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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).
Генеральний директор

Никитаренко Анатолiй Сергiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ БУДИНОК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23364325
4. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Днiпро, вул. Троїцька, буд. 21-Г,
офiс 446
5. Міжміський код, телефон та факс: (056) 785 46 45, (056) 790-10-95
6. Адреса електронної пошти: sk@strahovoydom.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 14.03.2019, Протокол Наглядової ради
14/03-19-02 вiд 14.03.2019 року.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

strahovoydom.com.
ua

29.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",
затвердженого Рiшенням НКЦПФР No2826 вiд 03.12.13р. (з змiнами та доповненнями)
приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено
публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до
перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог
пiдпунктiв:
"iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств)";
"iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення"; "iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу
за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй"; "iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових
iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть
прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй";
"iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв"; "звiт про стан об'єкта
нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими

здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)";
"iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв";
"вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю,
та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть"; "рiчна фiнансову звiтнiсть
поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв
(за кожним суб'єктом забезпечення окремо)".
"Iнформацiя про рейтингове агентство" не надається в зв'язку з тим, що Товариство в звiтному
роцi не мало дiючих договорiв з рейтинговими агентствами та не мало визначених рейтингiв
"Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
емiтента" не надається в зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства фiлiалiв або iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв емiтента.
Вiдповiдно до Протоколу № 6 рiчних загальних зборiв вiд 23.04.2018 року було прийнято
рiшення про припинення вiдокремленого пiдроздiлу емiтента, а саме:
Найменування припиненого вiдокремленого пiдроздiлу заявника - Представництва ПрАТ
"Страхова компанiя "Страховий будинок" у м.Києвi.
Мiсцезнаходження припиненого вiдокремленого пiдроздiлу - 03150, м.Київ, вул. Велика
Василькiвська 143/2, оф. 20
Вiдповiдна особлива iнформацiя "Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення
його фiлiй, представництв" розмiщена у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї
25.04.2018р.
"Судовi справи емiтента" - вiдсутнi.
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" - на
кiнець звiтного перiоду засновники та/або учасники емiтента, якi є його акцiонерами та/або
учасниками - вiдсутнi.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента". "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом",
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента", "Iнформацiя про придбання власних акцiй
емiтентом протягом звiтного перiоду" - вiдсутнi тому, що облiгацiї та iншi цiннi папери
Товариство не випускало, власнi акцiї Товариством не прибались.
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" - iншi цiннi папери Товариство не випускало. У власностi працiвникiв емiтента
цiнних паперiв (крiм акцiй) Товариства - немає.
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу" - у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1
вiдсотка розмiру статутного капiталу немає.
"Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" - у звiтному роцi
дивiденди не виплачувались.
"Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" - оження вiдсутнi.
"Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" - розрахунок вартостi чистих активiв
складається акцiонерними товариствами та емiтентами - товариствами з обмеженою
вiдповiдальнiстю, окрiм тих, що здiйснюють банкiвську, страхову та дiяльнiсть iнститутiв
спiльного iнвестування.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - виробництво та
реалiзацiя продукцiї вiдсутнi.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - реалiзацiя продукцiї вiдсутня.
"Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента" - акцiонернi або корпоративнi договори вiдсутнi
"Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" - вiдсутнi
Товариство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв.
Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова
компанiя "Страховий будинок" (Протокол №6 вiд 23.04.2018 р.) повноваження Голови
Ревiзiйної комiсiї Федьори Iгоря Валерiйовича та члена Ревiзiйної комiсiї Степанова Тараса
Володимировича припинено з 25.04.2018р. без обрання iнших осiб на цi посади. Прийнято
рiшення Ревiзора Товариства не обирати та членiв Ревiзiйної комiсiї не обирати.
Станом на дату подання рiчної регулярної iнформацiї за 2018р. вiдбулися змiни складу
посадових осiб емiтента. Вiдповiдна особлива iнформацiя "Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента" розмiщена у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї
25.04.2019р.
Примiтки до Звiту керiвництва: Особи, якi прямо або опосередковано є власниками значного
пакета акцiй емiтента - вiдсутнi.
Iншої iнформацiї, передбаченої до розкриття, немає.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ
БУДИНОК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 224 120 0000 02969
3. Дата проведення державної реєстрації
14.07.1995
4. Територія (область)
Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн)
207000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 - Перестрахування
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "Державний ощадний банк України"
2) МФО банку
305482
3) Поточний рахунок
26509300797220
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
НЕМАЄ
5) МФО банку
0
6) Поточний рахунок
0
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Опис

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

1
Страхова дiяльнiсть

2
АЕ 284279

Безстроковий

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що дії ліцензії
видачі
видав ліцензію
(дозволу)
(за
наявності)
3
4
5
18.10.2012
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

АД 039958

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АД 039969

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АД 039962

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АД 039959

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АД 039971

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АД 039960

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АД 039956

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АД 039956

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АЕ 293796

11.11.2014

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АЕ 284278

16.01.2014

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АЕ 198607

22.02.2013

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис
Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АД 039963

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АД 039967

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АД 039968

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АД 039970

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АД 039964

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АД 039957

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АД 039961

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АД 039965

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Страхова дiяльнiсть

Безстроковий
АД 399696

18.10.2012

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис

Опис

Безстроковий

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПРОМПЛЮС"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
41643701

4) Місцезнаходження
49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО,
буд. 76 А
5) Опис
Емiтент володiє корпоративними правами та є учасником ТОВ "IНТЕРПРОМПЛЮС".
Частка в статутному капiталi складає 99,964%, номiнальна вартiсть становить 84 000 000,00
грн. частку у Статутному капiталi ТОВ "IНТЕРПРОМПЛЮС" було сплачено грошовими
коштами.
17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
261/375/13-2/13/П,
06.06.2018

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Нацкомфiнпослуг

штраф

Інформація про
виконання
Платiжне доручення
№ 1 вiд 13.06.2018
року на суму 3400,00
грн.

