 3%. Тобто, страховi премiї за договорами страхування фактично 

оподатковуються двiчi: за ставкою 3% вiд валового надходження та за ставкою 18% у складi 



зароблених страхових премiй.  

    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. 

Операцiї в iноземнiй валютi 

Операцiї в iноземних  валютах перераховуються у гривнi за курсами обмiну, що дiють на дату 

здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, що номiнованi в iноземних валютах  на 

звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, що дiє на цю дату. Прибутки  або 

збитки вiд курсових рiзниць по монетарних статтях є рiзниця мiж амортизованою вартiстю у 

функцiональнiй  валютi на початок перiоду, скоригованою з урахуванням ефективного вiдсотка 

та платежiв за перiод, та амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованiй за курсом 

обмiну на кiнець звiтного перiоду. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахуваннi, 

визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною 

собiвартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом обмiну, що дiє на дату операцiї. 

МСБО 21  розподiляє курсовi доходи (витрати мiж звичайними доходами (витратами) та тими, 

що вiдносяться до iншого сукупного доходу та не передбачає розподiл курсових рiзниць на 

операцiйнi та не операцiйнi. МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi"  вимагає прибутки вiд 

курсових рiзниць подавати на нетто-основi  та вiдображати у звiтi про сукупний дохiд окремою 

статтею. Але, враховуючи , що Компанiя  надає звiтнiсть за МСФЗ  за формами, 

затвердженими Мiнiстерством фiнансiв, було прийнято рiшення вiдображати  курсовi рiзницi  

як доходи (витрати) вiд операцiйної рiзницi. 

Так як незважаючи на те, що з березня 2014 року НБУ оголосив про перехiд до режиму 

плаваючого валютного курсу, що призвело до знецiнення нацiональної валюти, в Українi 

спостерiгається  значний дефiцит надходження  iноземної валюти, управлiнський персонал 

вважає, що офiцiйнi курси НБУ надають найкращi наближення до поточних обмiнних курсiв, що 

дiють на звiтну дату. Тобто, при пiдготовцi  цього фiнансового звiту  керiвництво застосовує 

для монетарних статей офiцiйнi курси  НБУ, отриманi з офiцiйно опублiкованих джерел для 

перерахунку операцiй i залишкiв в iноземнiй валютi. 

 

Iншi положення облiкової полiтики. Вплив змiни облiкової полiтики.  

Вплив змiни облiкової полiтики на подiї i 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 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 Компанiя 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 Компанiя 

розкриває й об?рунтовує 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 ?рунтувалася, або отримано додаткову iнформацiю. Змiни 

облiкових оцiнок впливають тiльки на майбутнє i не стосуються минулого.  

Наслiдки змiн в облiкових оцiнках Компанiя 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, яких Компанiя не могло 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 

Компанiї 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 Компанiя у звiтному перiодi  

здiйснювала вiдповiднi послiдовнi процедури iз  застосування Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (за текстом - МСФЗ), якщо вони не суперечать Закону "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". 

 

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. 

 

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 об?рунтовує 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 ?рунтувалася, 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). 

 

IСТОТНI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ. ОЦIНКИ I ПРИПУЩЕННЯ  

При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно з  МСФЗ керiвництво Компанiї повинно робити 

оцiнки та припущення , якi мають вплив  на вiдображенi суми активiв та зобов'язань , розкриття 

умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно з  МСФЗ та 

вiдображенi суми доходiв та витрат протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть  

вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, покладенi в основу припущення, постiйно 

переглядаються.  Змiни бухгалтерських оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони 

вiдбуваються, а також  в iнших майбутнiх перiодах. 

6. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 

У тисячах українських гривень на 31 грудня 2018р На 31 грудня 2019 р 

Розрахунковий рахунок 732 4 273 

Розрахунковий рахунок (валюта) - 76 

Депозити 10 244 14 741 

Каса пiдприємства - - 

Всього: 10 976 19 014 

 

При складаннi  звiту про рух коштiв за 2019 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 за 2019 рiк 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 2018 На 31 грудня 2019 



Депозити в гривнях, всього 10 244 14 741 

В тому числi  не простроченi  i не знецiненi  

Рейтинг  uaАА+; uaАА- 10 244 14 441 

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. 2018 р. 76,0 481,0 557,0 

надходження 16 135,0 - 16 135,0 

Внутрiшнi перемiщення - - - 

вибуття - - - 

Первiсна вартiсть на 31.12.2018  р. 

 16 211,0 481,0 16 692,0 

Накопичений знос  на 31.12.2018 р.  76,0 196,0 272,0 

Чиста балансова вартiсть на 31.12.2018 р. 16 135,0 285,0 16 420,0 

Первiсна вартiсть на 01.01. 2019 р. 16 211,0 481,0 16 692,0 

надходження 10 327,0 14,0 10 341,0 

Внутрiшнi перемiщення    

вибуття    

Первiсна вартiсть на 31.12.2019  р. 

 26 461,0 495,0 27 033,0 

Накопичений знос  на 31.12.2019 р.  77,0 198,0 275,0 

Чиста балансова вартiсть на 31.12.2019 р. 26 433,0 297,0 26 730,0 

На протязi 2019 року Компанiя придбала 2 (двi) земельнi  дiлянки  та провела роботи з 

експертної грошової оцiнки цiх земельних дiлянок: 

 

Найменування Первiсна вартiсть Дооцiнка Балансова вартiсть 

 

Земельна делянка 3223180500:08:003::0041  

 250 430,0 8 838 426,0 9 088 856,0 

Земельна делянка 3223180500:09:006::0066  

 27 242,0 1 181 539,0 1 208 781,0 

Всього: 277 672,0 10 019 965 10 297 637,0 

На дату Баланса Компанiя провела експертної грошової оцiнки усiх  земельних дiлянок: 

 

Найменування Вартiсть до переоцiнки Дооцiнка Уцiнка Вартiсть на 31.12.2019 

Земельна делянка 3221480201:01:053:0052 6 506 300,00   11 700,00 6 494 600,00 

Земельна делянка 3221480201:01:057:0073 6 501 095,00   11 691,00 6 489 404,00 

Земельна делянка 3221484000:04:009:0054 586 788,00   756,00 586 032,00 

Земельна делянка 3221484000:04:009:0055 580 920,00   748,00 580 172,00 

Земельна делянка 3223180500:08:003::0041 9 088 856,00   9 464,00 9 079 392,00 

Земельна делянка 3223180500:09:006::0066 1 208 781,00   1 200,00 1 207 581,00 

Земельна делянка 3223186801:01:014:0053 1 959 399,00 2 741,00   1 962 140,00 

Всього: 26 432 139,00 2 741,00 35 559,00 26 399 321,00 

 

8. ФIНАНСОВI АКТИВИ 

Iншi фiнансовi iнвестицiї 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв ,що класифiкованi  у звiтi про фiнансовий стан  як 



iншi фiнансованi  iнвестицiї станом на 31.12.2019 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 

Мiнiстерство Фiнансiв України         Облiгацiї державнi внутрiшнi  00013480 х

 Облiгацiї державнi внутрiшнi вiдсотковi середньостроковi iменнi                   

бездокументарна 95 1,053 100,0 

Всього  х  х  х 95 х  100,0 

Дебiторська заборгованiсть за послуги (тис. грн..) 

