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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 або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

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, 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. 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 (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку 

iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://www.inter-plus.com.ua/корпорат

ивне управлiння/ 28.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість  X 

10. 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 та 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 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

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



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

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

 До складу промiжної iнформацiї ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС" (далi - Емiтент, Товариство) не 

входить наступна iнформацiя з таких причин: 

У роздiлi VI "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" вiдсутнi таблицi 

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - у зв'язку з тим, що Емiтент не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

У роздiлi VII "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" вiдсутнi таблицi "Iнформацiя про облiгацiї 

емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi 

цiннi папери - у зв'язку з тим, що Емiтент не реєстрував випуски iнших цiнних паперiв, крiм 

випуску простих iменних акцiй. 

Також до складу промiжної iнформацiї Емiтента не включено: роздiл VIII "Вiдомостi щодо 

участi емiтента у юридичних особах" - станом на звiтну дату  Товариство не володiє акцiями 

(частками, паями)  iнших  юридичних осiб; роздiл IХ "Iнформацiя щодо корпоративного 

секретаря" - станом на звiтну дату в Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря; 

роздiл Х "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" - iнформацiю про значний правочин, 

який одночасно є значним та таким, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, розкрито в 

роздiлi ХI "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть";   

роздiл ХIII "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - Емiтент не 

розмiщував боргових цiнних паперiв); "Промiжна (квартальна) фiнансова звiтнiсть поручителя 

(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним 

суб'єктом забезпечення окремо)" - Емiтент не розмiщував боргових цiнних паперiв; "Звiт про 

стан об'єкта нерухомостi" - Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй, у т.ч. цiльових 

корпоративних облiгацiй, погашення яких здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будiвництва; "Промiжна (фiнансова) звiтнiсть емiтента, складена за 

положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - Емiтент складає фiнансову звiтнiсть за 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

Роздiл ХIV "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi" вiдсутнiй оскiльки огляд 

промiжної фiнансової звiтностi за 3 квартал 2021 року аудитором не проводився (вiдповiдно 

до законодавства обо'вязковим є аудит рiчної фiнансової звiтностi).  

Емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв 

ФОН, тому iнформацiї стосовно цих цiнних паперiв не заповненi. 

Примiтка до пункту 10 "Засновники" роздiлу III "Основнi вiдомостi про емiтента": Товариство 

є правонаступником всiх прав та обов'язкiв Приватного акцiонерного товариства 

"СТРАХОВИЙ ДIМ "АКТОН" на пiдставi рiшення Загальних зборiв Акцiонерiв вiд 14 лютого 

2011 року (Протокол № 1) про змiну найменування Приватного акцiонерного товариства 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АКТОН" на Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС". Засновниками на дату створення ПрАТ "СТРАХОВИЙ ДIМ 

"АКТОН" є наступнi юридичнi особи: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"КОМФОРТ-ТРЕВЕЛ"; Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕГАСПОРТ"; Приватне 



пiдприємство "Правничо-Фiнансова Компанiя "АКСIОМА". Iнформацiя про 

мiсцезнаходження та iдентифiкацiйнi коди вищезазначених юридичних осiб розкрита в 

таблицi пункту 10 роздiлу III.  Станом на звiтну дату засновники Емiтента не володiють його 

акцiями. 

Примiтка до пункту 11 "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 рахунки у нацiональнiй валютi в 

наступних банкiвських установах: Печерськiй фiлiї АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (UA423052990000026507046200188), 

АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" м. Київ 

(UA793805260000002650600139429), АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" (UA613348510000000000265041051), 

ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" 

(UA853806340000026504115238001). 

Примiтка до роздiлу IV "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi": 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.  

При заповненнi  Балансу (Звiту про фiнансовий стан) в iнформацiї про пiдприємство 



програмне забезпечення формує код за КОАТУУ замiсть коду за КАТОТТГ вiдповiдно до 

Кодифiкатору адмiнiстративно-територiальних одиниць та територiй територiальних громад 

та не дає змоги зазначити його повне значення.  ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС"  має код за 

КАТОТТГ -  UA80000000000624772. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 21.07.2003 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 10000000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 42 

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

 65.12 - IНШI ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРIМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (основний) 

9. Органи управління підприємства 

 Вiдповiдно до п.12.1. Статуту органами управлiння та контролю ПрАТ "СК 

"IНТЕР-ПЛЮС" є: - Загальнi збори акцiонерiв Товариства, якi є вищим органом Товариства;- 

Наглядова рада Товариства, яка є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 

Товариства,  в межах компетенцiї, визначених Законодавством України та Статутом, здiйснює 

управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу;- 

Правлiння Товариства - виконавчий орган Товариства, який здiйснює управлiння поточною 

дiяльнiстю Товариства;- Ревiзiйна комiсiя, що створюється Загальними зборами акцiонерiв з 

метою перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;- Посадова особа, що 

проводить внутрiшнiй аудит (контроль) (внутрiшнiй аудитор). 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "КОМФОРТ-ТРЕВЕЛ" 

01054, м. Київ, вул. Гончара, 62, нежиле 

примiщення (офiс) 113 
31087474 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "МЕГАСПОРТ" 

03151,м. Київ, вул. Молодогвардiйська, 

32 
31744576 

Приватне пiдприємство 

"Правничо-Фiнансова Компанiя 

"АКСIОМА" 

01033, м. Київ, вул. Щорса, буд.26 31867426 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. 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, МФО 300658 

2) IBAN 

 UA553006580000026501013000004 

3) поточний рахунок 



 UA553006580000026501013000004 

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

рахунком в іноземній валюті 

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

380526 

5) IBAN 

 UA793805260000002650600139429 

6) поточний рахунок 

 UA793805260000002650600139429 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(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 України 

 

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 Серiя АВ 24.06.2011 Державна комiсiя з  



страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi 

№584584 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 

органiзацiях, що фiнансуються з 

Держ. бюджету України) та 

сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних 

дружин (команд) 

Серiя АВ 

№584587 

24.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

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 

"Про нафту i газ" 

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'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 



 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Iваненко Олександр Васильович 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС", 32586973, радник Голови правлiння 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гриб Максим Iванович 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 14 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

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

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Швайко Олексiй  Петрович 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 17 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ФОП Пiдручний Володимир Васильович, д/н, менеджер з постачання 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



 

1. Посада 

 Голова правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Чупиркiна Олена Дмитрiвна 

3. Рік народження 

 1970 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС", 32586973, радник Голови правлiння 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 

1. Посада 

 Заступник голови правлiння-член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бонковська Iрина Валентинiвна 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ  "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ", 30930046, Заступник Голови Правлiння  

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 

1. Посада 

 Член правлiння, головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тонковид Олена Георгiївна 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС", 32586973, головний бухгалтер 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 



1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Iваненко Iгор Васильович 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Фундамент", 01416332, Головний iнженер управлiння № 1 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кундюба Оксана Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1983 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ФОП Логвiнова Наталiя Iванiвна, д/н, менеджер 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Самолюк Iгор Олексiйович 

3. Рік народження 

 1987 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 15 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ТД Технокомплект", 37868032, торговий представник 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 



1. Посада 

 Посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) (внутрiшнiй аудитор) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Паляниця Свiтлана Миколаївна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "БРОКБIЗНЕС", 20344871, старший бухгалтер 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

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 (усього) 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 643 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 24261 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 24904 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 - 20133 тис.грн; поточна кредиторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1193  тис.грн.;  ; 

поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

бюджетом (крiм податку на прибуток) - 36  тис.грн.;  поточна 

кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 

37  тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за 

розрахунками з оплати працi - 154 тис.грн.; поточна 

кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 2493  

тис.грн.; поточнi забезпечення - 195  тис.грн.; iншi поточнi 

зобов'язання - 20  тис.грн. 

 

 



VII. 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 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

100 100000 10000000 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.  

 

 



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

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення 

правочинів, щодо 

вчинення яких є 

заінтересованість, 

в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

URL-адреса  

сторінки  власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо вчинення 

правочинів із 

заінтересованістю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 05.09.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

35 000 52 282 66,95 додатковi 

внески за 

рахунок 

коштiв 

акцiонера без 

збiльшення 

статутного 

капiталу, в 

грошовiй 

формi на 

банкiвськi 

рахунки 

Товариства 

04.11.2021 06.09.2021 http://www.inter-plus.c

om.ua/корпоративне 

управлiння 

Опис: 



У звiтному кварталi лише було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення  зазначеного правочину, а сам правочин у звiтному перiодi не вчинявся, у зв'язку з цим в 

колонцi 8 "Дата вчинення правочину" зазначено орiєнтовну дату вчинення цього правочину. 

Щодо зазначеного в таблицi правочину iснують двi особи, заiнтересованi у вчиненнi ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС" цього правочину, вiдповiдно до частини другої статтi 71 

Закону України "Про акцiонернi товариства": 

1) 05.09.2021 року позачерговими загальними зборами ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС" прийнято рiшення надати згоду на вчинення ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС" значного 

правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, стосовно залучення ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС"  додаткових внескiв за рахунок коштiв акцiонера - ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ"  без збiльшення статутного капiталу, в грошовiй формi на банкiвськi рахунки Товариства у сумi до 

35000000,00 грн. (тридцять п'ять мiльйонiв гривень).  

Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 35000000,00 грн. (тридцять п'ять мiльйонiв гривень).  

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 52282 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 

Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 66,95 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 

участi у загальних зборах - 100000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 100000 штук, "проти" прийняття рiшення - 0 штук. 

Предмет правочину - додатковi внески за рахунок коштiв акцiонера без збiльшення статутного капiталу, в грошовiй формi на банкiвськi рахунки Товариства. 

Особою, заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину, вiдповiдно до частини другої статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" є акцiонер, який 

одноосiбно володiє принаймнi 25% голосуючих акцiй, -  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ"  (мiсцезнаходження: 

Україна, 04116, м. Київ, вул. Старо-Київська, буд. 8/12; iдентифiкацiйний код юридичної особи: 32766437). (ТОВ "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ" володiє 99,55% голосуючих 

акцiй Товариства). Також ТОВ "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ" є юридичною особою, в якiй голова Наглядової ради Товариства Iваненко О.В. є посадовою особою - 

директором. Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" - особа є стороною такого правочину. Iншi iстотнi 

умови правочину вiдсутнi. 

Вiдповiдно до Статуту Товариства до ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС" не застосовуються вимоги частини 8 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства". 