Примітки:
Штраф сплачено у повному обсязi - Платiжне доручення № 1 вiд 13.06.2018 року на суму 3400,00 грн.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Вiдповiдно до Протоколу № 6 рiчних загальних зборiв вiд 23.04.2018 року було прийнято
рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства, та
Голови та членiв наглядової ради. Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства
одноособовим виконавчим органом став генеральний директор.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає 4 особи.
Позаштатних працiвникiв, осiб, якi працюють за сумiсництвом, працiвникiв, якi працюють на
умовах неповного робочого часу (дня, тижня), немає. Рiчний фонд оплати працi складає 218 тис.
грн. Фонд оплати працi впродовж 2018 року збiльшувався. Порiвняно з попереднiм 2017 роком
фонд оплати працi зменшився на 15тис. виключно за рахунок зменшення чисельностi
працiвникiв. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її
працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
Програма заходiв щодо планування та змiцнення кадрової полiтики Товариства включає: набiр
висококвалiфiкованих спецiалiстiв на мiсцевому ринку.
Положення про кадрову полiтику не створювалося.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до будь-яких об'єднаннь
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного
перiоду - вiдсутнi
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
ПрАТ "СК "Страховий будинок" (Товариство) -як Пiдприємство, що становить суспiльний
iнтерес, складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами. Пiдприємство самостiйно
визначає свою облiкову полiтику. Облiкова полiтика Товариства оформлена документально
згiдно наказу "Про облiкову полiтику".
Господарськi операцiї здiйснюються на основi первинних документiв, на пiдставi яких,
складають зведенi облiковi документи. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку
первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах
синтетичного та аналiтичного облiку. Облiк ведеться в журнально-ордернiй формi. Згiдно
облiкової полiтики та вiдповiдно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних
засобiв: модель собiвартостi за п. 30 "Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв
облiковується за його собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки
вiд зменшення корисностi". Вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 р. вiдповiдно МСФЗ
не переоцiнена та вiдображена в облiку по залишковiй вартостi. Амортизацiя нараховується
прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної
характеристики основного засобу. Амортизацiя нараховується з мiсяця, що слiдує за мiсяцем
вводу в експлуатацiю об'єкта основних засобiв. Надходження пiдтвердженнi первинними
документами на придбання та оцiненi за вартiстю придбання. Оцiнка товарно-матерiальних
цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в
них та при трансформацiї звiтностi в вiдповiдностi з облiковою полiтикою Товариства i в
частинi вимог п.9 та 10 МСБО 2. Облiк товарно-матерiальних цiнностей вiвся на активному
балансовому рахунку 20 "Виробничi запаси". Облiк касових операцiй ведеться згiдно з
"Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого
постановою Правлiння НБУ № 148 вiд 29.12.2017р. Безготiвковi розрахунки здiйснюються
Товариством згiдно Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi,
затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 21.01.2004 №22.
З 01.01.2018 року набрав чинностi МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".
МСФЗ 9 передбачає три класи фiнансових активiв, до кожного з яких застосовуються свої
правила оцiнки та визнання прибуткiв та збиткiв: 1) за амортизованою вартiстю; 2) за
справедливою вартiстю з визнанням її змiн в iншому сукупному доходi; 3) за справедливою
вартiстю з визнанням її змiн у прибутку або збитку.
Товариством прийнято рiшення застосовувати правило оцiнки за справедливою вартiстю з
визнанням її змiн у прибутку або збитку.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
"Предметом безпосередньої дiяльностi страховика може бути лише страхування,
перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових
резервiв та їх управлiнням" (Закон України "Про страхування").
Предметом безпосередньої дiяльностi Компанiї є проведення страхування, перестрахування i
здiйснення фiнансової дiяльностi, пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та
їх управлiнням. Компанiя здiйснює усi види обов'язкового, добровiльного страхування та
перестрахування згiдно iз законодавством України, на якi вона отримала лiцензiї. ПрАТ "СК
"Страховий будинок" здiйснює страхову дiяльнiсть на територiї України у формi обов'язкового
та добровiльного страхування з особистих та майнових видiв страхування. Станом на 31.12.2018
року Компанiя має 20 страховi лiцензiї. ПрАТ "СК "Страховий будинок" за 2018 року
забезпечено надходження страхових платежiв у сумi 69283 тис. грн. Обсяг надходжень
страхових платежiв становить 831,0% до надходження страхових платежiв за вiдповiдний перiод
минулого року. В абсолютному виразi прирiст страхових платежiв 2018 року у порiвняннi з 2017
роком складає 60951 тис. грн. За пiдсумками 2018 року основними напрямками надходження
страхових платежiв є страхування фiнансових ризикiв, майнове страхування, страхування
вiдповiдальностi. Компанiя приймає на себе вiдповiдальнiсть по договорам вхiдного
перестрахування. В 2018 роцi сума вхiдного перестрахування склала 12542,1 тис. грн., порiвняно
з 2017 роком це бiльше нiж 100% прирiст.
В Компанiї проводиться дiяльнiсть по перестрахуванню. За звiтний перiод передано на
перестрахування страхових премiй в сумi 30 тис. грн. (в т.ч. перестраховикам - нерезидентам 30 тис. грн.), що складає 0,04 % вiд отриманих страхових платежiв. Страхових виплат i
вiдшкодувань, сплачених на користь перестрахувальникiв за звiтний перiод не було. За
аналогiчний перiод минулого року також не було страхових виплат i вiдшкодувань, сплачених
на користь перестрахувальникiв.
Страхових виплат i вiдшкодувань, що отримується вiд перестраховикiв, у 2018 роцi не було.,
цей показник за аналогiчний перiод минулого року склав 0 тис. грн. На даний час Компанiя
вбачає перспективу своє подальшої роботи з розвитку страхування майна домогосподарств,
страхування вiд нещасних випадкiв та добровiльного медичного страхування. У 2018 Компанiя
активно використовувала напрямок електронних продажiв договорiв страхування
подорожуючих за кордон.
ПрАТ "СК "Страховий будинок" надає послуги страхування на внутрiшньому ринку України
фiзичним та юридичним особам. В секторi корпоративного страхування найбiльш
затребуваними послугами є страхування майна, вантажiв, страхування цивiльної
вiдповiдальностi, страхування фiнансових ризикiв. Дiяльнiсть Компанiї тiсно пов'язана iз
невизначеностями та ризиками на кожному етапi взаємозв'язкiв з суб'єктами страхового ринку
та сторонами, якi виступають посередниками у здiйсненнi страхової дiяльностi. До основних

факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть Компанiї протягом 2018 року, можна вiднести:
зовнiшнi: економiчна ситуацiя у державi та економiчне положення на страховому ринку,
мiжнароднi подiї, форс-мажорнi обставини, дiї конкурентiв. внутрiшнi: наявнiсть фiнансових
ресурсiв, коливання дiлової активностi Компанiї прийняття управлiнських рiшень (управлiння
трудовими, матерiальними, фiнансовими ресурсами). На бiльшiсть перелiчених вище факторiв
Компанiя впливу не має. Водночас Компанiя постiйно модернiзує свiй продуктовий ряд,
контролює якiсть активiв, якими представляються страховi резерви, створюючи таким чином
передумови для повного виконання своїх зобов'язань перед страхувальниками.
Компанiя надає страховi послуги через чотири канали продажiв - агентський канал, канал
прямих (офiсних), партнерських та он-лайн (корпоративний сайт) продажiв. Використання всiх
чотирьох каналiв обумовлено специфiкою та клiєнтоорiєнтованiстю окремих страхових
продуктiв. Через агентський канал продажiв вiдбувається збут масових та найбiльш
затребуваних продуктiв, умови яких жорстко визначенi затвердженими правилами або
законодавством. При цьому основним методом продажiв у агентському каналi є активний пошук
клiєнтiв та пропозицiя страхових послуг безпосередньо за мiсцем проживання або роботи
страхувальникiв. Канал прямих (офiсних) продажiв, в якому дiють штатнi працiвники Компанiї,
дозволяє додатково реалiзовувати продукти, якi потребують адаптування умов страхового
договору до потреб конкретного клiєнта. При цьому додатковим заходом захисту компанiї вiд
необ?рунтованого прийняття страхових ризикiв є система iєрархiї по розмiрах ризикiв, якi
затверджуються працiвниками виключно в межах делегованих їм повноважень. Канал он-лайн
продажiв (корпоративний сайт Компанiї) спрямований на залучення сучасних клiєнтiв, якi
використовують Iнтернет простiр для придбання страхових продуктiв. Партнерський канал
збуту застосовує спiвпрацю iз страховими компанiями, у яких вiдсутнi лiцензiї на види
страхування, що дозволяє розширити клiєнтську базу в роздрiбному та корпоративному
сегментi. До партнерського (посередницького) каналу продажiв можна вiднести спiвпрацю з
банкiвськими установами. З метою розширення своєї присутностi на ринку Компанiя вiдстежує
виникнення потреб у нових видах страхового захисту, що зацiкавили б та вiдповiдали вимогам
потенцiйного страхувальника, розробляє вiдповiднi страховi продукти. Важливим засобом
закрiплення на ринку та збереження клiєнтської бази є постiйний монiторинг термiнiв
закiнчення дiючих договорiв з метою своєчасної пропозицiї страхувальникам щодо поновлення
таких договорiв.
За останнi роки український страховий ринок пережив багато викликiв, пов'язаних з
економiчним та соцiально-полiтичним життям країни. Протягом 2018 року зусилля страховикiв
були переважно спрямованi на пошук можливостей зниження ризикiв i поновлення втраченого
бiзнесу
Завдання Компанiї на 2019 рiк полягають у: подальшому збереженнi ринкових позицiй
Компанiї, пiдвищення якостi надання страхових послуг; розвитку електронної комерцiї, що має
на метi, зокрема. скоротити час на постачання страхових продуктiв споживачам, скоротити
витрати страховика, пов'язанi iз наданням страхових послуг, пiдвищити якiсть облiкової
iнформацiї тощо; заходiв з оптимiзацiї витрат, в тому числi, вдосконалення системи
фiнансування витрат.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За звiтний перiод Компанiя не здiйснювала значних iнвестицiй та вiдчужень активiв. Протягом
звiтного перiоду вiдсутнi факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений в
Статутi розмiр. Значних iнвестицiй або придбань пов'язаних з господарською дiяльнiстю
Компанiї не планується.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Фронт-офiс та бек-офiс ПрАТ "СК "Страховий будинок" розмiщенi в орендованому примiщеннi.
Робочi мiсця забезпеченi меблями, засобами зв'язку та оргтехнiкою, комп'ютерним обладнанням.
В Компанiї дiє корпоративна мережа передачi даних, впроваджена корпоративна електронна
пошта. Страховий та бухгалтерський облiк здiйснюється здiйснюється в облiковiй базi в
програмному забезпеченнi "1С: Пiдприємство".
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Економiчне середовище, в якому Компанiя здiйснювала свою дiяльнiсть протягом 2018 року,