2018  р. 2019 р 

1 28 1 394 

 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв, тис. грн. 

2018 2019 р 

0 0 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, тис. грн. 

2018 2019 р 

190,0 300,0 

 

9. СТРАХОВI ТА IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Страховi та iншi фiнансовi зобов'язання складаються з наступних компонентiв: 

У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2019 р 

   

Поточна кредиторська заборгованiсть за: 

товари, роботи, послуги 1 015 854 

Розрахунки з бюджетом 779 469 

Розрахунки з оплати працi 45 0 

Розрахунки зi страхування 12 0 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1 068 1 784 

Поточнi забезпечення 14 11 

Iнша поточнi зобов'язання  0 4 

   

Всього страхових та iнших фiнансових зобов'язань 2 933 3 122 

   

10. СТРАХОВI РЕЗЕРВИ ТА ЧАСТКИ ПЕРЕСТРАХОВИКIВ У СТРАХОВИХ РЕЗЕРВАХ 

 

У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

Загальнi суми   

Резерв незароблених премiй                 10 518                15 628    

Резерв на покриття збиткiв                       289                       177 

   

Всього страхових резервiв, загальна сума 10 807 15 805 

Частка перестраховика   

Резерв незароблених премiй  5 426 2 735 

Всього частка перестраховика у страхових резервах 5 426 2 735 

Чистi суми   

Резерв незароблених премiй  5 092 12 893 

Резерв на покриття збиткiв 289 177 

   



Всього страхових резервiв, чиста сума 5 381 13 070  

    

У сумах страхових резервiв протягом 2019  року вiдбулись наступнi змiни: 

 2019  рiк 

У тисячах українських гривень Загальна сума Частка перестра-ховика Чиста сума 

Резерв незароблених премiй на 1 сiчня  10 518 (5 426) 2 879 

Страховi премiї отриманi 37 183 (9 132) 16 617,5 

Премiї заробленi   (20 250)  (20 250) 

Резерв незароблених премiй на 31 грудня 2019 15 628 (2 735) 12 893 

Резерв на покриття збиткiв на 1 сiчня 289 - 289 

Понесенi збитки на страховi виплати 2 157 (268) 1 889 

Збитки виплаченi 2 157 (268) 1 889 

Резерв на покриття збиткiв на 31 грудня 2019 р. 177 - 177 

Всього страхових резервiв на 1 сiчня  10 518 (5 426) 5 092 

Збiльшення/(зменшення) за перiод  5 110 (2 691) 7 801 

Всього страхових резервiв на 31 грудня 2019 р. 15 628 (2 735) 12 893 

    

11. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 

11.1.  Статутний капiтал 

Статутний капiтал Товариства  станом  на   31.12.2019 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 Iваненко Олександр Васильович 2945511752 35 000,00 0,35% 

3 Чупиркiна Олена Дмитрiвна 2585108747 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 2018  року та на 31 грудня 

2019  року представленi наступним чином: 

тис. грн. 

 На 31.12.2018 р. 

 Змiни протягом перiоду На 31.12.2019  р. 

Резервний капiтал 877,0 Не було 877,0 

    

11.3. Нерозподiлений прибуток 

Загальна сума збитку  на 31.12.2018 року складає 

1 155,0 тис. грн. 

Збиток за 2019  рiк складає  464  тис. грн. 

      

12. АНАЛIЗ СТРАХОВИХ ПРЕМIЙ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ ТА АКВIЗИЦIЙНИХ ВИТРАТ 

Аналiз страхових премiй та виплат за видами страхової дiяльностi за 2019 рiк  подано нижче: 

Види страхування Об'єм  страхових премiй 2018 р. Об'єм  страхових премiй 2019 р. 

Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 2 686,0 - 559,5 4 

351,1 - 321,9 



Медичне страхування (безперервне) 7 179,9 - 14,0 6 582,7 - 15,6 

Добровiльне страхування здоров'я на випадок хвороби 6,8 0,5 

Добровiльне страхування майна вiд вогневих ризикiв 380,0 -  5,4 602,15 - 2,8 

Добровiльне страхування майна (iншого, нiж вiд вогневих ризикiв та стихiйних явищ)

 370,55 - 5,8 583,45 - 2,8 

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 669,8 - 5,3 2 333 - 1,6 

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 6 821,3 - 16,7 4 875,6 - 

367,1 

Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 270,1 112,4 

Страхування фiнансових ризикiв 30,3 1 131,6 - 0,1 

Страхування вантажiв та багажу (вантажiв та багажу) 694,9 1 437,3 

Добровiльне страхування повiтряного транспорту 0 0 

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)

 0  77,70 

Добровiльне страхування медичних витрат 3 983,3 - 6,9 11 769,9 - 11,9 

Страхування сiльськогосподарської  продукцiї 1 698,45 1 770,8 

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 6,2 - 0,3 1,1 

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 407,0 - 3,2 469,5 

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 317,5 - 0,05 293,6 

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 26,3 0 

Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв 37,0

 57,7 

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) 1 140,9 - 15,45 1 445,2-4,5 

Обов'язкове страхування приватного нотарiуса 7,7 16 

Разом 26 101,4 37 183,0 

Премiї, переданi у перестрахування 9 483,9 9 132 

Страховi вiдшкодування виплаченi, загальна сума 1 090,0 2 157 

Страховi вiдшкодування, отриманi вiд перестраховикiв 71,3 268 

Чиста сума понесених збиткiв за страховими вiдшкодуваннями 1 018,7 1 889 

Аквiзiцiйнi витрати понесенi впродовж року 5 230,0 6 674 

Змiна у сумi вiдстрочених аквiзiцiйних витрат 0 0 

Аквiзiцiйнi витрати  0 

 

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 вiдшкодуваннi 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  заявлених але не виплачених збиткiв  визначається  у розмiрi страхової суми за 

вирахуванням франшизи (або суми страхової виплати, визначеної згiдно з умовами договору 

страхування) у разi викрадення застрахованого майна, або повної конструктивної загибелi 

майна, або у разi вiдсутностi орiєнтовних даних та неможливостi здiйснення розрахунку розмiру 

середнього збитку. 