2) 05.09.2021 року позачерговими загальними зборами ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС" прийнято рiшення надати згоду на вчинення ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС" значного 

правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, стосовно залучення ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС"  додаткових внескiв за рахунок коштiв акцiонера - ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ"  без збiльшення статутного капiталу, в грошовiй формi на банкiвськi рахунки Товариства у сумi до 

35000000,00 грн. (тридцять п'ять мiльйонiв гривень).  

Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 35000000,00 грн. (тридцять п'ять мiльйонiв гривень).  

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 52282 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 

Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 66,95 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 

участi у загальних зборах - 100000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 100000 штук, "проти" прийняття рiшення - 0 штук. 

Предмет правочину - додатковi внески за рахунок коштiв акцiонера без збiльшення статутного капiталу, в грошовiй формi на банкiвськi рахунки Товариства. 

Особою, заiнтересованою у вчиненнi Товариством вищезазначеного правочину, вiдповiдно до частини другої статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" є 

посадова особа Товариства - голова Наглядової ради Iваненко Олександр Васильович. Ознака заiнтересованостi, передбачена частиною третьою ст. 71 Закону України "Про 

акцiонернi товариства"  -  особа здiйснює контроль над юридичною особою ТОВ "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ", яка є iншою стороною правочину. (Iваненко О.В. володiє 

69,51 % статутного капiталу  ТОВ "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ" та є його директором). Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi. 

Вiдповiдно до Статуту Товариства до ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС" не застосовуються вимоги частини 8 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 



XII. 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 / 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 

 

 

1. 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. Переважне право акцiонерiв на 

придбання акцiй Товариства, що 

пропонуються їх власником до 

вiдчуження (у т.ч. продажу) третiй 

особi, визначено дiючою редакцiєю 

статуту, яка затверджена рiшенням 

рiчниих загальних зборiв (Протокол 

№ 1/2020 вiд 22 березня 2020 року). 

Iншi обмеження щодо обiгу акцiй 

Товариства, у тому числi й накладенi 

рiшенням суду або уповноваженого 

державного органу, вiдсутнi 

Вiдповiдно до 

Статуту Товариства: 

протягом 20 

(двадцяти) 

календарних днiв з 

дня отримання 

Товариством 

повiдомлення  

акцiонера про намiр 

вiдчужити (продати) 

свої акцiї. 

 

 

 

 

 



2. 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 

реєст

рації 

випус

ку 

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. 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 32586973 

Територія   за КОАТУУ UA80000000 

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: 42 

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 30.09.2021 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 297 297 

    первісна вартість 1001 495 495 

    накопичена амортизація 1002 ( 198 ) ( 198 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 24 234 9 859 

    первісна вартість 1011 24 326 9 966 

    знос 1012 ( 92 ) ( 107 ) 

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 0 4 075 

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 4 15 

Усього за розділом I 1095 24 535 14 246 



    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 1 398 5 353 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 0 0 

    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 143 1 065 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 25 518 51 200 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 25 518 51 200 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 587 515 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 587 515 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 101 326 

Усього за розділом II 1195 27 747 58 459 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 52 282 72 705 

 

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 20 009 5 649 

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 -244 31 275 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 30 642 47 801 



    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 16 418 20 133 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 190 64 

    резерв незароблених премій 1533 16 228 20 069 

    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 16 418 20 133 

    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 3 476 1 193 

    розрахунками з бюджетом 1620 454 679 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 454 643 

    розрахунками зі страхування 1625 0 37 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 154 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 1 213 2 493 

Поточні забезпечення 1660 40 195 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 39 20 

Усього за розділом IІІ 1695 5 222 4 771 

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 52 282 72 705 

Примітки: Промiжна фiнансова звiтнiсть не перевiрялась суб'єктом аудиторської дiяльностi у зв'язку з 

тим, що законодавством України не передбачено обо'вязкового аудиту промiжної фiнансової звiтностi. 

 

Керівник    Чупиркiна Олена Дмитрiвна 

 

Головний бухгалтер   Тонковид Олена Георгiївна 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 32586973 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

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 40 063 24 682 

Премії підписані, валова сума 2011 47 552 30 065 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 3 576 ) ( 1 437 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 3 841 1 940 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -72 -2 006 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 611 ) ( 598 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 3 192 ) ( 2 903 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 36 260 21 181 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 127 -144 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 -144 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 419 228 

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 ( 22 148 ) ( 17 191 ) 

Витрати на збут 2150 ( 9 420 ) ( 4 935 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 134 ) ( 149 ) 

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 5 104 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 1 010 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 2 440 2 026 



Інші доходи 2240 30 000 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 4 589 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 32 955 1 016 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 436 -891 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 31 519 125 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

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 31 519 125 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 529 238 

Витрати на оплату праці 2505 2 207 1 395 

Відрахування на соціальні заходи 2510 482 306 

Амортизація 2515 15 10 

Інші операційні витрати 2520 32 272 23 827 

Разом 2550 35 505 25 776 

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 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Промiжна фiнансова звiтнiсть не перевiрялась суб'єктом аудиторської дiяльностi у зв'язку з 

тим, що законодавством України не передбачено обо'вязкового аудиту промiжної фiнансової звiтностi. 

 

Керівник    Чупиркiна Олена Дмитрiвна 

 

Головний бухгалтер   Тонковид Олена Георгiївна 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 32586973 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

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 0 6 

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 40 330 43 716 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 588 1 142 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 23 466 ) ( 27 680 ) 

Праці 3105 ( 1 664 ) ( 1 612 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 456 ) ( 438 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 667 ) ( 1 981 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 248 ) ( 1 382 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 15 ) ( 23 ) 

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 ( 10 349 ) ( 12 184 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 10 366 ) ( 428 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -7 050 541 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 30 000 4 060 



    необоротних активів 3205 10 000 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 2 324 2 696 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 9 592 ) ( 797 ) 

    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 32 732 5 959 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 25 682 6 500 

Залишок коштів на початок року 3405 25 518 19 014 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 4 

Залишок коштів на кінець року 3415 51 200 25 518 

Примітки: Промiжна фiнансова звiтнiсть не перевiрялась суб'єктом аудиторської дiяльностi у зв'язку з 

тим, що законодавством України не передбачено обо'вязкового аудиту промiжної фiнансової звiтностi. 

 

Керівник    Чупиркiна Олена Дмитрiвна 

 

Головний бухгалтер   Тонковид Олена Георгiївна 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 32586973 

 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

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 20 009 0 877 -244 0 0 30 642 

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 20 009 0 877 -244 0 0 30 642 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 31 519 0 0 31 519 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

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 -14 360 0 0 0 0 0 -14 360 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -14 360 0 0 31 519 0 0 17 159 

Залишок на кінець року  4300 10 000 5 649 0 877 31 275 0 0 47 801 

Примітки: Промiжна фiнансова звiтнiсть не перевiрялась суб'єктом аудиторської дiяльностi у зв'язку з тим, що законодавством України не передбачено 

обо'вязкового аудиту промiжної 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 

"Страхова компанiя "IНТЕР - ПЛЮС", складеної  за МСФЗ, за 9 мiсяцiв 2021  року 

 

1. ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ПIДГОТОВКИ 

ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 9 мiсяцiв 2021 року, ЩО ЗАВЕРШИЛИСЯ 30 ВЕРЕСНЯ  2021 

РОКУ 

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає 

фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "IНТЕР-ПЛЮС" 

станом на 30 вересня 2021 року, а також фiнансовi результати його дiяльностi, рух грошових 

коштiв та змiни в капiталi за 9 мiсяцiв 2021 року, який закiнчився 30 вересня 2021 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 9 мiсяцiв 2021 року 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. Старокиївська, будинок 8/12, 04116 

 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 42  особи. 

Станом на 30 вересня  2021 року  компанiя має фiлiю. 

 25.05.2021 року ПрАТ "Страхова компанiя IНТЕР-ПЛЮС" зареєструвало 

ЦЕНТРАЛЬНО-СХIДНУ ФIЛIЮ  ПрАТ "Страхова компанiя "IНТЕР-ПЛЮС", Код ЄДРПОУ 

44353654, Мiсцезнаходження: Україна, 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, пр. 

Яворницького Дмитра, будинок 1-А, офiс 405. 

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 9 мiсяцiв 2021 року, що завершилися 30 вересня 2021 року, є 

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

2021 року до 30 вересня 2021  року.  

Згiдно цих вимог фiнансова звiтнiсть Товариства за 9 мiсяцiв 2021 року, складена за МСФЗ,  

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

України: 

1 Баланс (звiт про фiнансовий стан) на 30 вересня 2021 року ( Форма № 1)(далi - баланс),  

2 Звiт  про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 9 мiсяцiв 2021 року  (Форма № 2) 

(далi - звiт про фiнансовi результати), 

3  Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом) за 9 мiсяцiв 2021 року (Форма № 3),  

4 Звiт  про власний капiтал за 9 мiсяцiв 2021 року  (Форма № 4),  

i Примiтки до фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства  "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС", складеної за МСФЗ,  за 30 вересня 2021 року, включаючи 

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

 

4. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 

 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi iсторичної вартостi, оцiнки iнвестицiйної 

нерухомостi, якi облiковуються за переоцiненою вартiстю згiдно з вимогами Мiжнародного 

стандарту бухгалтерського облiку 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" (МСБО 40) та страхових 

зобов'язань, що оцiнюються у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 4 

"Страховi контракти" (МСФЗ 4).  

Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї i валютою, 

в якiй подано показники цiєї окремої фiнансової звiтностi  

Фiнансовi звiти та цi Примiтки за 9 мiсяцiв 2021, що закiнчився 30 вересня 2021 року, складенi в 

тисячах гривень без десяткових знакiв .  

 

Операцiйне середовище 

 

Протягом 2019 - 2020 р. економiка України демонструвала ознаки стабiлiзацiї пiсля тривалого 

перiоду полiтичної та економiчної напруженостi. Серед головних факторiв змiцнення гривнi - 

успiшне розблокування фiнансування за програмою МВФ наприкiнцi 2018 р., стабiльнi доходи 

агроекспортерiв, та постiйне надходження iноземної валюти за державними борговими 



iнструментами.  

Починаючи з квiтня 2019 р., Нацiональний банк України (НБУ) розпочав цикл пом'якшення 

кредитно-грошової полiтики з поступовим зменшенням облiкової ставки вперше за останнi два 

роки з 18% у квiтнi 2019 р. до 10,0% у березнi 2020 р., з 10.09.2021 року - 8,5%, що обгрунтовано 

стiйкою тенденцiєю до уповiльнення iнфляцiї. 