суттєво не вiдрiзняється вiд ситуацiї 2017 року та характеризується такими основними ознаками:
нестабiльнiсть нацiональної валюти; ведення воєнних дiй на сходi України та окупацiя АР Крим;
ускладнення вiдносин з основними торгiвельними партнерами. Зокрема, припинення угоди про
зону вiльної торгiвлi з Росiєю; затримка спiвпрацi з мiжнародними фiнансовими органiзацiями;
вiдсутнiсть реальних системних змiн в економiчнiй та полiтичнiй сферах; тощо. Фiнансовий
ринок України у 2018 роцi характеризується: девальвацiєю гривнi по вiдношенню до основних
свiтових валют. Офiцiйнi курси основних iноземних валют, встановленi Нацiональним банком
України, протягом 2018 р. продовжили розпочату у попереднiх роках тенденцiю до збiльшення:
продовженням процесу лiквiдацiї банкiвських установ, дiяльнiсть яких не вiдповiдає вимогам
НБУ; продовженням процесу виведення з ринку емiтентiв цiнних паперiв, дiяльнiсть яких не
вiдповiдає вимогам НКЦПФР; збереження тенденцiї до зменшення кiлькостi страхових
компанiй; тощо. Вiдповiдно до даних Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання
у сферi ринкiв фiнансових послуг, страховий ринок України 2018 року характеризується,
зокрема: збереженням тенденцiї до збiльшення суми валових страхових премiй та валових
страхових виплат; змiною структури активiв, якими представлено страховi резерви, а саме,
зменшенням в структурi активiв частки корпоративних цiнних паперiв та збiльшенням частки
цiнних паперiв, емiтованих державою. У 2018 роцi не вiдбулося суттєвих змiн у перелiку
чинникiв, що уповiльнюють вiдновлення та розвиток страхового ринку України. Як i у 2017
вони знаходяться у площинi полiтичних та економiчних рiшень законодавчої та виконавчої
влади. Привабливим страховий ринок України для iнвесторiв (в т. ч. i iноземних) не дозволяє
зробити дiюча нормативно-законодавча база, що на даний час мiстить норми та положення,
щодо яких вiдсутня можливiсть їх однозначного трактування i розумiння, нестабiльнiсть
полiтичних умов, наявний постiйний тренд до зменшення реальних доходiв населення тощо.
Серед позитивного слiд вiдзначити введення безвiзового режиму з країнами Шенгенської зони,
що сприятиме збiльшенню обсягiв туристичного страхування Як i у 2014-2017 рр., так i у 2018
роцi, через воєннi дiї на сходi України та анексiю АР Крим Компанiєю не здiйснювалася
дiяльнiсть на окупованих територiях. Втрата ринкiв збуту страхових послуг на вказаних
територiях стала причиною недоотримання прибутку.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Для фiнансування дiяльностi ПрАТ "СК "Страховий будинок" використовує власнi обiговi
кошти та кошти власного капiталу.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) вiдсутнi.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя подальшої дiяльностi на найближчий рiк полягає в стабiлiзацiї фiнансового стану
Компанiї та збереження її мiсця на страховому ринку. Основнi зусилля передбачається
спрямувати на вдосконалення структури Компанiї та пiдвищення ефективностi взаємодiї мiж її
елементами, збiльшення обсягiв надходження страхових премiй та мiнiмiзацiї витрат, в т.ч. на
залучення страхувальникiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
У звiтному роцi, Компанiєю не проводились дослiдження та розробки.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Впродовж 2018 року Компанiєю запроваджено ряд заходiв, направлених на пiдвищення
ефективностi роботи та результативностi каналiв продажу, а саме: затверджено та впроваджено
новi тарифи за програмами страхування; продовжуються заходи з навчання для працiвникiв
Компанiї, що задiянi в процесi продажу страхових продуктiв Компанiї; продовжується робота по
залученню партнерiв з продажу страхових продуктiв; активiзовано роботу щодо розроблення
нових продуктiв, орiєнтованих на залучення страхувальникiв з корпоративного сегменту. Крiм
цього, упродовж 2018 року Компанiєю продовжено дiяльнiсть, направлену на побудову
збалансованої структури прийнятних активiв. В рамках такої дiяльностi Компанiєю
розформовано портфель цiнних паперiв, кошти вiд реалiзацiї яких спрямовано вкладення в
низько ризиковi активи.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною - вiдсутня