Пiсля отримання додаткової iнформацiї про розмiр збитку, розмiр резерву заявлених але не 

виплачених збиткiв може бути переглянутий.  

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. Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань 

(liabilityadequacytest, LAT) проводиться на звiтну дату по кожному виду страхування. 

Порiвнюється розмiр сформованого резерву незароблених премiй, зменшеного на розмiр 

вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат, з поточною вартiстю майбутнiх грошових 

потокiв за договорами, а саме вартiстю майбутнiх страхових виплат за договорами та витрат, 

пов'язаних iз виконанням таких договорiв, а також  доходiв  вiд реалiзацiї регресних вимог. 

При цьому майбутнi страховi виплати оцiнюються через резерв незароблених премiй з 

врахуванням очiкуваного рiвня збитковостi по виду страхування. 

Можливiсть знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

Нестабiльнiсть  економiчної ситуацiї в Українi, продовження девальвацiї української гривнi, 

нестача лiквiдних коштiв в банкiвському секторi, не прогнозований процес  нагляду за 

банкiвським сектором призводять до суттєвої невизначеностi оцiнок щодо можливостi 

вiдшкодування депозитiв, коштiв на поточних рахунках та еквiвалентiв грошових коштiв у 

банкiвських установах.  Тобто, у разi, якщо  банки не зможуть повернути Компанiї грошi та їх 

еквiваленти,  та кошти по депозитах пiсля 31 грудня 2019 року, необхiдно буде вiдобразити в 

облiку додатковi збитки вiд знецiнення. Тому Компанiя свiдомо використовує бiльш короткi  

термiни депозитних  вкладiв та розмiщення коштiв у найбiльш  надiйних банках, навiть за 

умови втрати  можливого додаткового доходу та оцiнює справедливу вартiсть  грошових 

коштiв та їх еквiвалентiв за їх теперiшньою вартiстю. 

Створення поточних забезпечень 

Компанiя  створює  наступнi  забезпечення, якi класифiкує як поточнi та якi можна досить 

точно оцiнити: 

- Резерв  пiд забезпечення виплат вiдпусток 

7. НОВI СТАНДАРТИ ТА ТЛУМАЧЕННЯ  

        Компанiя застосувувала такi новi стандарти, тлумачення, змiни до стандартiв, 

включаючи спричиненi ними змiни до iнших стандартiв, з датою початкового застосування 1 



сiчня 2019 року при складаннi цiєї фiнансової звiтностi: 

- МСФЗ 16 "Оренда"; 

- МСФЗ 17 "Договори страхування" у питаннях , що не протирiчать нацiональним  

законодавчим вимогам та  нормативним регуляторним актив  у сферi страхування; 

- КТМФЗ 23 "Невизначенiсть при розрахунку податку на прибуток"; 

- Довгостроковi iнвестицiї в асоцiйованi або спiльнi пiдприємства (змiни до МСБО 28); 

- Плановi змiни, скорочення та врегулювання (змiни до МСБО 19); 

Застосування цих стандартiв не має суттєвого впливу на цю фiнансову звiтнiсть.  

Вплив застосування МСФЗ 16 "Оренда" наведено в примiтцi 5.3. Орендованi активи  

 

Концептуальна основа фiнансової звiтностi (КОФЗ) 

        У новiй редакцiї оновлено структуру документа, визначення активiв i зобов'язань, а 

також додано новi положення з оцiнки та припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i 

розкриття даних у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Згiдно нової редакцiї iнформацiя, 

представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна допомагати користувачам оцiнити 

ефективнiсть керiвництва компанiї в управлiннi економiчними ресурсами. Принцип обачностi 

трактується через пiдтримку нейтральнiсть представлених даних. Обачнiсть визначається як 

прояв обережностi при винесеннi суджень в умовах невизначеностi. Правдиве уявлення даних 

трактується як подання сутi операцiй, а не тiльки їх юридичної форми. Нова  редакцiя КОФЗ 

передбачає двi форми звiтностi: звiт про фiнансовий стан i звiт про фiнансовi результати. Iншi 

форми об'єднанi пiд назвою "iншi форми i розкриття", визначається, що данi фiнансової 

звiтностi представляються за певний перiод i мiстять порiвняльну iнформацiю, а також за 

певних обставин - прогнознi данi.  

        У новiй редакцiї КОФЗ вводиться поняття "звiтуюче пiдприємство", пiд яким мається на 

увазi сторона економiчної дiяльностi, яка має чiтко визначенi межi та поняття зведеної звiтностi.  

Вираз "економiчний ресурс" замiсть термiну "ресурс" пiдкреслює, що Рада МСФЗ бiльше не  

розглядає активи лише як фiзичнi об'єкти, а, скорiше, як набiр прав. Визначення активiв i 

зобов'язань не вiдносяться до "очiкуваних" надходжень або вiдтокiв. Замiсть цього визначення 

економiчного ресурсу вiдноситься до потенцiалу активу / зобов'язання виробляти / передавати 

економiчнi вигоди.  

        Нова глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв оцiнки (iсторична i поточна вартiсть 

(справедлива вартiсть, вартiсть використання)), iнформацiї, яку вони надають. 

        Набуття чинностi змiн до КОФЗ 01.01.2020 р. 

        Товариство не розглядало вплив змiн концептуальної основи на фiнансову звiтнiсть,  так 

як не має змоги передбачити кроки органу, вiдповiдального за встановлення нових вимог до 

фiнансової звiтностi у вiдповiдностi зi змiнами Концептуальної основи  фiнансової звiтностi за 

МСФЗ. 

МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" 

       Змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу. Бiзнес складається iз внескiв i 

суттєвих процесiв, якi у сукупностi формують здатнiсть створювати вiддачу.  

       Нове керiвництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявнiсть внеску i суттєвого 

процесу, у тому числi для компанiй, якi знаходяться на раннiх етапах розвитку i ще не отримали 

вiддачу. У разi вiдсутностi вiддачi, для того щоб пiдприємство вважалося бiзнесом, має бути 

наявним органiзований трудовий колектив.  

       Визначення термiну "вiддача" звужується, щоб зосередити увагу на товарах i послугах, 

якi надаються клiєнтам, на формуваннi iнвестицiйного доходу та iнших доходiв, при цьому 

виключаються результати у формi скорочення витрат та iнших економiчних вигод. Крiм того, 

наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть учасникiв ринку замiнювати вiдсутнi 

елементи чи iнтегрувати придбану дiяльнiсть i активи.  

       Органiзацiя може застосувати "тест на концентрацiю". Придбанi активи не вважатимуться 

бiзнесом, якщо практично вся справедлива вартiсть придбаних валових активiв сконцентрована 



в одному активi (або групi аналогiчних активiв). 

       Набуття чинностi з 01.01.2020 р. 

       Товариство не розглядало вплив змiн до цього МСФЗ. 

МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових 

оцiнках та помилки". 

       Змiни уточнюють визначення суттєвостi, пояснення до цього визначення та застосування 

цього поняття завдяки включенню рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в 

iнших стандартах МСФЗ.  

      Iнформацiя є суттєвою, якщо об?рунтовано очiкується, що її пропуск, спотворення або 

затуманення може вплинути на рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi загального 

призначення, винесенi на пiдставi такої фiнансової звiтностi, що представляє фiнансову 

iнформацiю про звiтуючу компанiю 

     Змiни забезпечують послiдовнiсть використання визначення суттєвостi в усiх стандартах 

МСФЗ. 

     Набуття чинностi з  01.01.2020 р. 

     Товариство не розглядало вплив змiн до цього МСФЗ. 

Змiни до МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть", 

МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", Керiвництво iз 

застосування МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй" 

     У всiх випадках словосполучення "економiчнi рiшення" замiнено словом "рiшення", а 

поняття "користувачi" звужено до "основних користувачiв". 

     Набуття чинностi з  01.01.2020 р. 

     Товариство не розглядало вплив змiн до цього МСФЗ. 

Змiни до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФОЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття 

iнформацiї" 

     Змiни стосуються процентних ставок (такi як LIBOR, EURIBOR i TIBOR), що 

використовуються в рiзних фiнансових iнструментах: вiд iпотечних кредитiв до похiдних 

iнструментiв. 

     Поправки  

- змiнили вимоги до облiку хеджування: при облiку хеджування передбачається, що 

контрольний показник процентної ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що хеджуються i 

грошовi потоки вiд iнструменту хеджування, не змiниться в результатi реформи; 

- обов'язковi для всiх вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливає реформа 

внутрiшньобанкiвської ставки рефiнансування; 

- не можна використовувати для усунення будь-яких iнших наслiдкiв реформи; 

вимагають розкриття iнформацiї про ступiнь впливу поправок на вiдносини хеджування. 

 Набуття чинностi з  01.01.2020 р. 

Товариство не розглядало вплив змiн на фiнансову звiтнiсть, так як таких операцiй не здiйснює. 

 

МСФЗ 17 "Страховi контракти" 

        18 травня 2017 року Рада з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi  

опублiкувалановий стандарт МСФЗ 17 "Страховi контракти". Для страховикiв зараз головне 

завдання - ухвалити правильнi рiшення щодо впровадження стандарту. 

        Маючи за мету досягнення послiдовного, заснованого на принципах бухгалтерського 

облiку страхових контрактiв, новий стандарт вимагає вимiрювати страховi зобов'язання за 

поточною вартiстю виконання та пропонує бiльш унiфiкований пiдхiд до вимiрювання та 

представлення для всiх страхових контрактiв.  

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

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

прийняття дозволено у разi застосування також МСФЗ 15 "Доходи вiд реалiзацiї за договорами з 

клiєнтами" та МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 



Об'єкт господарювання повинен застосовувати МСФЗ 17 "Страховi контракти" до:  

" контрактiв страхування та перестрахування, емiтентом яких вiн є; 

" контрактiв перестрахування, якi вiн уклав;  

" iнвестицiйних контрактiв з характеристиками дискрецiйної участi, емiтентом яких вiн є, 

за умови, що вiн також є емiтентом страхових контрактiв. 

Змiни у сферi застосування порiвняно з МСФЗ 4 

" вимога про те, що для того, щоб застосовувати страховий стандарт до iнвестицiйних 

контрактiв з характеристиками дискрецiйної участi, суб'єкт також має емiтувати страховi 

контракти. 

" Можливiсть застосовувати МСФЗ 15 "Доходи вiд реалiзацiї за договорами з клiєнтами" 

до контрактiв з фiксованою оплатою, за умови вiдповiдностi певним критерiям. 

Рiвень агрегування 

     МСФЗ 17 вимагає вiд суб'єктiв iдентифiкувати портфелi страхових контрактiв, якi 

складаються з контрактiв, що пiдпадають пiд однаковi ризики та управляються спiльно. Кожний 

портфель емiтованих страхових контрактiв слiд подiлити що найменше на три групи: 

" Группа контрактiв, якi є обтяжливими при первiсному визнаннi, якщо такi iснують; 

" Группа контрактiв, якi при первiсному визнаннi не мають значної ймовiрностi стати 

обтяжливими у майбутньому, якщо такi iснують; та 

" Группа решти контрактiв у портфелi, якщо такi iснують.  

     Суб'єкту не дозволено включати в одну группу контракти, емiтованi з рiзницею бiльше 

одного року. Крiм того, якщо портфель може бути подiлений на рiзнi групи тiльки тому, що 

закон чи пiдзаконний акт обмежують практичну можливiсть для суб'єкта встановлювати рiзнi 

цiни чи рiвень виплат утримувачам полiсiв з рiзними характеристиками, то суб'єкт може 

включити та кiконтракти в одну групу. 

Огляд нової моделi бухгалтерського облiку 

     Стандарт вимiрює страховi контракти або вiдповiдно до загальної моделi, або за 

спрощеною версiєю цiєї моделi, яка називається "пiдхiд розподiлу страхової премiї". Загальна 

модель визначена таким чином, щоб при первiсному визнаннi суб'єкт вимiрював группу 

контрактiв як сукупну суму (a) суми грошових потокiв за виконанням зобов'язань (FCF), до яких 

включають зваженi з урахуванням ймовiрностi оцiнки майбутнiх грошових потокiв, коригування 

на вiдображення вартостi грошей з урахуванням фактора часу (TVM) та фiнансовi ризики, 

пов'язанi з такими майбутнiми грошовими потоками, а також коригування на нефiнансовий 

ризик; та (b) маржi за контрактнi послуги (CSM). 

     Пiд час наступного вимiрювання поточна вартiсть групи страхових контрактiв наприкiнцi 

кожного звiтного перiоду є сумою зобов'язання на решту перiоду покриття та зобов'язання за 

пред'явленими вимогами. Зобов'язання на решту перiоду покриття складається з FCF, пов'язаних 

з майбутнiми послугами, та CSM групи на таку дату. Зобов'язання за пред'явленими вимогами 

вимiрюється як FCF, пов'язанi з минулими послугами, розподiленими до групи на таку дату. 

     Суб'єкт може спростити вимiрювання зобов'язання на решту перiоду покриття групи 

страхових контрактiв, застосовуючи пiдхiд розподiлу страхової премiї, за умови, що пiд час 

первiсного визнання суб'єкт об?рунтовано очiкує, що у такий спосiб можна досягти розумного 

наближення до загальної моделi, або якщо перiод покриття кожного контракту в групi становить 

один рiк чи менше. 