У сiчнi 2021 року промислове виробництво знизилось на 4% порiвняно з сiчнем 2020 року, 

скориговане на ефект календарних днiв скорочення було меншим - 2,7%. ... У травнi 2020 року 

промислове виробництво в Українi знизилось на 12,2% порiвняно з травнем 2019 року, у квiтнi 

2020 року падiння становило 16,2%..    Погiршення економiчної ситуацiї в Українi, у тому 

числi внаслiдок COVID-19 призвело до девальвацiї української гривнi щодо iноземних валют. 

Спалах вiрусного захворювання - короновiрусу (Covid-19) було визнано пандемiєю в березнi 

2020 р. Свiтове поширення COVID-19 створило значну мiнливiсть, невизначенiсть та 

економiчне падiння протягом 2020 - 2021 р. Пандемiя призвела до широкомасштабного 

негативного впливу на свiтову економiку i iснує значна невизначенiсть щодо того, наскiльки 

COVID-19 продовжить поширюватись, а також про масштаби та тривалiсть урядових та iнших 

заходiв, направлених на уповiльнення поширення вiрусу, таких як карантин, домашнiй режим. 

Компанiя вже вжила конкретних заходiв для забезпечення здоров'я та безпеки своїх працiвникiв. 

В червнi 2020 року Мiжнародний валютний фонд (МВФ) затвердив 18-мiсячну (stand-by) 

програму у розмiрi, еквiвалентному 5 мiльярдам доларiв США, спрямовану на забезпечення 

платiжного балансу та пiдтримку бюджету, щоб допомогти владi вирiшити наслiдки викликiв, 

спричинених пандемiєю COVID-19. Затвердження угоди дозволило негайно виплатити суму, 

еквiвалентну 2,1 мiльярда доларiв США. 

На дату випуску цiєї фiнансової звiтностi вплив COVID-19 на дiяльнiсть Компанiї не був 

суттєвим. Керiвництво продовжує регулярно вiдслiдковувати вплив COVID-19, а саме його 

потенцiйний вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi, грошовi потоки, знецiнення 

активiв та платоспроможнiсть контрагентiв. Кiнцевий вплив COVID-19 буде залежати вiд 

майбутнiх подiй, включаючи, серед iншого, вiд кiнцевого географiчного поширення та тяжкостi 

вiрусу, наслiдкiв урядових та iнших заходiв, спрямованих на запобiгання поширення вiрусу, 

розробки ефективних методiв лiкування, тривалостi спалаху, дiй, якi вживають урядовi органи, 

замовники, постачальники та iншi третi сторони, наявностi робочої сили, термiнiв та ступiню 

вiдновлення нормальних економiчних та операцiйних умов. 

 

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 20 000 грн. (ст. 14.1.138 ПКУ) 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.  

. Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу Компанiя переглядає на кiнець 

кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, здiйснених в 

минулих перiодах вiдображається  як змiни облiкових оцiнках. 

Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв прийнято об'єкт основних 

засобiв.  

Амортизацiю основних засобiв обчислюють прямолiнiйним методом. Середнi перiоди 

амортизацiї, якi вiдображають прогнознi строки корисної експлуатацiї активiв, наступнi: 

 

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 обгрунтована  

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.  

 

Нематерiальнi активи при придбаннi оцiнюються по первiснiй вартостi. Пiсля первiсного 

визнання нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. 

Амортизацiю нематерiальних активiв обчислюють прямолiнiйним методом. Середнi перiоди 

амортизацiї, якi вiдображають прогнознi строки корисної експлуатацiї активiв, наступнi: 

 

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

 

Група Термiн  корисного використання Метод нарахування амортизацiї 

 

Програмне забезпечення 5 рокiв  прямолiнiйний 

 

Операцiї в iноземнiй валютi 

 

Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом на 

дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, 

перераховуються у функцiональну валюту за курсом на кiнець звiтного перiоду. Рiзницi, що 

виникають при перерахуваннi, вiдображаються у окремому звiтi про сукупний дохiд. 

Немонетарнi статтi, що вiдображаються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, 

перераховуються за курсом на дату первинної операцiї. Прибутки та збитки, отриманi при змiнi 

обмiнного курсу, вiдображаються в звiтi про прибутки в статтi "Iншi операцiйнi доходи / 



(витрати)". Курсовi рiзницi, пов'язанi з фiнансовою дiяльнiстю, вiдображаються в звiтi про 

прибутки в статтi "Фiнансовi доходи / (витрати)". 

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

наступними: 

 

 31 грудня 2020 30 вересня 2021 р. гривень 

 

1 долар США  28, 2746    26, 576 

 

1 євро 34, 7396    30, 981 

 

5.3. Фiнансовi iнструменти.  

 

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", фiнансовий iнструмент - це договiр, в 

результатi якого виникають фiнансовий актив у однiєї компанiї i фiнансове зобов'язання або 

дольовий iнструмент у iншої компанiї.  

Фiнансовий актив - актив, що являє собою: 

- грошовi кошти; 

- дольовий iнструмент iншої компанiї (наприклад акцiї); 

- договiрне право на отримання, грошових коштiв або iншого фiнансового активу вiд iншої 

компанiї. 

Фiнансове зобов'язання - це зобов'язання, що являє собою: 

- договiрне зобов'язання з поставки грошових коштiв або iнших фiнансових iнструментiв 

iншої компанiї; 

- договiрне зобов'язання з обмiну фiнансовими активами чи зобов'язаннями з iншою 

компанiєю на потенцiйно невигiдних умовах; 

- договiр, який буде врегульовано засобами поставки власних дольових iнструментiв. 

Для цiлей бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, фiнансовi активи класифiкуються на 

три основнi категорiї: фiнансовi активи за амортизованою вартiстю; фiнансовi активи за 

справедливою вартiстю з визнанням її змiн i iншому сукупному доходi та фiнансовi активи за 

справедливою вартiстю з визнанням її змiн у прибутку та збитку. 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання 

обох зазначених умов: фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є 

утримання фiнансових активiв для одержання договiрних грошових потокiв; i договiрнi умови 

фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної 

суми та процентiв на непогашену частку основної суми. Фiнансовий актив оцiнюється за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не оцiнюється за амортизованою 

собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. Однак, Компанiя може 

на власний розсуд прийняти пiд час первiсного визнання певних iнвестицiй в iнструменти 

власного капiталу, якi в iншому випадку оцiнювалися б за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток, безвiдкличне рiшення про вiдображення подальших змiн справедливої 

вартостi в iншому сукупному доходi. Сума амортизацiї дисконту або премiї нараховується 

одночасно з нарахуванням вiдсотка (доходу вiд фiнансових iнвестицiй), що пiдлягає одержанню, 

i вiдображається в складi iнших фiнансових доходiв або iнших фiнансових витрат з одночасним 

збiльшенням або зменшенням балансової вартостi фiнансових iнвестицiй вiдповiдно. 

Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи такого роду оцiнюються за амортизованою 

вартiстю, яка визначається з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за 

вирахуванням знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або 

премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної 

вiдсоткової ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної вiдсоткової ставки 



включається до складу фiнансових доходiв у звiтi про прибутки чи збитки. Збитки, зумовленi 

знецiненням, визнаються у звiтi про прибуток або збиток у складi витрат на фiнансування в разi 

позик або iнших операцiйних витрат в разi дебiторської заборгованостi. 

Дебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки, вiдображається за 

амортизованою вартiстю. Визнаний резерв оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю 

активу та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових коштiв, дисконтованих за 

ефективною вiдсотковою ставкою, розрахованою на момент первiсного визнання. До цiєї 

категорiї належить страхова та iнша дебiторська заборгованiсть, включаючи наданi позики.  

Припинення визнання фiнансового активу або частини фiнансового активу, вiдбувається тодi, 

коли втрачається контроль над правами за контрактом (коли зазначенi права реалiзуються, 

припиняється їх дiя або органiзацiя вiдмовляється вiд своїх прав або передає їх третiй сторонi). 

При припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю и отриманою 

компенсацiєю включається у Звiт про прибутки й збитки. 

Фiнансове зобов'язання списується з балансу, коли воно лiквiдовано, тобто погашено, 

анульоване або припинено. Умова припинення визнання виконується, коли розрахунок за 

зобов'язанням здiйснюється шляхом виплати кредиторовi або коли дебiтор звiльняється вiд 

первинних обов'язкiв по виконанню зобов'язання або в результатi чинностi закону, або 

кредитором. 

Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан, коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструменту. 

Компанiя визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 

- фiнансовi активи; 

- фiнансовi зобов'язання; 

- iнструменти власного капiталу; 

Фiнансовi активи включають: 

- грошовi кошти ; 

- дебiторську заборгованiсть за страховою дiяльнiстю; 

- дебiторську заборгованiсть за iншою дiяльнiстю, що вiдповiдає поняттю фiнансових 

iнструментiв, 

- фiнансовi iнвестицiї у виглядi депозитiв, 

Фiнансовi зобов'язання включають: 

- кредиторську заборгованiсть; 

- кредити та позики 

Первiсна оцiнка та облiк фiнансових активiв та зобов'язань здiйснюється за справедливою 

вартiстю. 

Операцiї з визнання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку 

за датою розрахунку - це дата, коли актив передається Компанiї або Компанiєю. 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

Грошовi кошти складаються iз готiвки в касi та коштiв на рахунках в установах банкiв, грошовi 

кошти у дорозi та депозити та високолiквiднi iнвестицiї з початковим строком погашення до 90 

днiв з дати придбання iз несуттєвим ризиком змiн справедливої вартостi.  

 

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 30 вересня 2021  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. 

 

Дебiторська заборгованiсть 

 

Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовий актив (за винятком дебiторської 

заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, 

за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та оцiнюється за 

амортизованою вартiстю. 

 

Зменшення корисностi 

 

Компанiя визнає резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (ECL/ОКЗ) за фiнансовими активами, що 

оцiнюються за амортизованою вартiстю (АС) та активами, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд (FVOCI). 

ОКЗ розраховуються на основi рiзницi мiж грошовими потоками, що належать вiдповiдно до 

договору, i всiма грошовими потоками, якi Компанiя очiкує отримати, дисконтованими з 

використанням первiсної ефективної процентної ставки або її приблизного значення. Очiкуванi 

грошовi потоки включають грошовi потоки вiд продажу утримуваної застави або вiд iнших 

механiзмiв пiдвищення кредитної якостi, якi є невiд'ємною частиною договiрних умов. 