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Генеральний
директор
Наглядова рада

Структура

Персональний склад

Одноособовий орган, вiдсутня
структура
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради

Никитаренко Анатолiй Сергiйович
Бiжко Тарас Сергiйович
Сарханов Руслан Мехманович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Никитаренко Анатолiй Сергiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н

4) Рік народження
1954
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
30
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Ладiс Ком", 40442043, Директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2018, обрано Термiн, на який обрано (призначено) особу: до прийняття рiшення
вiдповiдним органом управлiння емiте
9) Опис
Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами ПрАТ "Страхова компанiя
"Страховий будинок" 23.04.2018р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу
Загальних Зборiв ПрАТ "СК "Страховий будинок" 23.04.2018р. № 6. Никитаренко Анатолiй
Сергiйович приступає до повноважень Генерального директора Товариства з 01.05.2018р.. Не є
афiлiйованою особою Товариства, акцiонери - власники 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй
Товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, вiдсутнi. Посадовi особи акцiонерного
товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, вiдсутнi.
Повноваження, права та обов'язки Генерального директора визначенi Статутом товариства.
Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства i здiйснює управлiння
його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх
питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать
до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор без
довiреностi дiє вiд iменi товариства, в тому числi представляє iнтереси товариства, вчиняє
правочини вiд iменi товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання
всiма працiвниками товариства; вирiшує iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї Статутом
та внутрiшнiми документами товариства.
В своїй роботi керується Статутом товариства, здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю
Товариства, дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених законодавством України,без
довiреностi представляє Товариство у взаєминах з органами влади, пiдприємствами та
органiзацiями, громадянами, а також виконує будь-якi дiї вiд iменi Товариства; формує апарат
управлiння i очолює його; несе вiдповiдальнiсть перед Учасниками за свою дiяльнiсть по
вирiшенню завдань Товариства та рiвень його господарського керiвництва; представляє
Товариство у вiдносинах з українськими та iноземними фiзичними та юридичними особами;
видає накази та розпорядження, iншi акти у межах своєї компетенцiї щодо питань дiяльностi
Товариства; укладає контракти та iншi договори та видає довiреностi на укладання таких
договорiв та контрактiв, має право першого пiдпису фiнансових документiв Товариства;
вiдкриває рахунки в установах банкiв i т. iн
Загальний стаж роботи 30 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв обйiмав такi посади: З 2014 року є керiвником ОК "ЖБК
"ДАЧНИЙ" (код
36818368 та мiсцезнаходення 61035, Харкiвська обл., мiсто Харкiв,
Комiнтернiвський район, ВИШНЕВИЙ В'ЇЗД, будинок 8) є керiвником за сумiсництвом по
теперiшнiй час.. З 20.07.2016 року ТОВ "Ладiс Ком" (код 40442043 та мiсцезнаходження
пiдприємства: 01014, Київ, вул. Звiринецька, 63)- посада Директор за сумiсництвом по
теперiшнiй час.
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
Акцiями Товариства не володiє
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення - вiдсутнi
У посадової осiби непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiжко Тарас Сергiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1988
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "IНТЕР-АВТО-ТРЕЙД", 41933044, Директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2018, обрано Термiн, на який обрано особу: до прийняття рiшення вiдповiдним
органом управлiння емiтента щодо змiн
9) Опис
Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами ПрАТ "Страхова компанiя
"Страховий будинок" 23.04.2018р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу
Загальних Зборiв ПрАТ "Страхова компанiя "Страховий будинок" 23.04.2018р. № 6 Бiжко Тарас
Сергiйович обрано на посаду Члена Наглядової ради. На першому засiданнi Наглядової ради
Бiжко Тарас Сергiйович обраний Головою Наглядової ради.
Володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 9,6425%вiд загальної кiлькостi акцiй та 9,6425%вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй
В своїй роботi керується Статутом товариства та iншими внутрiшнiми документами товариства.
Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної
статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, визначає порядок денний засiдання, скликає
засiдання ради та головує на них та забезпечує ведення протоколу засiдання Наглядової ради
Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 10 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв обйiмав такi посади:
ТОВ "IНТЕР-АВТО-ТРЕЙД" (код 41933044 та мiсцезнаходження пiдприємства: 49000,
Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.93, кiмната 323) посада Директор.
ТОВ "МЕРКУРIЙ" (код 30684410 03057, та мiсцезнаходження пiдприємства: м.Київ, вул. О.
Довженка, будинок 3)- менеджер
ТОВ "ОМЕГА-Автопоставка" (код 33010822 та мiсцезнаходження пiдприємства: 62495,
Харкiвська обл., Харкiвський р-н, смт. Васищеве, вул. Промислова, буд. 1) - помiчник
начальника вiддiлу продаж
ТОВ "IНТЕР-АВТО-ТОРГ" (код 41932889 та мiсцезнаходження пiдприємства: 49000,
Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 93, кiмната 325)
- заступник директора
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сарханов Руслан Мехманович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1998
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "НВП "ЕФЕКТ ГРУП", 38831679, Адмiнiстратор контакт центру
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2018, обрано Термiн, на який обрано особу: до прийняття рiшення вiдповiдним
органом управлiння емiтента щодо змiн
9) Опис
Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами ПрАТ "СК "Страховий будинок"
23.04.2018р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу Загальних Зборiв ПрАТ
"СК "Страховий будинок" 23.04.2018р. № 6 Сарханов Руслан Мехманович обрано на посаду
Члена Наглядової ради.
Володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 9,6425% вiд загальної кiлькостi акцiй та 9,6425% вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй
В своїй роботi керується Статутом товариства та iншими внутрiшнiми документами товариства.
Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної
статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, визначає порядок денний засiдання, скликає
засiдання ради та головує на них та забезпечує ведення протоколу засiдання Наглядової ради
Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 10 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв обйiмав такi посади:
ТОВ "НВП "ЕФЕКТ ГРУП" (код 38831679, мiсцезнаходження пiдприємства: 02232, м.Київ, пр.-т
Маяковського буд. 68 оф. 233) - адмiнiстратор контакт центру.
ТОВ "МЕТАЛПРОЕКТСТРОЙ" (код 39065933 та мiсцезнаходження пiдприємства: 49000, мiсто
Днiпро, вул. Гвоздична, буд. 2 )- менеджер,
ТОВ "ТЕХКОМЛЕКТ" (код 30429183 61035, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, Комiнтернiвський
район, ПРОСПЕКТ ГАГАРIНА, буд. 127-А) - заступник директора
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костенюк Надiя Сергiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) Рік народження
1973
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ГРIНВIЧ ТУР", 32195268, Заступник бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.09.2018, обрано Термiн, на який обрано особу: до прийняття рiшення вiдповiдним
органом управлiння емiтента щодо змiн
9) Опис
Рiшення про обрання прийнято Генеральним директором ПрАТ "СК "Страховий
будинок" 21.09.2018р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi Наказу Генерального
директора ПрАТ "СК "Страховий будинок" № 21/09-К вiд 21.09.2018 року Костенюк Надiю
Сергiївну обрано на посаду Головного бухгалтера.
Акцiями Товариства не володiє.
В своїй роботi керується Статутом товариства та iншими внутрiшнiми документами товариства.
Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної
статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, визначає порядок денний засiдання, скликає
засiдання ради та головує на них та забезпечує ведення протоколу засiдання Наглядової ради
Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 20 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв обйiмав такi посади:
ТОВ "ГРIНВIЧ ТУР" (код 32195268 та мiсцезнаходження пiдприємства: 58029, Чернiвецька
обл., мiсто Чернiвцi, вул. Героїв Майдану, буд. 69, квартира 71) - заступник бухгалтера
ПП "ГРIНВIЧ ТУР" (код 35660017 та мiсцезнаходження пiдприємства:58029, Чернiвецька обл.,
мiсто Чернiвцi, вул. Героїв Майдану, буд. 69, квартира 71) - бухгалтер
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Генеральний
директор
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Головний
бухгалтер