Представлення у звiтi про фiнансовий результат дiяльностi 

Суб'єкт повинен роздiлити суми, визнанi у звiтi (звiтах) про фiнансовий результат, на результат 

вiд страхових послуг, який складається зi страхових надходжень та витрат вiд страхових послуг, 

та  на страховi фiнансовi доходи та витрати. Доходи та витрати вiд контрактiв перестрахування, 

утримувачем яких є суб'єкт, мають бути представленi  окремо вiд витрат чи доходiв 

вiдемiтованих страхових контрактiв. 

     Суб'єкт повинен вiдображати у прибутках чи збитках доходи, якi виникають вiд групп 

емiтованих страхових контрактiв, а також витрати за страховими послугами, якi виникають вiд 



групи емiтованих ним страхових контрактiв, що складаються з пред'явлених вимог та понесених 

витрат за послугами страхування. З доходiв та витрат за страховими послугами необхiдно 

виключити будь-якi iнвестицiйнi компоненти. 

Дата набуття чинностi 

МСФЗ 17 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2021 року. 

Дострокове застосування дозволено уразi застосування також МСФЗ 15 "Доходи вiд реалiзацiї 

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

      Ранiше чинний МСФЗ  4. "Страховi контракти"  станом на 31.12.2019 року на сайтi 

Мiнiстерства фiнансiв вiдсутнiй.  Тобто чинним вважається  МСФЗ 17 .  Щодо  формування 

фiнансової звiтностi Товариства ми вважаємо , що  Товариство  виконало усi вимоги  до 

формування показникiв фiнансової звiтностi вiд страхової дiяльностi та  класифiкацiї договорiв 

страхування.  Договорiв страхування з будь-якими iнвестицiйними компонентами вiдсутнi. 

Положення облiкової полiтики щодо формування  фiнансового результату вiд страхової 

дiяльностi вiдповiдають усiм вимогам Закону України "Про страхування" та нормативним 

регуляторним актам .  При внесеннi  до цих  нормативних документiв змiн ми повиннi їх 

дотримуватися. 

     Керiвництво Товариства достроково не застосовує змiни до стандартiв та вважає, що 

зазначенi змiни не будуть мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства в 

майбутньому. 

 

14. ДОХОДИ 

Структура доходiв  за 2018 рiк та 2019 рiк наступна: 

Показники 2018 рiк 2019 рiк 

Доходи вiд страхової дiяльностi всього 14 415,8 37 192 

Заробленi страховi премiї 14 404,5 37 183 

Дохiд вiд надання послуг iнших страховикiв та iнших послуг 11,3 9 

                        у. ч. Iншi операцiйнi доходи  657,0 2 192 

Частки виплат, вiдшкодованi перестраховиками 71,3 268 

Суми отриманих регресiв 0 0 

Iншi операцiйнi доходи 0 127 

Повернення  коштiв iз страхових резервiв, iнших, нiж РНП 585,7 1 797 

Доходи iншi  в т. ч. 24 089,0 35 945 

Фiнансовi (вiд депозитiв) 200,0 1 770 

Iншi доходи 23 889,0 34 175 

Всього доходiв 39 161,8 75 329 

 

15. ВИТРАТИ 

Структура витрат  за 2018 рiк та 2019  рiк наступна: 

Показники 2018 рiк 2019 рiк 

Витрати страхової дiяльностi 15 417,7 25 008 

Страховi виплати та вiдшкодування 1 090,0 2 157 

Вiдрахування у технiчнi резерви, iншi, нiж РНП 1 425,0 661 

Аквiзицiйнi витрати (агентськi винагороди) 5 230,0 6 674 

Витрати, пов'язанi з урегулюванням страхових випадкiв 71,0 386 

Iншi  витрати, що належать до собiвартостi послуг 113,4 146 

Адмiнiстративнi  витрати 6 128,7 12 099,4 

Витрати на збут 1 504,6 2 779,2 

Iншi операцiйнi витрати -145,0 105,4 

Iншi витрати 25 439,3 32 744 

у т.ч. iншi фiнансовi витрати 0 0 

у т.ч. iншi витрати 25 439,3 32 744 



Витрати з податку на прибуток  769,8 1 108 

Всього витрат 41 626,8 58 860 

 

15.1 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 

Статтi затрат 2018 рiк 2019 рiк 

Витрати на персонал 1 319 1 395 

Страховi виплати та вiдшкодування 1 090 2 157 

Вiдрахування у технiчнi резерви, iншi, нiж РНП 1 425 661 

Оренда 529 608 

Списання бланкiв 141 100 

Консультацiйнi та iншi послуги 5 208 9 748 

Банкiвськi витрати 27 77 

Нарахування на ФОП 12 314 

Знос та амортизацiя 19 3 

Аудиторськi послуги 19 83 

Зв'язок 16 9 

Послуги кур'єрського зв'язку  10 41 

Витрати на послуги актуарiя 4 10 

Членськi внески 63 38 

Iншi операцiйнi витрати 4 039,4 8 835 

Всього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат 13 921,4 24 079 

 

16. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

 2018 рiк 2019 рiк 

Прибуток до оподаткування  - 1 695,2 644 

Поточний прибуток (згiдно ПКУ) 769,8 1 108 

Вiдстроченi податковi активи - - 

Вiдстроченi податковi зобов'язання - - 

Витрати з податку на прибуток 769,8 1 108 

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 діяльності 

 

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 2018 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 

 2018 р.   31 грудня 2019 р. 

До 1 року 80 80 

  

Всього зобов'язань з операцiйної оренди 80 80 

   

Подiї , якi сталися в перiод з 2019 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. 

Полiтика управлiння ризиками 

Управлiння ризиками професiйної дiяльностi Компанiї засноване на принципах, основними iз 

яких є: 

1) Управлiння ризиками є частиною процесу прийняття рiшень. Процес управлiння 

ризиками допомагає особам, якi приймають рiшення, зробити усвiдомлений вибiр, визначити 

прiоритети i вибрати найбiльш вiдповiднi заходи. 

2) Ризик менеджмент є невiд'ємною частиною бiзнес-процесiв Компанiї. Управлiння 

ризиками iнтегрується з структурою управлiння та є частиною бiзнес-процесiв, як на 

оперативному та i на стратегiчному рiвнi. 

3) Управлiння ризиками має бути систематичним, структурованим та своєчасним. 

Процедури управлiння ризиками повиннi бути сформованi та узгодженi для забезпечити 

ефективнiсть i достовiрнiсть результатiв. 

4) До складу портфеля ризикiв повиннi включатися тiльки тi з них, якi пiддаються 

нейтралiзацiї в процесi управлiння, незалежно вiд їхньої об'єктивної чи суб'єктивної природи. 