ОКЗ визнаються в три етапи. У разi фiнансових iнструментiв, за якими з моменту їх первiсного 

визнання кредитний ризик значно не збiльшився, створюється оцiночний резерв пiд збитки щодо 

кредитних збиткiв, якi можуть виникнути внаслiдок дефолтiв, можливих протягом наступних 12 

мiсяцiв (12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки). Для фiнансових iнструментiв, за якими з 

моменту первiсного визнання кредитний ризик збiльшився значно, створюється оцiночний 

резерв пiд збитки щодо кредитних збиткiв, очiкуваних протягом строку дiї цього фiнансового 

iнструменту, незалежно вiд термiнiв настання дефолту (очiкуванi кредитнi збитки за весь 

термiн). 

Вiдносно страхової дебiторської заборгованостi i активiв за договором Компанiя застосовує 

спрощений пiдхiд при розрахунку ОКЗ. Отже, Компанiя не вiдслiдковує змiни кредитного 

ризику, а замiсть цього на кожну звiтну дату визнає забезпечення пiд збитки в сумi, що дорiвнює 

очiкуваним кредитних збитках за весь термiн. 

Компанiя вважає, що за фiнансовим активом стався дефолт, якщо передбаченi договором 

платежi простроченi на 365 днiв. Однак в певних випадках Компанiя також може прийти до 

висновку, що за фiнансовим активом стався дефолт, якщо внутрiшня або зовнiшня iнформацiя 

вказує на те, що малоймовiрно, що Компанiя отримає, без урахування механiзмiв пiдвищення 

кредитної якостi, утримуваних Компанiєю, всю суму залишилися виплат, передбачених 

договором. Фiнансовий актив списується, якщо у Компанiї немає обгрунтованих очiкувань щодо 

вiдшкодування передбачених договором грошових потокiв. 

 

Фiнансовi зобов'язання  

 

Первiсне визнання та оцiнка  

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються при первiсному визнаннi вiдповiдно, як фiнансовi 

зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити та 

позики, кредиторська заборгованiсть або похiднi iнструменти, класифiкованi на розсуд Компанiї 

як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi.  



Всi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням (у 

разi кредитiв, позик i кредиторської заборгованостi) витрат на операцiю, що безпосередньо 

вiдносяться до них.   

Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, 

векселi, кредити та iншi позики, включаючи банкiвськi овердрафти. 

 

Подальша оцiнка 

Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб:  

Компанiя здiйснює класифiкацiю всiх фiнансових зобов'язань як таких, що в подальшому 

оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за винятком: 

- фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток. Такi зобов'язання, включаючи похiднi iнструменти, що є зобов'язаннями, надалi 

оцiнюються за справедливою вартiстю. 

- фiнансових зобов'язань, що виникають у разi невiдповiдностi передавання фiнансового 

активу критерiям для припинення визнання або в разi застосування пiдходу подальшої участi.  

- зобов'язань iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової. 

 

Кредити та позики  

 

Пiсля первiсного визнання процентнi кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю 

з використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки за такими 

фiнансовими зобов'язаннями визнаються в прибутку чи збитку при припиненнi їх визнання, а 

також у мiру нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки. 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а 

також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.  

Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу витрат по фiнансуванню в 

звiтi про прибуток або збиток. До цiєї категорiї, головним чином, вiдносяться процентнi кредити 

та позики. 

Кредити та позики класифiкуються як короткостроковi зобов'язання, якщо Компанiя не має 

безумовно права вiдкласти погашення зобов'язання, принаймнi на один рiк пiсля дати 

пiдготовки балансу. 

 

Припинення визнання  

Визнання фiнансового зобов'язання припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або 

термiн його дiї закiнчився. Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим 

зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або якщо умови 

наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни враховуються як припинення 

визнання первiсного зобов'язання та початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх 

балансової вартостi визнається в звiтi про прибутки або збитку. 

 

Взаємозалiк фiнансових iнструментiв  

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку (згортанню), а нетто-сума 

поданню в звiтi про фiнансовий стан, коли iснує юридично захищене право на взаємозалiк 

визнаних сум i коли є намiр провести розрахунок на нетто-основi, реалiзуючи активи i 

одночасно з цим погасити зобов'язання. 

 

5.4 Договори оренди 

 

Компанiя оцiнює чи є договiр орендою, або чи мiстить вiн оренду, на початку дiї договору. 

Договiр є орендним або мiстить оренду, якщо вiн передає право контролювати використання 

iдентифiкованого активу протягом певного перiоду часу в обмiн на компенсацiю. 



Компанiя як орендар 

 

Компанiя застосовує єдиний пiдхiд до визнання та оцiнки для всiх видiв оренди, крiм 

короткострокової оренди та оренди малоцiнних активiв. Компанiя визнає орендне зобов'язання 

для здiйснення лiзингових платежiв та активи з права користування, що представляють собою 

право користування базовими активами. 

 

Актив з права користування 

 

Компанiя визнає актив з права користування на дату початку оренди (тобто дату, коли базовий 

актив буде доступний для використання). Актив з права користування, оцiнюється за 

собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi та 

коригується на ефект переоцiнки зобов'язань з оренди. Собiвартiсть активу з права користування 

складається з суми первiсної оцiнки орендного зобов'язання, будь-яких орендних платежiв, 

здiйснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулiв до оренди, 

первiснi прямi витрати, понесенi орендарем. Визнанi активи з права користування об'єктом 

амортизуються на прямолiнiйнiй основi протягом меншого з очiкуваних строкiв: корисного 

використання або строку оренди. 

 

Орендне зобов'язання 

 

На дату початку оренди орендар оцiнює орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю 

орендних платежiв, не сплачених на таку дату. Оренднi платежi, включенi в оцiнку орендного 

зобов'язання, складаються з наступних платежiв за право використання базового активу 

протягом строку оренди, якi не були сплаченi на дату початку оренди: 

o  фiксованi платежi (за вирахуванням будь-яких стимулiв до оренди, що пiдлягають 

отриманню); 

o змiннi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу чи ставки, первiсно оцiненi з 

використанням такого iндексу чи ставки на дату початку оренди, сум, що, як очiкується, будуть 

сплаченi орендарем за гарантiями лiквiдацiйної вартостi; 

o цiну виконання можливостi придбання, якщо орендар обгрунтовано впевнений у тому, 

що вiн скористається такою можливiстю; 

платежi в рахунок штрафiв за припинення оренди, якщо строк оренди вiдображає реалiзацiю 

орендарем можливостi припинення оренди. 

Змiннi оренднi платежi, якi не залежать вiд iндексу чи ставки, визнаються у тому перiодi, у 

якому сталася подiя чи умови, якi спричинили здiйснення таких платежiв. 

Оренднi платежi дисконтуються, застосовуючи припустиму ставку вiдсотка в орендi, якщо таку 

ставку можна легко визначити. Якщо таку ставку не можна легко визначити, то орендар 

застосовує ставку додаткових запозичень орендаря. 

Пiсля дати початку оренди, сума орендного зобов'язання збiльшується на суму нарахованих 

вiдсоткiв та зменшується за рахунок здiйснення лiзингових платежiв. А також, орендар 

переоцiнює балансову вартiсть орендного зобов'язання з метою вiдображення будь-якої 

переоцiнки або модифiкацiї оренди, або з метою вiдображення переглянутих по сутi фiксованих 

орендних платежiв. 

 

Короткострокова оренда та оренда малоцiнних активiв 

 

Компанiя застосовує виключення практичного характеру вiд визнання щодо своєї 

короткострокової оренди (тобто оренди термiном до 12 мiсяцiв включно). Компанiя також 

застосовує дане виключення щодо оренди малоцiнних активiв. Орендар визнає оренднi платежi, 

пов'язанi з такою орендою, як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. 



 

Компанiя укладає договори оренди примiщень на строк до 1 року. Цi договори визнаються 

короткостроковими та оренднi платежi вiдповiдно до договорiв вiдображаються у складi витрат 

звiтного перiоду.  

 

Компанiя як орендодавець 

 

Оренда класифiкується як операцiйна оренда, якщо вона не передає в основному всi ризики та 

вигоди щодо права власностi на базовий актив. Доходи вiд оренди, облiковуються прямолiнiйно 

на умовах оренди та включаються до доходiв Компанiї у звiтi про прибутки та збитки через його 

операцiйний характер. Орендодавець додає первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi 

договору про операцiйну оренду, до балансової вартостi базового активу та визнає їх, як витрати 

протягом строку оренди на такiй самiй основi, як дохiд вiд оренди. Умовнi оренднi платежi 

визнаються доходом у тому перiодi, в якому вони були отриманi. 

 

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 

 

Класифiкацiя контрактiв  

Контракти, за якими Компанiя приймає значний страховий ризик iншої сторони (власника 

страхового полiса), погодившись надати компенсацiю власниковi страхового полiса чи iншому 

вигодонабувачу у тому випадку, якщо визначена у контрактi непевна майбутня подiя (страховий 

випадок) негативно вплине на власника страхового полiса чи вигодонабувача, класифiкуються 

як страховi контракти. 

 Страховий ризик не є фiнансовим ризиком. Фiнансовий ризик - це ризик можливої майбутньої 

змiни одного або кiлькох визначених фiнансових параметрiв, таких як процентнi ставки, цiни на 

фiнансовi iнструменти, цiни на споживчi товари, валютний курс, iндекс цiн чи ставок, показник 

кредитного рейтингу чи iндексу платоспроможностi, тощо, або у випадку змiни нефiнансових 

параметрiв - якщо така змiна не є характерною для сторони контракту. Страховi контракти 

можуть також покривати певний фiнансовий ризик. 

 Страховий ризик є суттєвим, якщо i тiльки якщо внаслiдок страхового випадку у Компанiї 

може виникати зобов'язання зi сплати суттєвих збиткiв. З моменту класифiкацiї контракту як 

страхового контракту його класифiкацiя залишається незмiнною до припинення дiї контракту 

або виконання всiх прав та зобов'язань. Контракти, згiдно з якими передача страхового ризику 

до Компанiї вiд власника страхового полiса є несуттєвою, класифiкуються як фiнансовi 

iнструменти.  

 

Визнання та оцiнка страхових контрактiв  

 

Валова сума страхових премiй за укладеними договорами страхування являє собою премiї, 

визнанi на валовiй основi вiдповiдно до умов договорiв. Зароблена частка отриманих премiй 

визнається у складi доходу. Заробленi премiї визнаються вiд дати переходу ризику, протягом 

перiоду покриття збиткiв, з урахуванням характеру ризикiв, передбачених договорами. Премiї за 

укладеними договорами вихiдного перестрахування визнаються, як витрати з урахуванням 

характеру отриманих послуг з перестрахування.  