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Никитаренко
Анатолiй
Сергiйович
Бiжко Тарас
Сергiйович
Сарханов Руслан
Мехманович
Костенюк Надiя
Сергiївна

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

д/н

4
0

д/н

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

3 992

9,6425

3 992

0

д/н

3 992

9,6425

3 992

0

д/н

0

0

0

0

7 984

19,285

7 984

0

3

Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про страхування", Товариство є Страховиком, який має
право здiйснювати страхову дiяльнiсть на територiї України. Товариство є фiнансовою
установою, створеною у формi акцiонерного товариства. Виключним видом дiяльностi
Товариства є надання фiнансових послуг. Вiрогiдною перспективою свого подальшого розвитку
Товариство вбачає в розширеннi масштабу i пiдвищеннi оперативностi власної дiяльностi на
ринку надання фiнансових послуг
2. Інформація про розвиток емітента
В звiтному перiодi дiяльнiсть Товариства була спрямована на створення системи заходiв щодо
реалiзацiї запланованих економiчних показникiв, визначення прiоритетних напрямкiв
дiяльностi. Здiйснювався постiйний аналiз i контроль поточного стану Товариства. За
результатами господарської дiяльностi у звiтному перiодi отримало прибуток
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
У звiтному перiодi Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Завданням Товариства в сферi управлiння фiнансовими ризиками є обрання в кожному
конкретному випадку оптимального рiшення спрямованого на зменшення ризикiв та можливих
негативних наслiдкiв.
У звiтному перiодi Товариством застосовувалися такi види реагування на ризики:
1) Прийняття ризику. Ризик приймався лише за умови його об?рунтованої необхiдностi.
2) Вiдмова вiд ризику. Вiдмiнявся захiд, внаслiдок якого було можливе виникнення ризикiв
критичних чи катастрофiчних розмiрiв.
3) Передача ризику. При передачi ризику приймалось рiшення про передачу всiх або частини
наслiдкiв реалiзацiї ризику на iншу особу. Форми переносу (передачi) ризику - перестрахування
i хеджування.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Товариство не виробляє продукцiї i не використовує в своїй дiяльностi сировину, тому не має
схильностi до цiнових ризикiв.
До основних факторiв ризику, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, можна вiднести
макроекономiчнi ризики, пов'язанi з економiчними показниками країни в цiлому (iнфляцiя,
фiнансова криза, нестабiльнiсть внутрiшньої полiтичної та економiчної ситуацiї та iн.). Такi
фактори об'єктивно збiльшують схильнiсть Товариства до всiх можливих ризикiв. Бiльш
детальна iнформацiя наведена у Звiтi про корпоративне управлiння
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Оскiльки Товариство є фiнансовою установою, вiдповiдно до ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок", звiт про корпоративне управлiння виготовлений вiдповiдно до
вимог цього Закону та Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринку
фiнансових послуг"
Звiт про корпоративне управлiння викладений окремим документом.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Товариством
залучено аудиторську фiрму - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ГРАНТ ЕКСПЕРТ" номер реєстрацiї 3838, реєстр номер 4, якою
перевiрено та висловлено думку щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне
управлiння, про що зроблено вiдповiдне посилання в аудиторському звiтi.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
вiдсутнiй
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
вiдсутня
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
вiдсутнi
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

23.04.2018
Дата проведення
100
Кворум зборів
Порядок денний:
Опис
1.Обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв
Товариства.
2. Обрання секретаря рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення рiчних Загальних Зборiв
акцiонерiв Товариства.
4. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради.
5. Звiт виконавчого органу Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.
6. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. Затвердження висновкiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк.