Ризики некерованi, наприклад форс-мажорної групи, можна або iгнорувати, або передати 

зовнiшньому страховиковi або партнерам по бiзнесу.  

5) Зниження небажаних наслiдкiв чи/або ймовiрностi настання в першу чергу здiйснюється 

по вiдношенню до тих ризикiв, реалiзацiя яких вiдбувається з найбiльшою ймовiрнiстю i 

призводить до найбiльших втрат для Компанiї. 

6) Спiвставлення рiвня ризикiв, що приймаються з рiвнем доходностi фiнансових операцiй 

та з фiнансовими можливостями Компанiї. Очiкуваний розмiр фiнансових втрат Компанiї, що 

вiдповiдає тому чи iншому рiвню ризику, повинен вiдповiдати тiй частцi капiталу, яка 

забезпечує внутрiшнє страхування ризикiв. 



7) Встановлення адресної  вiдповiдальностi за  управлiння  кожним ризиком.  Процедури 

ризик-менеджменту вбудованi в бiзнес-процеси i документообiг кожного функцiонального 

пiдроздiлу та прив'язанi до мiсць (бiзнес-процесами), де ризики виникають. 

Методологiя управлiння ризиками повинна регулярно оновлюватися i вдосконалюватися з тим, 

щоб вiдображати досвiд Компанiї, що постiйно накопичується та передову практику в галузi 

управлiння ризиками. Методологiя управлiння ризиками не повинна суперечити чинному 

законодавству України. 

Визначення та класифiкацiя  ризикiв у страховика 

Ризик - ймовiрна подiя, що може призвести до отримання непередбачуваних збиткiв або iншим 

чином негативно вплинути на дiяльнiсть страховика i на його здатнiсть виконувати свої 

зобов'язання 

Компанiєю контролюються наступнi класи ризикiв: 

Андерайтинговi ризики - ризики, пов'язанi iз укладанням договорiв страхування; 

- ризик недостатностi резервiв (збиткiв) - ризик неадекватностi страхових резервiв збиткiв 

майбутнiм зобов'язанням; 

- ризик недостатностi премiй (перевищення нетто-премiй) - ризик неадекватностi 

страхових тарифiв майбутнiм зобов'язанням; 

- ризик недостатностi премiй (перевищення витрат) - вiдповiднiсть фактичних витрат 

закладеним у бюджет; 

- ризик катастроф - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй 

та оцiнок їх наслiдкiв; 

- ринковi ризики - ризики, пов'язанi зi зовнiшнiм середовищем i ринками, на яких працює 

Компанiя, якi можуть призвести до змiни ринкової вартостi фiнансових iнструментiв або змiни в 

ринкових iндикаторах, що можуть вплинути на величину активiв та/або зобов'язань Страховика; 

- ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та 

фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй; 

- ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 

страховика до коливання вартостi позикових коштiв; 

- валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 

страховика до коливання курсiв обмiну валют; 

- ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до 

коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з 

тим самим (або близьким) термiном до погашення; 

- майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 

страховика до коливання ринкових цiн на нерухомiсть; 

- ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю 

портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв 

на стан активiв; 

- ризики дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, 

боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед 

страховиком; 

- ризик дефолту Страхувальника/Перестрахувальника - ризик неспроможностi 

Страхувальника/Перестрахувальника виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання 

перед Компанiєю; 

- ризик дефолту Перестраховика - ризик неспроможностi Перестраховика виконати взятi 

на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед Компанiєю; 

- ризик дефолту банку - ризик неспроможностi банкiв виконати взятi на себе будь-якi 

договiрнi зобов'язання перед страховиком; 

- операцiйнi ризики - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки 

управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, 

надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу; 



- ризик персоналу - ризик фiнансових втрат Компанiї, що виникає через помилки та 

несанкцiонованi дiї персоналу; 

- iнформацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає в результатi 

недолiкiв надiйностi технологiй; 

- органiзацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки 

управлiння, недосконалiсть бiзнес процесiв; 

- правовий ризик - ризик втрат в результатi недотримання закону, ризик судових розглядiв; 

- ризики учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан 

страховика-учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого 

учасника групи, до складу якої входить страховик; 

- ризик лiквiдностi - ризик неспроможностi страховика реалiзувати активи для погашення 

зобов'язань точно на момент настання строку погашення;  

- репутацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недовiру 

ринку до якостi послуг компанiї. 

 

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"  

- Iваненко Олександр Васильович 

- Чупиркiна Олена Дмитрiвна 

Голова Правлiння Компанiї - Чупиркiна Олена Дмитрiвна  

Головний бухгалтер -Тонковид Олена Георгiївна 

Тис. грн. 

Зв'язана сторона Операцiя Сума 

ТОВ "Фiнансовий стандарт" операцiї не проводились. - 

 

Iваненко Олександр Васильович Нарахування заробiтної плати 81,6 

Член сiм'ї Iваненко О.В. -ФОП  Iваненко Ганна Олексiївна (Iнформацiйно-консультацiйнi 

послуги) 476,0 

Член сiм'ї Iваненко О.В. - Iваненко Ганна Олексiївна (директор ТОВ "Мiра Плюс", ФОП, 

розрахунки по страхуванню) 1 415,9 

Член сiм'ї Iваненко О.В. - Iваненко Валентина Iванiвна (заробiтна плата) 52,8 

Чупиркiна Олена Дмитрiвна Нарахування заробiтної плати 82,0 

Операцiй з членами сiм'ї Чупиркiної О.Д. не проводились. 

Тонковид Олена Георгiївна Нарахування заробiтної плати 67,9 

Операцiй з членами сiм'ї Тонковид О.Г. не проводились. 

Токовенко Олена Iванiвна Нарахування заробiтної плати 65,7 

Операцiй з членами сiм'ї  Токовенко О.I.  не проводились. 

 

До зв'язаних сторiн вiдносяться члени Наглядової ради Товариства. 

 

Посада П.I.Б. 



Голова НР Iваненко Олександр Васильович 

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 

 ПрАТ  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" провела тендер на проведення аудиту 

за 2019 р. В тендерi прийняла участь аудиторська компанiя - ТОВ Аудиторська фiрма 

"МIЛА-АУДИТ" свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 10376 

вiд 20.09.1995 року, згiдно рiшення Аудиторської палати України, з термiном дiї до 28.01.2021 

року. 

 За результатами тендеру Аудиторським комiтетом компанiї було вибрано компанiю ТОВ 

Аудиторська фiрма "МIЛА-АУДИТ" для проведення аудиту за 2019 рiк. 

Голова Правлiння 

ПрАТ "Страхова компанiя" "IНТЕР-ПЛЮС"                              Чупиркiна О.Д. 