 

Дострокове припинення дiї страхових полiсiв  

 

Дiя страхових полiсiв може бути достроково припинена Компанiєю, якщо iснують об'єктивнi 

ознаки того, що страхувальник не бажає або не може продовжувати сплачувати страховi премiї. 

Таким чином, дострокове припинення дiї страхових полiсiв стосується переважно тих полiсiв, 

умовами яких передбачена сплата страхових премiй на основi графiку платежiв. Валова сума 

страхових премiй вiдображається за вирахуванням повернених премiй достроково припинених 

полiсiв страхування.  

 

Резерв незароблених премiй  

 

Резерв незароблених премiй становить частку валової суми премiй за страховими контрактами, 

що, як очiкується, буде зароблена у наступному фiнансовому роцi чи у подальших роках, i 

розраховується для кожного окремого контракту пропорцiйно строку контракту, розрахованому 

по днях.  

 

Збитки  

 

Чиста сума понесених збиткiв являє собою збитки, сплаченi протягом фiнансового року з 

урахуванням змiн резерву невиплачених збиткiв (резерву збиткiв). Резерв збиткiв являє собою 

сукупну суму оцiнки Компанiєю всiх витрат на вiдшкодування збиткiв, понесених, але не 

сплачених на будь-яку звiтну дату, включаючи заявленi збитки. Резерв збиткiв оцiнюється 

актуарiями Компанiї окремо за кожним видом страхування з урахуванням припущень, що 

грунтуються на даних про збитки минулих рокiв, а також досвiду у сферi врегулювання збиткiв. 

Методи визначення таких оцiнок та створення вiдповiдних резервiв постiйно переглядаються i 

оновлюються. Резерв збиткiв складається з резерву заявлених, але не виплачених збиткiв, 

(ЗАНЗ). i резерву понесених, але не заявлених збиткiв, (ПАНЗ). Резерв ЗАНЗ оцiнюється щодо 

всiх збиткiв, заявлених, але не виплачених на дату звiту. Така оцiнка здiйснюється на основi 

iнформацiї, отриманої Компанiєю в ходi розслiдування страхових випадкiв пiсля звiтної дати. 

Резерв ПАНЗ визначається як рiзниця мiж загальною сумою невиплачених збиткiв, визначеною 

актуарiями, як зазначено вище, та сумою ЗАНЗ. Резерви невиплачених збиткiв не 

дисконтуються.  

Коригування сум резервiв на покриття збиткiв, створених у попереднi роки, вiдображаються у 

окремiй фiнансовiй звiтностi за перiод, в якому проводяться такi коригування, i розкриваються 

окремо, якщо вони є суттєвими.  

 

Перестрахування  

 

Компанiя укладає договори перестрахування в ходi звичайної дiяльностi з метою обмеження 

потенцiйного чистого збитку шляхом часткової передачi ризику перестраховикам. Договори 

перестрахування не звiльняють Компанiю вiд її прямих зобов'язань перед страхувальниками.   

Премiї, вiдступленi перестраховикам, та суми вiдшкодувань, отриманих вiд перестраховикiв, 

представленi у прибутку або збитку та у Звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi.  

Активи перестрахування включають залишки заборгованостi перестраховикiв за вiдступленими 

зобов'язаннями зi страхування. Суми, що будуть вiдшкодованi перестраховиками, оцiнюються у 

спосiб, що узгоджується з оцiнкою резерву збиткiв, пов'язаного з полiсом, що був 

перестрахований.  

Премiї за договорами вхiдного перестрахування визнаються як дохiд та облiковуються так, наче 

перестрахування є прямим страхуванням, з урахуванням класифiкацiї продуктiв з 

перестрахування.  



 

Активи перестрахування оцiнюються на предмет iснування ознак зменшення корисностi на 

кожну дату звiту про фiнансовий стан. Такi активи вважаються знецiненими, якщо iснують 

об'єктивнi ознаки, в результатi подiї, що мала мiсце пiсля їх первiсного визнання, що Компанiя 

може не отримати всi суми належнi до сплати, i якщо iснує можливiсть достовiрно оцiнити 

вплив такої подiї на суми, якi Компанiя зможе отримати вiд перестраховика. Тiльки права за 

контрактами, що призводять до передачi суттєвої частини страхового ризику, облiковуються як 

активи з перестрахування. Права за контрактами, що не передбачають передачi суттєвого 

страхового ризику, облiковуються як фiнансовi iнструменти.  

 

Аналiз збитковостi страхових продуктiв i адекватностi резерву збиткiв  

 

На кожну дату звiтностi проводяться аналiзи збитковостi страхових продуктiв i адекватностi 

резервiв з метою визначення того, чи є адекватними резерви, за вирахуванням вiдстрочених 

витрат на залучення нових страхувальникiв та будь-яких вiдповiдних нематерiальних активiв, 

якi були отриманi в результатi об'єднання бiзнесу або передачi портфеля. Адекватнiсть резервiв 

аналiзується окремо для кожного виду страхування. Для проведення такого аналiзу 

використовуються найбiльш достовiрнi поточнi оцiнки всiх майбутнiх грошових потокiв за 

договорами страхування та вiдповiдних витрат, таких, як витрати на вiдшкодування збиткiв, i 

iнвестицiйного доходу вiд активiв, що пiдтримують резерви. У випадку виявлення дефiциту 

вiдповiднi вiдстроченi витрати на залучення нових страхувальникiв та вiдповiднi нематерiальнi 

активи уцiняються та, якщо необхiдно, створюється додатковий резерв.  

 

Дебiторська та кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю  

 

Суми дебiторської та кредиторської заборгованостi утримувачiв полiсiв, агентiв та 

перестраховикiв є фiнансовими iнструментами i включаються до складу дебiторської та 

кредиторської заборгованостi за страховою дiяльнiстю, а не до резервiв незароблених премiй чи 

до активiв за договорами перестрахування. Компанiя регулярно переглядає дебiторську 

заборгованiсть за страховою дiяльнiстю з метою оцiнки можливого зменшення корисностi.  

 

Дебiторська заборгованiсть з вiдшкодувань за регресними позовами  

 

Дебiторська заборгованiсть з вiдшкодувань за регресними позовами включає суми, отриманi вiд 

сторiн, якi спричинили страховi випадки, якщо це передбачено умовами договору страхування 

для даного виду страхування. При добровiльному страхуваннi це вiдбувається тодi, коли 

сторона, що спричинила страховий випадок, несе вiдповiдальнiсть за цивiльним судочинством, а 

при обов'язковому страхуваннi цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв автотранспортних 

засобiв - у випадках, передбачених законодавством. Пiсля врегулювання збитку Компанiя 

оцiнює доцiльнiсть стягнення збиткiв зi сторони, що спричинила страховий випадок, 

враховуючи можливий результат розгляду справи та спiввiдношення витрат i вигод у зв'язку з 

ним. Якщо боржник не визнає збиток або не вiдповiдає на вимогу про його вiдшкодування, 

приймається рiшення або подати позовну вимогу до суду, або вiдмовитися вiд права вимоги про 

вiдшкодування.  

Дебiторська заборгованiсть з вiдшкодувань за регресними позовами визнається при придбаннi та 

на звiтну дату як дебiторська заборгованiсть у звiтi про фiнансовий стан i як зменшення 

понесених збиткiв у звiтi про сукупний дохiд. Сума дебiторської заборгованостi з вiдшкодувань 

за регресними позовами розраховується, виходячи з ймовiрностi її вiдшкодування, iсторичного 

досвiду роботи Компанiї з аналогiчними справами та природи страхового класу.  

 

 



5.7.  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. 

 

Методи, використанi при прийняттi рiшень про припущення. 

 

Найбiльш iстотнi ризики Компанiї пов'язанi зi страховими вiдшкодуваннями, якi виплачуються 

за договорами добровiльного страхування наземного транспорту.  

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. 

Резерв на неврегульованi вимоги створюється на основi заявлених вимог.  

Резерв збиткiв складається з резерву заявлених, але не виплачених збиткiв. 

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. 

 

5.8. 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. 

 

5.9. 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. 

 

5.10 . 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. 

 

5.11. Зобов`язання за виплатами працiвникам 

 

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

зобов'язань  немає. 

 

5.12. Податки на прибуток 

 

Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, що 

вступило в дiю на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку включають поточний та 

вiдстроченi податки i визнаються у звiтi про сукупний дохiд або безпосередньо у капiталi, в 

залежностi вiд того чи вiдноситься вiн до операцiй, що вiдображенi у тому ж або iншому перiодi, 

у iншому сукупному доходi або безпосередньо у капiталi. 

Поточний податок - сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо 

оподаткованого прибутку (податкового збитку) за перiод. Оподатковуваний прибуток або 

збитки визнаються на оцiночних.  

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується з використанням балансового методу для 

податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та 



зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до звiльнення 

при первiсному визнаннi, вiдстроченi, податки: не вiдображаються у вiдношеннi тимчасових 

рiзниць при початковому визнаннi активу або зобов'язання за угодою, крiм об'єднання компанiй, 

якщо такi операцiї при первiсному визнаннi не впливають нi на бухгалтерський, нi на 

оподаткований прибуток. Вiдкладенi суми податку оцiнюються за ставками оподаткування, що 

дiють або вступили в силу на кiнець звiтного перiоду, якi будуть застосовуватися у перiод, коли 

тимчасовi рiзницi або податковi збитки будуть реалiзованi. Вiдстроченi податковi активи щодо 

тимчасових рiзниць i податкових збиткiв вiдображаються у тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть, що 

у майбутньому iснуватиме оподатковуваний прибуток. 

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.  