9. Визначення основних напрямкiв дiяльностi акцiонерного товариства на
2018 рiк.
10. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться
ПрАТ "СК "Страховий будинок" протягом року, визначення осiб,
уповноважених на пiдписання значних правочинiв.
12. Про лiквiдацiю (припинення) Представництва ПрАТ "СК "Страховий
будинок" у м.Києвi.
13. Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства.
14. Приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону
України "Про акцiонернi товариства". Про вiдкликання i утворення нових
органiв управлiння Товариства. Про внесення змiн до Статуту Товариства
шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
15. Про затвердження Положень: "Про загальнi збори акцiонерiв
Приватного Акцiонерного Товариства "Страхова Компанiя "Страховий
Будинок", "Про Наглядову раду Приватного Акцiонерного Товариства
"Страхова Компанiя "Страховий Будинок", "Про Ревiзора Приватного
Акцiонерного Товариства "Страхова Компанiя "Страховий Будинок", "Про
Генерального директора Приватного Акцiонерного Товариства "Страхова
Компанiя "Страховий Будинок" та Принципiв (кодексу) корпоративного
управлiння Приватного Акцiонерного Товариства "Страхова Компанiя
"Страховий Будинок".
16. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння
Товариства. Про обрання Генерального директора Товариства.
17. Про дострокове припинення повноважень Ревiзора Товариства. Про
обрання/ не обрання Ревiзора Товариства.
18. Про внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.
19. Про дострокове припинення повноважень Голови та члена Наглядової
ради Товариства.
20. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
21. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з
членами Наглядової ради.
По першому питанню Порядку денного "Обрання лiчильної комiсiї рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства" прийнято наступне рiшення:
Обрати Головою Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Казакова Євгена
Юрiйовича, членами Лiчильної комiсiї Шабалу Олену Геннадiївну та
Коновалову Галину Михайлiвну.
По другому питанню Порядку денного "Обрання секретаря рiчних
Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства" прийнято наступне рiшення:
Обрати Секретарем Загальних Зборiв Шеремет Наталю Анатолiївну.
По третьому питанню порядку денного "Затвердження регламенту
проведення рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства" прийнято
наступне рiшення:
1. Для доповiдi з питань порядку денного - до 5 хвилин.
2. Для обговорення питань порядку денного - до 3 хвилин.
Збори завершити за 3 години.
По четвертому питанню порядку денного "Звiт Наглядової ради за 2017 рiк
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради"

прийнято наступне рiшення:
Звiт Наглядової ради за 2017 рiк затвердити, роботу Наглядової ради
Товариства визнати задовiльною.
По п'ятому
питанню порядку денного "Звiт виконавчого органу
Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту
виконавчого органу" прийнято наступне рiшення:
Звiт виконавчого органу по результати фiнансово - господарської
дiяльностi Товариства за 2017 рiк затвердити.
По шостому питанню порядку денного "Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства
за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзiйної
комiсiї. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства" прийнято
наступне рiшення:
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї
Товариства про фiнансово господарську дiяльнiсть у 2017 фiнансовому роцi затвердити.
По сьомому питанню порядку денного "Затвердження рiчного звiту
Товариства за 2017 рiк" прийнято наступне рiшення:
Затвердити рiчний Звiт, в тому числi баланс ПрАТ "СК "Страховий
будинок" за 2017 рiк.
По восьмому питанню порядку денного "Розподiл прибутку i збиткiв
Товариства за 2017 рiк" прийнято наступне рiшення:
Збитки в розмiрi 17 460,00 (сiмнадцять мiльйонiв чотириста шiстдесят
тисяч ) гривень, отриманий за пiдсумками роботи ПрАТ "СК "Страховий
будинок" за 2017 рiк покрити за рахунок резервного капiталу Товариства.
По дев'ятому питанню порядку денного "Визначення основних напрямiв
дiяльностi акцiонерного товариства на 2018 рiк" прийнято наступне
рiшення:
вiдкласти затвердження бiзнес плану Товариства до обрання повного
складу органiв управлiння та контролю Товариства.
По десятому питанню порядку денного "Затвердження розмiру рiчних
дивiдендiв" прийнято наступне рiшення:
Нарахування та виплату дивiдендiв за 2017 рiк не здiйснювати.
По одинадцятому питанню порядку денного "Про попереднє схвалення
значних правочинiв, якi можуть вчиняться ПрАТ "СК "Страховий
будинок" протягом року, визначення осiб, уповноважених на пiдписання
значних правочинiв" прийнято наступне рiшення:
1. Схвалити укладення Товариством за рiшенням Наглядової ради
Товариства строком на один рiк (у перiод з 24 квiтня 2018 року по 23
квiтня 2019 року включно) договорiв (угод) купiвлi-продажу (мiни) акцiй,
купiвлi-продажу (мiни) векселiв, купiвлi-продажу корпоративних прав,
договорiв мiни, застави, поруки, позики, поставки, страхування, дарування,
пiдряду, комiсiї, договорiв (угод) на отримання банкiвських гарантiй,
договорiв на отримання кредиту банку та iнших цивiльно-правових
договорiв на суму до 500 000 000 (п'ятсот мiльйонiв) грн. включно.
2. Надати повноваження на укладення значних правочинiв виконавчому
органу Товариства.
По дванадцятому питанню порядку денного "лiквiдацiю (припинення)
Представництва ПрАТ "Страхова компанiя "Страховий будинок" в
м.Києвi" прийнято наступне рiшення:
здiйснити всi встановленi законодавством заходи з метою лiквiдацiї
Представництва Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя
"Страховий будинок" у м. Києвi.