 

Головний бухгалтер                                                                            

Тонковид О.Г. 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"МIЛА-АУДИТ" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23504528 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ 

СТАЛIНГРАДА, будинок 26, 

квартира 310 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1037 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: АПУ №349/4, дата: 

28.09.2017 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) д/н 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 01/12/19, дата: 10.12.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 10.12.2019, дата 

закінчення: 25.02.2020 

11 Дата аудиторського звіту 25.02.2020 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

70 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ 

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо рiчної фiнансової звiтностi 

 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР - ПЛЮС" 

код за ЄДРПОУ 32586973 

станом на 31.12.2019 р. 

Наданий незалежною аудиторською фiрмою 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" 

2020 р. 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Акцiонерам та керiвництву  

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР - ПЛЮС" 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя) 

 

 



ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР - ПЛЮС" (далi - Товариство), що складається iз: 

" Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 р.; 

" Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2019 р.; 

" Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 р.; 

" Звiту про власний капiтал за 2019 р.; 

" Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових 

полiтик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у роздiлi "Основа для думки 

iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно,  в 

усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо 

складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки iз застереженням 

У звiтi про власний капiтал за 2019 р.  вiдсутня  порiвняльна  iнформацiя  за аналогiчний 

перiод попереднього року, що не вiдповiдає вимогам п.38 МСБО 1 та у Примiтках до рiчної 

фiнансової звiтностi за 2019 р. вiдсутнi детальнi розкриття щодо: 

" руху по резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, що не вiдповiдає вимогам п. 16 МСФЗ 7  

"Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"; 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Додатково до питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми 

визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в 

нашому звiтi. 

Оцiнка страхових зобов'язань (страхових резервiв) 

 Оцiнка зобов'язань (страхових резервiв), що виникають за договорами страхування - 

складний процес, що вимагає iстотних професiйних суджень i оцiнок та який базується на 

припущеннях щодо майбутнiх економiчних i полiтичних умов. Припущення, що 

використовуються при оцiнцi зобов'язань за договорами страхування, iншими нiж страхування 

життя, включають оцiнку сум виплат, сум збиткiв, якi виникли, але не заявленi та iншi 

припущення, що використовуються при проведеннi тесту на достатнiсть зобов'язань. Оскiльки 

навiть невеликi змiни припущень можуть викликати значну змiну оцiнки зобов'язань, ми 

вважаємо це питання ключовим для аудиту фiнансової звiтностi. Ми оцiнили основнi 

методики для розрахунку резервiв на предмет їх вiдповiдностi МСФЗ. Ми виконали оцiнку i 

протестували органiзацiю i операцiйну ефективнiсть засобiв контролю щодо даних, якi 



використовуються для розрахунку резервiв, а також щодо самого розрахунку. Мета наших 

процедур полягала в тому, щоб встановити, що ми можемо покладатися на цi засоби контролю 

для цiлей нашого аудиту. Нашi аудиторськi процедури спрямованi на пiдтвердження того, що 

моделi, якi застосовувалися для розрахунку резервiв, забезпечують розрахунок страхових 

зобов'язань в повному обсязi i з великим ступенем точностi. Ми оцiнили процес тестування 

страхових зобов'язань на достатнiсть - ключовий тест на адекватнiсть нарахованих зобов'язань 

розрахунковим. Примiтки №№ 5.8, 5.8, 10, 15,1 до рiчної фiнансової звiтностi мiстять 

iнформацiю про страховi резерви та порядок їх визнання вiдповiдно до облiкової полiтики та 

внутрiшньої полiтики з формування технiчних резервiв Компанiї.   

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

Звiт про корпоративне управлiння 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк 

(яка включає у складi Звiту керiвництва Звiт про корпоративне управлiння) вiдповiдно до ст. 

401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р., але не 

є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, 

чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить 

суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що 

iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми 

не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

Iнформацiя про узгодженiсть Звiту про управлiння, який складається вiдповiдно до 

законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про наявнiсть суттєвих викривлень у 

звiтi про управлiння та їх характер 

Наша думка про фiнансову звiтнiсть не розповсюджується на Звiт про управлiння. У зв'язку з 

нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися зi Звiтом про 

управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва неузгодженiсть мiж Звiтом про 

управлiння i фiнансовою звiтнiстю Товариства та чи цей Звiт про управлiння виглядає таким, 

що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо 

висновку, що iснує суттєва невiдповiднiсть мiж Звiтом про управлiння i фiнансовою звiтнiстю 

та/або цей Звiт про управлiння виглядає таким, що мiстить суттєве викривлення, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б 

включити до звiту. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Товариства. 



Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

коли  воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi.  

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:  

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть  Товариства продовжувати свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ  

ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

 

На виконання вимог ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р. (далi - Закон №2258-VIII) до 

Аудиторського звiту, наводимо наступну iнформацiю:  



Iнформацiя про суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження 

дiяльностi юридичної особи, фiнансова звiтнiсть якої перевiряється, на безперервнiй основi у 

разi наявностi такої невизначеностi: 

Ми звертаємо увагу на пункт 5 Примiток у фiнансовiй звiтностi, який зазначає, що фiнансова 

звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi. 

Аудитори не виявили суттєвої невизначеностi, пов'язаної з подiями або умовами, яка може 

поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй 

основi. 

Аудиторськi оцiнки 

Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей звiт незалежного 

аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що включають ризик 

недостатностi сформованих на звiтну дату резервiв Товариства. 

Нашi процедури у вiдповiдь на iдентифiкованих та оцiнених нами ризики суттєвого 

викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, серед iншого, полягали в наступному: 

- огляд розкриттiв до фiнансової звiтностi так тестування пiдтверджувальної 

документацiї для того, щоб оцiнити дотримання вимог вiдповiдних законiв i нормативних 

актiв; 

- дослiдження наявностi iстотних i/або незвичайних операцiй, що вiдбулися близько 

перед закiнченням року та на початку наступного року; 

- оцiнювання економiчного об?рунтування щодо значних операцiй, якi є незвичайними 

або виходять за межi звичайного перебiгу бiзнесу; 

- оцiнювання прийнятностi застосованих облiкових полiтик та об?рунтованостi 

облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, зроблених 

управлiнським персоналом Товариства; 

- ознайомлення з протоколами тих, кого надiлено найвищими повноваженнями; 

- аналiз висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

Товариства припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку 

на основi отриманих аудиторських доказiв. Перiод оцiнки безперервної дiяльностi охоплював 

перiод не менше дванадцяти мiсяцiв вiд дати затвердження фiнансової звiтностi; 

- аналiз iнформацiї про те, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi 

поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. 

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Вiдповiдно до вимог МСА 

240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" 

пiд час планування аудиту ми розглядали схильнiсть Товариства до шахрайства з урахуванням 

бiзнес-середовища, а також засобiв i методiв контролю, встановлених i пiдтримуваних 

управлiнським персоналом, а також характером угод, активiв i зобов'язань, вiдображених у 

бухгалтерському облiку. 