 

5.13. Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'ясненням 

 

Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'яснень. Компанiя вперше 

застосувала деякi стандарти i поправки, якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. Компанiя не застосовувала достроково 

стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але ще не вступили в силу. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - "Визначення бiзнесу" У поправках до МСФЗ (IFRS) 3 

пояснюється, що, щоб вважатися бiзнесом, iнтегрована сукупнiсть видiв дiяльностi та активiв 

повинна включати як мiнiмум внесок i принципово значущий процес, якi разом в значнiй мiрi 

можуть сприяти створенню вiддачi. При цьому пояснюється, що бiзнес не обов'язково повинен 

включати всi вклади i процеси, необхiднi для створення вiддачi. Данi поправки не вплинули на  

фiнансову звiтнiсть Компанiї, але можуть бути застосовнi в майбутньому, якщо Компанiя 

проведе операцiю по об'єднанню бiзнесiв 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9 i МСФЗ (IAS) 39 - "Реформа базової процентної 

ставки" Поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання i 

оцiнка" передбачають ряд звiльнень, якi застосовуються до всiх вiдносин хеджування, на якi 

реформа базової процентної ставки безпосередньо впливає. Реформа базової процентної ставки 

впливає на вiдносини хеджування, якщо в результатi її застосування виникають невизначеностi 

щодо термiнiв виникнення i / або величини грошових потокiв, заснованих на базовiй процентнiй 

ставцi, по об'єкту хеджування або вiд iнструмента хеджування. Данi поправки не вплинули на  

фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки у неї вiдсутнi вiдносини хеджування, заснованi на 

процентних ставках. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 i МСФЗ (IAS) 8 - "Визначення суттєвостi" Поправки пропонують 

нове визначення суттєвостi, згiдно з яким "iнформацiя є суттєвою, якщо можна обгрунтовано 

очiкувати, що її пропуск, спотворення або маскування вплинуть на рiшення основних 

користувачiв фiнансової звiтностi загального призначення, прийнятi ними на основi цих 

фiнансових звiтiв, що надає фiнансову iнформацiю про конкретну органiзацiю, що звiтує ". У 

поправках пояснюється, що суттєвiсть буде залежати вiд характеру або кiлькiсної значущостi 

iнформацiї (взятої окремо або в сукупностi з iншою iнформацiєю) в контекстi фiнансової 

звiтностi, що розглядається в цiлому. Спотворення iнформацiї є суттєвим, якщо можна 

обгрунтовано очiкувати, що це вплине на рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi. 

Данi поправки не вплинули на  фiнансову звiтнiсть Компанiї, i очiкується, що в майбутньому 

вплив також буде вiдсутнiй.  

 



"Концептуальнi засади подання фiнансових звiтiв", випущенi 29 березня 2018 р Концептуальнi 

основи не є стандартом, i жодне з положень Концептуальних засад не має переважної сили над 

будь-яким положенням або вимогами стандарту. Цiлi Концептуальних засад полягають в 

наступному: сприяти Радi по МСФО в розробцi стандартiв; сприяти укладачам фiнансових звiтiв 

при розробцi положень облiкової полiтики, коли жоден з стандартiв не регулює певну операцiю 

або iншу подiю; i сприяти всiм сторонам в розумiннi та iнтерпретацiї стандартiв. Даний 

документ вплине на органiзацiї, якi розробляють свою облiкову полiтику вiдповiдно до 

положень Концептуальних засад. Переглянута редакцiя Концептуальних засад мiстить кiлька 

нових концепцiй, оновленi визначення активiв i зобов'язань i критерiї для їх визнання, а також 

пояснює деякi суттєвi положення. Перегляд даного документа не вплинув на  фiнансову 

звiтнiсть Компанiї. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 - "Поступки з оренди, пов'язанi з пандемiєю Covid-19" 28 травня 

2020 року Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" - "Поступки з оренди, 

пов'язанi з пандемiєю Covid- 19 ". Дана поправка передбачає звiльнення для орендарiв вiд 

застосування вимог МСФЗ (IFRS) 16 в частинi облiку модифiкацiй договорiв оренди в разi 

поступок з оренди, якi виникають в якостi прямого слiдства пандемiї Covid-19. Як спрощення 

практичного характеру орендар може прийняти рiшення не аналiзувати, чи є поступка з оренди, 

надана орендодавцем у зв'язку з пандемiєю Covid-19, модифiкацiєю договору оренди. Орендар, 

який приймає таке рiшення, повинен враховувати будь-яку змiну орендних платежiв, 

обумовлене поступкою з оренди, пов'язаної з пандемiєю Covid-19, аналогiчно тому, як ця змiна 

вiдображалася б в облiку вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16, якщо б вона не була модифiкацiєю 

договору оренди. Дана поправка застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 

червня 2020 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Ця поправка не 

мала впливу на  фiнансову звiтнiсть Компанiї станом на 30 вересня 2021 року. 

Нижче наводяться новi стандарти, поправки i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не 

вступили в силу на дату випуску фiнансової звiтностi Компанiї. Компанiя має намiр застосувати 

цi стандарти, поправки i роз'яснення, у разi необхiдностi, з дати їх вступу в силу. 

МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти" В травнi 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ 

(IFRS) 17 "Договори страхування", новий всеосяжний стандарт фiнансової звiтностi для 

договорiв страхування, який розглядає питання визнання i оцiнки, подання та розкриття 

iнформацiї. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, вiн замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 

"Страховi контракти", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всiх 

видiв договорiв страхування (Страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, 

пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також 

до певних гарантiв i фiнансових iнструментiв з умовами дискрецiйного участi. Є кiлька виняткiв 

зi сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв 

страхування, яка є бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог 

МСФЗ (IFRS) 4, якi в основному базуються на попереднiх мiсцевих облiкових полiтиках, МСФЗ 

(IFRS) 17 надає всебiчну модель облiку договорiв страхування, охоплюючи всi доречнi аспекти 

облiку. В основi МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним: 

 o Певнi модифiкацiї для договорiв страхування з умовами прямої участi (метод змiнної 

винагороди).  

o Спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для короткострокових 

договорiв.  

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 - "Класифiкацiя зобов'язань як короткострокових або 

довгострокових" У сiчнi 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до пунктiв 69-76 МСФЗ 

(IAS) 1, в яких пояснюються вимоги щодо класифiкацiї зобов'язань як короткострокових або 

довгострокових. У поправках пояснюється наступне: 

 o що розумiється пiд правом вiдстрочити врегулювання зобов'язань;  

o право вiдстрочити врегулювання зобов'язань повинно iснувати на кiнець звiтного перiоду; 

 o на класифiкацiю зобов'язань не впливає ймовiрнiсть того, що органiзацiя виконає своє право 



вiдстрочити врегулювання зобов'язання;  

o умови зобов'язання не впливатимуть на його класифiкацiю, тiльки якщо похiдний iнструмент, 

вбудований в конвертоване зобов'язання, сам по собi є iнструментом власного капiталу. 

 Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2023 року або 

пiсля цiєї дати, i застосовуються ретроспективно. В даний час Компанiя аналiзує можливий 

вплив цих поправок на поточну класифiкацiю зобов'язань i необхiднiсть перегляду умов за 

iснуючими договорами. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - "Посилання на Концептуальнi засади" У травнi 2020 року Рада з 

МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесiв" - "Посилання на 

концептуальнi засади". Мета даних поправок - замiнити посилання на "Концепцiю пiдготовки та 

подання фiнансової звiтностi", випущену в 1989 роцi, на посилання на "Концептуальнi засади 

подання фiнансових звiтiв", випущенi в березнi 2018 року, без внесення значних змiн у вимоги 

стандарту. Рада також додала виключення з принципу визнання в МСФЗ (IFRS) 3, щоб уникнути 

виникнення потенцiйних прибуткiв або збиткiв "2-го дня", для зобов'язань i умовних 

зобов'язань, якi вiдносилися б до сфери застосування МСФЗ (IAS) 37 або Роз'яснення КТМФЗ 

(IFRIC ) 21 "Обов'язковi платежi", якби вони виникали в рамках окремих операцiй. У той же час 

Рада вирiшила роз'яснити iснуючi вимоги МСФЗ (IFRS) 3 щодо умовних активiв, на якi замiна 

посилань на "Концепцiю пiдготовки та подання фiнансової звiтностi" не вплине. Данi поправки 

вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати, i 

застосовуються перспективно.  

до МСФЗ (IAS) 16 - "Основнi засоби: надходження до використання за призначенням" У травнi 

2020 року Рада з МСФЗ випустила документ "Основнi засоби: надходження до використання за 

призначенням", який забороняє органiзацiям вiднiмати з первiсної вартостi об'єкта основних 

засобiв будь-якi надходження вiд продажу виробiв, вироблених в процесi доставки цього об'єкта 

до мiсця розташування та приведення його у стан, якi потрiбнi для його експлуатацiї в спосiб, 

визначений управлiнським. Замiсть цього органiзацiя визнає надходження вiд продажу таких 

виробiв, а також вартiсть виробництва цих виробiв в прибутку чи збитку. Данi поправки 

вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати, i 

повиннi застосовуватися ретроспективно до тих об'єктiв основних засобiв, якi стали доступними 

для використання на дату початку (або пiсля неї) самого раннього з представлених у фiнансовiй 

звiтностi перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує данi поправки. Очiкується, що данi 

поправки не матимуть iстотного впливу на Компанiю. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 37 - "Обтяжливi договори - витрати на виконання договору" В травнi 

2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 37, в яких роз'яснюється, якi 

витрати органiзацiя повинна враховувати при оцiнцi того, чи є договiр обтяжливим або 

збитковим. Поправки передбачають застосування пiдходу, заснованого на "витратах, 

безпосередньо пов'язаних з договором". Витрати, безпосередньо пов'язанi з договором на 

надання товарiв або послуг, включають як додатковi витрати на виконання цього договору, так i 

розподiленi витрати, безпосередньо пов'язанi з виконанням договору. Загальнi i адмiнiстративнi 

витрати не пов'язанi безпосередньо з договором i, отже, виключаються, окрiм випадкiв, коли 

вони явно пiдлягають вiдшкодуванню контрагентом за договором. Данi поправки вступають в 

силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати. Компанiя буде 

застосовувати данi поправки до договорiв, за якими вона ще не виконала всi свої обов'язки на 

дату початку рiчного звiтного перiоду, в якому вона вперше застосовує данi поправки. 

Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi" - дочiрня органiзацiя, що вперше застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової 

звiтностi У рамках процесу щорiчних удосконалень МСФЗ, перiод 2018-2020 рокiв, Рада з 

МСФЗ випустила поправку до МСФЗ (IFRS) 1 " перше застосування Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi ". Вiдповiдно до даної поправцi дочiрня органiзацiя, яка вирiшує 

застосувати пункт D16 (a) МСФЗ (IFRS) 1, має право оцiнювати накопиченi курсовi рiзницi з 

використанням сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi материнського пiдприємства, виходячи 



з дати переходу материнського пiдприємства на МСФЗ. Дана поправка також може бути 

застосована до асоцiйованих органiзацiй та спiльних пiдприємств, якi вирiшують застосовувати 

пункт D16 (a) МСФЗ (IFRS) 1. Дана поправка набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. 