В процесi планування нашого аудиту ми здiйснювали запити управлiнському персоналу 

Товариства щодо наявностi у нього iнформацiї про будь-якi знання про фактичнi випадки 

шахрайства, якi мали мiсце, пiдозрюване шахрайство, яке має вплив на Товариство. У 

вiдповiдь на нашi запити управлiнський персонал надав письмову оцiнку ризику шахрайства 

Товариства, згiдно якого ризик шахрайства є контрольованим. 

Проте, основну вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства несуть тi, 

кого надiлено найвищими повноваженнями та управлiнський персонал Товариства. 

Шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або 

нехтування заходами внутрiшнього контролю, якi внаслiдок властивих для аудиту обмежень 

можуть бути невиявленi. Властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi 

"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту.  

Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних 

iз шахрайством 



Цiлi нашого аудиту щодо шахрайства полягають у iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, отриманнi прийнятних аудиторських 

доказiв в достатньому обсязi щодо оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських процедур у вiдповiдь нi цi 

ризики, а також в прийняттi необхiдних заходiв щодо фактичних або пiдозрюваних випадкiв 

шахрайства, виявлених в ходi аудиту.  

В процесi проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк, нами не встановленi 

факти щодо порушень пов'язаних iз шахрайством. Властивi для аудиту обмеження викладенi у 

параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту. 

Iнформацiя щодо узгодження аудиторського звiту з додатковим звiтом для аудиторського 

комiтету 

Ми пiдтверджуємо, що Аудиторський звiт щодо рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР - ПЛЮС" за 2019 рiк узгоджується iз 

додатковим звiтом для Аудиторського комiтету, який ми надали 04.03.2020 р. 

Iнформацiя щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежнiсть ключового 

партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при проведеннi 

аудиту 

ТОВ "АФ "Мiла-аудит" дотримується обмежень на одночасне надання ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР - ПЛЮС" послуг з обов'язкового аудиту 

фiнансової звiтностi за 2019 рiк та не аудиторських послуг згiдно ст. 6 Закону №2258-VIII. 

Твердження про нашу незалежнiсть по вiдношенню до Товариства, у тому числi ключового 

партнера з аудиту фiнансової звiтностi, викладено у параграфах "Основа для думки iз 

застереженням" та "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту. 

Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнi особi 

послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у 

фiнансовiй звiтностi 

Окрiм послуг з обов'язкового аудиту та послуг, iнформацiя щодо яких не розкрита у Звiтi про 

управлiння та фiнансовiй звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "IНТЕР - ПЛЮС" за 2019 рiк, нами надавалися iншi послуги Товариству, а саме: 

o завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо Звiту про корпоративне 

управлiння за 2019 рiк на виконання вимог статтi 401  Закон України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (iз змiнами i доповненнями). 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Аудит  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР - ПЛЮС" 

надавався згiдно договору про надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi, що полягає у 

перевiрцi даних бухгалтерського облiку i показникiв фiнансової звiтностi Товариства за 2019 

рiк з метою висловлення незалежної думки аудитора про її вiдповiднiсть в усiх суттєвих 

аспектах вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iншим законодавчим 

вимогам.  

Властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 

фiнансової звiтностi" цього Звiту. Через властивi для аудиту обмеження разом iз властивими 

обмеженнями системи внутрiшнього контролю iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi 

викривлення можна не виявити, навiть якщо аудит належно спланований i виконаний 

вiдповiдно до МСА. 

Iншу iнформацiю, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звiтi згiдно ч. 3 та ч. 4 

ст. 14 Закону №2258-VIII, наведено в iнших параграфах нашого Звiту.     

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму  

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит"  

Код ЄДРПОУ 23504528 

Реєстрацiйнi данi Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя вiд 20.09.1995 



р. 

Юридична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310. 

Мiсцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.10А, корп.2, кв.43. 

Юридична особа дiє на пiдставi: 

 o Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти 

аудиторської дiяльностi), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України; 

o Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право проводити обов'язкiв аудит фiнансової звiтностi), згiдно з 

рiшенням Аудиторської Палати України; 

o Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право проводити аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять 

суспiльний iнтерес), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України; 

o Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, № 0714, видане рiшенням 

Аудиторської палати України №349/4 вiд 28.09.2017 р., чинне до 31.12.2022 р.;  

o Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 370, серiя та 

номер Свiдоцтва: П 000370 вiд 18.03.2016 р., термiн дiї свiдоцтва продовжено до 28.01.2021 р. 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com 

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 

обов'язкового аудиту Наглядова рада Товариства 

Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi 02 грудня  2019 року 

Загальна тривалiсть виконання  аудиторського завдання без перерв з урахуванням 

продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень З 22 сiчня 2013 року по 

25 лютого  2020 року 

Дата i номер Договору про надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi Договору № 

01/12/19 вiд 10 грудня   2019 року. 

Дата початку проведення аудиту 10  грудня  2019 року 

Дата закiнчення проведення аудиту 25 лютого  2020 року 

Повне iм'я ключового партнеру iз завдання з аудиту фiнансової звiтностi - Остап'юк 

Наталiя Анатолiївна, сертифiкат №006043, виданий рiшенням Аудиторської палати України 

№157 вiд 25 грудня 2005 року, номер у Реєстрi АПУ - 102333. 

Повне iм'я аудиторiв iз завдання з аудиту фiнансової звiтностi: - Гавриловська Людмила 

Миколаївна, сертифiкат №003633, виданий рiшенням Аудиторської палати України №25 вiд 

14 лютого 1995 року, номер у Реєстрi АПУ - 101236. 

 Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного 

 аудитора, є                                                 ____________________ 

Н.А.Остап'юк 

          (Сертифiкат аудитора №006043 вiд 25.12.2005 р. 

           виданий рiшенням АПУ №157 вiд 25 грудня 2005 р.) 

 

Директор аудиторської фiрми 

ТОВ "Аудиторська фiрма  

"Мiла-аудит"                            __________________Л.М. Гавриловська  

         (Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995 р.,  

           виданий рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.) 

 

        Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталiнграда, буд.10А, корп.2, кв.43 

25 лютого  2020 р. 

 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю 

емiтента (Голови правлiння Товариства Чупиркiної Олени Дмитрiвни та Головного бухгалтера 

Тонковид Олени Георгiївни (посадової особи, яка разом з Головою правлiння пiдписує 

фiнансову звiтнiсть Товариства)): 

 наскiльки це нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 

активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт 

керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, 

з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

 

XIX. 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 НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

14.04.2019 14.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

14.04.2019 14.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

28.05.2019 28.05.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