Поправка до МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство" - оподаткування при оцiнцi справедливої 

вартостi У рамках процесу щорiчних удосконалень МСФЗ, перiод 2018-2020 рокiв, Рада з МСФЗ 

випустила поправку до МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство". Дана поправка виключає 

вимогу в пунктi 22 МСФЗ (IAS) 41 про те, що органiзацiї не включають до розрахунку грошовi 

потоки, пов'язанi з оподаткуванням, при оцiнцi справедливої вартостi активiв, що належать до 

сфери застосування МСФЗ (IAS) 41. Органiзацiя повинна застосовувати дану поправку 

перспективно щодо оцiнки справедливої вартостi на дату початку (або пiсля неї) першого 

рiчного звiтного перiоду, що починається 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати. Допускається 

застосування до цiєї дати. Очiкується, що дана поправка не матиме впливу на Компанiю. 

 

IСТОТНI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ. ОЦIНКИ I ПРИПУЩЕННЯ. 

 

Основнi припущення стосовно майбутнiх та iнших ключових джерел невизначеностi оцiнок на 

кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих 

коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового р., 

розглядаються нижче: 

 

Справедлива вартiсть земельних дiлянок 

 

Земельнi дiлянки Компанiї вiдображаються за справедливою вартiстю та вимагають регулярної 

переоцiнки. Переоцiнка проводиться на основi результатiв оцiнки, яку виконують незалежнi 

оцiнювачi. Основою оцiнки є порiвняльний метод . У ходi переоцiнки незалежнi оцiнювачi 

використовують професiйнi судження та оцiнки для визначення аналогiв, що використовуються 

при застосуваннi методу порiвняння продажiв. 

 

Резерви пiд знецiнення фiнансових активiв  

 

На дату первiсного визнання та на кожну звiтну дату Компанiя оцiнює всi борговi фiнансовi 

активи, крiм тих, що вiднесенi до категорiї фiнансових активiв, що облiковуються за 

справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi прибутку/збитку з урахуванням 

знецiнення за моделлю очiкуваних кредитних збиткiв. 

 Суттєвi судження керiвництва враховують критерiї етапiв знецiнення, коефiцiєнтiв знецiнення 

для фiнансових активiв, а саме депозитiв в банках, страхової дебiторської заборгованостi та 

iншої фiнансової дебiторської заборгованостi, рiвня очiкування неотримуваних контрактних 

грошових потокiв у порiвняннi з первiсно очiкуваними та строки отримання очiкуваних 

грошових потокiв.  

Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi депозитiв, грошей та еквiвалентiв, 

визначаючи ймовiрнiсть їх вiдшкодування на основi детального аналiзу банкiв. Фактори, що 

беруться до уваги, включають фiнансовий стан банку, кредитнi рейтинги та iсторiю 

спiвробiтництва з ним. 

Строк оренди з метою використання звiльнення вiд визнання активiв за МСФЗ 16 

Визначення строку оренди вимагає вiд керiвництва Компанiї застосування значного судження. 

Станом на 30 вересня 2021 року Компанiєю укладаються договори оренди строком на 12 

мiсяцiв. За умовами договорiв i орендодавець i орендатор мають право припинити дiю оренди. 

Право продовження оренди також може бути реалiзоване тiльки за взаємною згодою сторiн. 

Договори не передбачають санкцiй за дострокове припинення. Коли орендар i орендодавець 

мають право припинити договiр без дозволу iншої сторони не заплативши бiльш нiж незначний 



штраф, така оренда бiльше не є забезпеченою правовою санкцiєю. Оцiнюючи, чи є штраф 

незначним, Компанiя розглядає також iншi види економiчних штрафiв, а саме умови договорiв у 

порiвняннi з ринковими ставками; значнi вдосконалення базового активу, якi могли б давати 

значнi економiчнi вигоди орендарю; витрати, пов'язанi з припиненням оренди; важливiсть 

базового активу для дiяльностi орендаря. Як результат, Компанiя оцiнила штраф за припинення 

як незначний та вважає договори оренди не захищеними правовою санкцiєю. У зв'язку з чим всi 

договори оренди розглядаються як короткостроковi. За такими договорами оренди Компанiя 

застосовує звiльнення вiд визнання активiв з права користування та зобов'язань з оренди. 

 

5. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 

 

    На 31 грудня 2020 р. На 30 вересня 2021  

 

Розрахунковий рахунок  2 572     4 164 

 

Розрахунковий рахунок (валюта) - - 

 

Депозити  22 946            47 036 

 

Всього    25 518   51 200  

 

При складаннi  звiту про рух коштiв за 9 мiсяцiв 2021 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 9 мiсяцiв 2021  р 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. 

Депозитнi рахунки  в банках 

 

    На 31 грудня 2020 р.    На 30 вересня 2021  

 

Депозити в гривнях, всього 22 946      47 036 

 

у т. ч. в установах з рейтингом uaАА+; uaАА- 21 246      45 536 

  

Всього    22 946      51 200  

 

Компанiя не має депозитних вкладiв, що є простроченими та знаходяться у банках,  що мають 

проблеми  з виконання зобов'язань перед клiєнтами. 

Депозити за строками погашення поданi в таблицi нижче:.   

 

    На 31 грудня 2020 р.  На 30 вересня 2021  

 

Депозити зi строком погашення до 90 днiв  15 741 40 259 

 

Депозити зi строком погашення вiд 90 днiв до 1 року 7 205    10 941 

 

Депозити зi строком погашення бiльше 1 року  - - 

 



Всього    22 946  51 200 

 

 

5. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 

 

 Земельнi дiлянки Офiсне обладнання Нематерiальнi активи Всього 

 

Первiсна вартiсть     

 

На 1 сiчня 2020 р. 24 150 176 495 24 821 

 

Надходження - - -  

 

Переоцiнка -14 360 - - -14 360 

 

На 30 вересня 2021 р. 9 790 176 495 10 461 

 

     

Накопичена амортизацiя     

 

На 1 сiчня 2020 р.  92 198 290 

 

Нарахування амортизацiї  15 - 15 

 

На 30 вересня 2021 р.  107 198 305 

 

     

Балансова вартiсть     

 

На 31 грудня 2020 р. 24 150 84 297 24 531 

 

На 30 вересня 2021 р. 9 790 69 297 10 156 

 

 

На дату Баланса Компанiя провела експертну грошову оцiнки усiх  земельних дiлянок: 

 

Найменування Вартiсть до на 31.12.2020 Дооцiнка Уцiнка Вартiсть на 30.09.2021 

 

Земельна делянка 3221480201:01:053:0052 4 540 600,00  1 980 600,00 2 560 000,00 

 

Земельна делянка 3221480201:01:057:0073 6 467 072,00  5 592 072,00 875 000,00 

 

Земельна делянка 3221484000:04:009:0054 576 060,00  221 060,00 355 000,00 

 

Земельна делянка 3221484000:04:009:0055 570 299,00  230 299,00 340 000,00 

 

Земельна делянка 3223180500:08:003::0041 7 022 265,00  3 822 265,00 3 200,000,00 

 

Земельна делянка 3223180500:09:006::0066 1 195 237,00  405 237,00 790 000,00 

 

Земельна делянка 3223186800:06:002:0064 1 815 075,00  995 075,00 820 000,00 



 

Земельна делянка 3223186801:01:014:0053 1 963 413,00  1 112 413,00 850 000,00 

 

Разом 24 150 021,00 0,00 14 360 021,00   9 790 000,00 

 

Станом на 1 грудня 2020 р. та на 30 вересня 2021 р. Земельнi дiлянки, що знаходяться у 

власностi Компанiї, були переоцiненi за ринковою вартiстю вiдповiдно до звiту незалежних 

оцiнювачiв. Для визначення справедливої вартостi були використаний метод порiвнянних 

продажiв.  

 

 

6. ФIНАНСОВI АКТИВИ 

 

  На 31 грудня 2020 р.   На 30 вересня 2021р. 

 

Дебiторська заборгованiсть за послуги 1 398  5 353 

 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 0   

 

Всього фiнансова дебiторська заборгованiсть 1 398  5 353 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 143  1 065 

 

Всього iнша дебiторська заборгованiсть 143  1 065 

 

Всього дебiторська заборгованiсть 1 541   6 418 

 

 

7. СТРАХОВI ТА IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

Страховi та iншi фiнансовi зобов'язання складаються з наступних компонентiв: 

 

    На 31 грудня 2020 р. На 30 вересня 2021 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за: 

 

товари, роботи, послуги  3 476 1 193 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю.  1 213 2 493 

 

Всього страхова та фiнансова кредиторська заборгованiсть  4 689 3 686 

 

Розрахунки з бюджетом  454 679 

 

Розрахунки з оплати працi  0 154 

 

Розрахунки зi страхування  0 37 

 

Поточнi забезпечення  40 195 

 

Iнша поточнi зобов'язання   39 20 



 

Всього iнша кредиторська заборгованiсть  533 1 085 

 

Всього страхових та iнших зобов'язань   5 222 4 771 

 

 

8. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 

 

8.1.  Статутний капiтал 

Статутний капiтал Товариства  станом  на   30.09.2021  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.  

 

8.2  Резервний капiтал 

Резервний капiтал станом на 31 грудня 2020  року та на 30 вересня 2021  року представленi 

наступним чином: 

 

    На 31 грудня 2020 р. На 30 вересня 2021  

   

Резервний капiтал  877 877 

 

Всього   877 877 

 

10.1.  Нерозподiлений прибуток 

Загальна сума накопиченого прибутку  на 30.09.2021 року складає 1 436 тис. грн. 

 

Прибуток  за 9 мiсяцiв 2021  рiк складає  1 679  тис. грн. 

 

Згiдно зi змiнами до податкового законодавства, що застосовується до рокiв, починаючи з року, 

що закiнчився 31 грудня 2015 р., 3% податок на дохiд вiд страхових премiй за договорами 

страхування розраховується на основi валової суми отриманих премiй. Починаючи з 2015 року, 

зважаючи на те, що податок розраховується на основi валової суми, вiн був класифiкований не 

як податок на прибуток, а як податок на страховi премiї, поданий у складi iнших операцiйних 

витрат.  

За рiк Компанiя сплачує податок на прибуток за ставкою 3% усiх премiй за страхування та 

податок на прибуток за ставкою 18%.  

 

 



9. 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, вiдображається 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 2020 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 2019 року та 31 грудня 2020 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 2019 року та 31 грудня 2020 

року всi фiнансовi зобов'язання Компанiї погашаються за вимогою або протягом мiсяця. 

Недисконтованi грошовi потоки за фiнансовими зобов'язаннями на вимогу дорiвнюють 

балансовiй вартостi. Термiн погашення всiх страхових активiв i зобов'язань Компанiї не 

перевищує одного року. 

Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовiрнiсть 

настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. По самiй сутi 

договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього непередбачуваним. 

Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується для визначення 

цiни договору та створення резервiв, основний ризик, якому пiддається Компанiя, полягає в 

тому, що фактичнi виплати можуть  перевищити балансову вартiсть страхових зобов'язань. Це 

може вiдбутися в результатi того, що регулярнiсть або розмiр виплат будуть вищi, нiж за 

оцiночними даними. Страховi випадки носять випадковий характер, i фактична кiлькiсть i сума 



виплат будуть з року в рiк вiдрiзнятися вiд даних, передбачених страховими моделями. 

Як показує досвiд, чим бiльше портфель подiбних договорiв страхування, тим менша вiдносна 

мiнливiсть очiкуваного результату. Крiм того, якщо портфель договорiв страхування є бiльш 

диверсифiкованим, змiни в який-небудь з його пiдгруп нададуть менший вплив на портфель в 

цiлому. 

Компанiя контролює страховий ризик шляхом: 

" стратегiї андерайтингу та монiторингу ризику. Компанiя встановлює лiмiти максимально 

можливої суми страхових збиткiв, якi вона може вiдшкодувати, i передає вiдповiднi контрольнi 

повноваження спiвробiтникам з урахуванням їх професiйної компетентностi. Оцiнка 

потенцiйних нових продуктiв проводиться з метою всебiчного аналiзу пов'язаних з ними ризикiв 

i виправданостi таких ризикiв з точки зору майбутнiх доходiв. 

" укладання вiдповiдних договорiв перестрахування. Компанiя прагне диверсифiкувати 

дiяльнiсть з перестрахування, використовуючи договори перестрахування. Крiм того, полiтика 

Компанiя передбачає максимальне утримання ризику вiдповiдальностi за окремими страховими 

продуктами. 

Компанiя здiйснює страхову дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування 

укладаються в українських гривнях. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за 

напрямками страхової дiяльностi 

 

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. 

Компанiя управляє ризиками, пов'язаними iз здiйсненням страхової дiяльностi, шляхом 

використання iснуючих статистичних методiв, перестрахування концентрацiї ризикiв, введення 

лiмiтiв андеррайтингу, через процедури затвердження операцiй, положення щодо 

цiноутворення, а також оперативний монiторинг.  

 

10. 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 

o компанiя повинна створити гарантiйний фонд, що складається з резервного капiталу, 

додаткового оплачуваного капiталу (якщо такий є) та нерозподiленого прибутку. 

Сума гарантiйного фонду компанiї складає 877 тис. грн. 

o мiнiмальна сума статутного капiталу повинна бути еквiвалентною 1,000 тисяч євро за 

курсом обмiну, встановленим НБУ на дату реєстрацiї;   

Статутний капiтал Компанiї складає 10 000 тис. грн, що складало 1600 тис. Євро на дату 

державної реєстрацiї (23.07.2003) 

o чистi активи Компанiї повиннi перевищувати статутний капiтал (Цивiльний кодекс).  

 

Чистi активи компанiї становлять 17 664 тис. грн, статутний капiтал- 10 000 тис грн.  

o норматив платоспроможностi та достатностi капiталу на будь-яку дату має бути не 

меншим за нормативний обсяг активiв 

Перевищення фактичного запасу платоспроможностi Компанiї над розрахунковим нормативним 

запасом платоспроможностi становить 7005,9 тис. грн.:  фактичний запас платоспроможностi 

(нетто-активи)  в сумi   -   17 664,0 тис. грн. мiнус нормативний запас платоспроможностi 

Компанiї, визначений на пiдставi надходжень страхових премiй в сумi 10 658,1 тис. грн 

o норматив ризиковостi операцiй на будь-яку дату має бути неменшим, нiж величина 

страхових резервiв 

На будь-яку дату сума прийнятних активiв Компанiї, якi вiдповiдають вимогам диверсифiкацiї, 

встановленим у Положеннi № 850 , є не меншою нормативного обсягу активiв, що визначається 

як розмiр страхових резервiв, якi розраховуються вiдповiдно до законодавства. 

o норматив якостi активiв має бути не менше 40% страхових резервiв.  

На будь-яку дату сума активiв Компанiї, що визначенi як низькоризиковi активи у Положеннi 

№850, є не меншою нормативного обсягу активiв, що визначається у розмiрi 40 вiдсоткiв 

страхових резервiв (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збиткiв) 

Станом на 30 вересня 2021 р. Компанiя виконує зазначенi вище вимоги.  

 

11. УМОВНI ЗОБОВЯЗАННЯ 

 

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.СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ 

Оцiнюючи справедливу вартiсть активу чи зобов'язання, Компанiя використовує, наскiльки це 

можливо, вiдкритi данi. Виходячи з характеру вхiдних даних, що використовуються у методах 

оцiнки вартостi, справедлива вартiсть розподiляється за рiзними рiвнями в iєрархiї джерел 

визначення справедливої вартостi таким чином:  

o Рiвень 1: котирувальнi цiни (без коригування) на активних ринках для iдентичних активiв 

або зобов'язань.  

o Рiвень 2: iншi вхiднi данi щодо активу чи зобов'язання, крiм котирувальних цiн, 

включених до Рiвня 1, якi є наявними у вiдкритих джерелах безпосередньо (тобто цiни) чи 

опосередковано (тобто данi, визначенi на основi цiн).  

o Рiвень 3 - вхiднi данi щодо активу чи зобов'язання, якi не грунтуються на вiдкритих 

ринкових даних (закритi данi).  

Якщо вхiднi данi, якi використовуються для оцiнки справедливої вартостi активу або 

зобов'язання, можуть бути вiднесенi до рiзних рiвнiв в iєрархiї джерел визначення справедливої 

вартостi, то оцiнка справедливої вартостi в цiлому вiдноситься до того самого рiвня в iєрархiї, 

що i вхiднi данi найнижчого рiвня, якi є значними для оцiнки в цiлому 

Оцiнюється, що балансова вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi є 

лiквiдними або мають бути виплаченi у короткi строки (до трьох мiсяцiв), приблизно дорiвнює 

їх справедливiй вартостi. Таке припущення застосовується до грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв, iншої поточної дебiторської заборгованостi (наданих короткострокових кредитiв) 

та кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги.  

Далi представлено немонетарних активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, за рiвнями 

в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi на 30 вересня 2021 р.:  

 

  Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Всього 

 

Основнi засоби (земельнi дiлянки)   9 790 9 790 

 

Всього   9 790 9 790 

 

12. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ 

 

Подiї , якi сталися в перiод з 01 сiчня 2021 року  i по 30 вересня 2021 року 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. 

 

 

Голова Правлiння 

ПрАТ "Страхова компанiя" "IНТЕР-ПЛЮС"    Чупиркiна О.Д. 

 

 

Головний бухгалтер        Тонковид О.Г. 

 

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
важливi подiї, якi вiдбулися впродовж звiтного перiоду: 

 

1) Наглядовою радою скликано позачерговi загальнi збори ПрАТ  "СК "IНТЕР-ПЛЮС" 

вiдповiдно до частини п'ятої ст. 47 Закону України "Про акцiонернi товариства". Позачерговi 

загальнi збори скликанi за iнiцiативою наглядової ради та  вiдбулись 05.09.2021. На зборах, крiм 

прийняття рiшень про обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх 

повноважень, обрання  голови та секретаря Зборiв, затвердження регламенту Зборiв, прийнятi 

наступнi рiшення: 

- про залучення ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС"  додаткових внескiв за рахунок коштiв 

акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВИЙ 

СТАНДАРТ"  без збiльшення статутного капiталу, в грошовiй формi на банкiвськi рахунки 

Товариства; 

- надати згоду на вчинення ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС" значного правочину, щодо 

вчинення якого є заiнтересованiсть, стосовно залучення ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС"  

додаткових внескiв за рахунок коштiв акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ"  без збiльшення статутного капiталу, в 

грошовiй формi на банкiвськi рахунки Товариства у сумi до 35000000,00 грн. (тридцять п'ять 

мiльйонiв гривень); 

- уповноважити Голову Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС" Чупиркiну Олену Дмитрiвну пiдписати вiд iменi 

Товариства документи, необхiднi для залучення додаткових внескiв Товариства за рахунок 

коштiв акцiонера - ТОВ "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ" без збiльшення статутного капiталу. 

Зазначена вище подiя не мала значного впливу на промiжну фiнансову звiтнiсть у зв'язку з тим, 

що у звiтному кварталi лише було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення зазначеного 

правочину, сам правочин у звiтному перiодi не вчинявся, а буде вчинений пiсля звiтної дати. 

Вчинення цього правочину дозволить в подальшому полiпшити фiнансовий стан Товариства.  

 

2) 30.09.2021 Товариству згiдно планової процедури оновлення рейтингової оцiнки було 

пiдтверджено довгостроковий кредитний рейтинг позичальника. На засiданнi Рейтингового 

комiтету вiд 30.09.2021 Нацiональне рейтингове агентство "Рюрiк" пiдтвердило ПрАТ "СК 

"IНТЕР-ПЛЮС" довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рiвнi uaAА- iнвестицiйної 

категорiї з прогнозом "стабiльний"  ("Висновок про визначення рейтингової оцiнки 

№INPLS-КРП-012-ОН"). 

Зазначена вище подiя не мала значного впливу на промiжну фiнансову звiтнiсть. 

 

ОПИС ОСНОВНИХ РИЗИКIВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ:   

Товариство на постiйнiй основi вiдслiдковує та здiйснює управлiння суттєвими та iншими 

ризиками та невизначеностями, джерелами яких є як зовнiшнє, так i внутрiшнє середовище, з 

урахуванням можливих майбутнiх сценарiїв та подiй, що можуть мати негативний вплив на 

дiяльнiсть Товариства. 

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

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 Товариство 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. 

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. 

Основнi чинники, якi негативно впливають 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. Також на дiяльнiсть Товариства негативно впливає введення карантинних обмежень у 

звязку з пандемiєю коронавiрусу та тимчасова низка заборон та обмежень перетину кордонiв 

мiж державами. 

Щодо опису невизначеностей, то на дiяльнiсть ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС" може мати вплив 

прийняття законiв та пiдзаконних нормативно-правових актiв, якi змiнюють умови здiйснення 

дiяльностi ПрАТ "СК "IНТЕР-ПЛЮС". 

 

 

 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують промiжну 

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, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, що вимагається згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, 

пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента; промiжний звiт керiвництва включає 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про важливi подiї, що вiдбулись упродовж звiтного  

перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть, а також опис основних ризикiв та 

невизначеностей. 

 

 