Лiквiдатором Представництва призначити Хавкiна Олексiя Сергiйовича
Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до Представництва
Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Страховий
будинок" у м. Києвi в два мiсяцi з дня опублiкування повiдомлення у
спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї про рiшення
засновникiв (учасникiв) щодо припинення Представництва Приватного
акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Страховий будинок" у м.
Києвi.
По тринадцятому питанню порядку денного "Прийняття рiшення про змiну
мiсцезнаходження Товариства" прийнято наступне рiшення:
Змiнити мiсцезнаходження Товариства на адресу: 49000, м. Днiпро, вул.
Троїцька, буд. 21-г, оф. 446.
По чотирнадцятому питанню порядку денного "Приведення дiяльностi
Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi
товариства". Про вiдкликання i утворення нових органiв управлiння
Товариства. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення
Статуту в новiй редакцiї" прийнято наступне рiшення:
- Вiдкликати такi органи управлiння як Правлiння. Утворити такi органи
управлiння як Генеральний директор.
- Затвердити статут Товариства в нової редакцiї, що додається до
протоколу Загальних зборiв.
- призначити уповноважених осiб - Голову Загальних зборiв Шеремета
В.О. секретаря Загальних зборiв Коновалову Г.М. вiд iменi акцiонерiв
Товариства пiдписати Статут в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 року.
- доручити головi виконавчого органу Товариства особисто або через
представника Товариства проведення вiдповiдних заходiв щодо державної
реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 року.
По п'ятнадцятому питанню порядку денного "Про затвердження
Положень: "Про загальнi збори акцiонерiв Приватного Акцiонерного
Товариства "Страхова Компанiя "Страховий Будинок", "Про Наглядову
раду Приватного Акцiонерного Товариства "Страхова Компанiя
"Страховий Будинок", "Про Ревiзора Приватного Акцiонерного Товариства
"Страхова Компанiя "Страховий Будинок", "Про Генерального директора
Приватного Акцiонерного Товариства "Страхова Компанiя "Страховий
Будинок" та Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Приватного
Акцiонерного Товариства "Страхова Компанiя "Страховий Будинок"
прийнято наступне рiшення:
Затвердити Положення
"Про загальнi збори акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства
"Страхова Компанiя "Страховий Будинок",
"Про Наглядову раду Приватного Акцiонерного Товариства "Страхова
Компанiя "Страховий Будинок",
"Про Ревiзора Приватного Акцiонерного Товариства "Страхова Компанiя
"Страховий Будинок",
"Про Генерального директора Приватного Акцiонерного Товариства
"Страхова Компанiя "Страховий Будинок"
Принципiв
(кодексу)
корпоративного
управлiння
Приватного
Акцiонерного Товариства "Страхова Компанiя "Страховий Будинок"
По шiстнадцятому питанню "дострокове припинення повноважень Голови

та членiв Правлiння Товариства. Про обрання Генерального директора
Товариства" прийнято наступне рiшення:
Припинити повноваження Голови та членiв правлiння з 30.04.2018р.
Обрати Генеральним директором Никитаренко Анатолiя Сергiйовича
(iдентифiкацiйний номер 1976901152) з 01.05.2018р.
По сiмнадцятому питанню "дострокове припинення повноважень Голови
та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства" прийнято наступне рiшення:
Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Федьори Iгоря Валерiйовича
та члена Ревiзiйної комiсiї Степанова Тараса Володимировича з
25.04.2018р.
Ревiзора Товариства не обирати та членiв Ревiзiйної комiсiї не обирати
По вiсiмнадцятому питанню "Про внесення змiн до Єдиного державного
реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських
формувань" прийнято наступне рiшення:
доручити головi виконавчого органу Товариства особисто або через
представника Товариства проведення вiдповiдних заходiв щодо внесення
змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
По дев'ятнадцятому питанню "Про дострокове припинення повноважень
Голови та члена Наглядової ради Товариства" прийнято наступне рiшення:
1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Добринюка Iгоря
Петровича з 26.04.2018р.
2. Припинити повноваження члена Наглядової ради Дружинiна Олексiя
Леонiдовича з 26.04.2018р.
По двадцятому питанню "Про обрання Голови та члена Наглядової ради
Товариства" прийнято наступне рiшення:
1. Обрати членом Наглядової ради Сарханова Руслана Мехмановича з
27.04.2018р.
2. Обрати членом Наглядової ради Бiжко Тараса Сергiйовича з 27.04.2018р.
Обрати з 27.04.2018р.
3. Обрати Головою Наглядової ради Бiжко Тараса Сергiйовича.
По всiх питаннях порядку денного голосування з питання порядку денного
здiйснюється шляхом подання бюлетенiвПо питанням всiх питаннях
порядку денного голосували "ЗА" - 41 400 (сорок одна тисяча чотириста)
голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
зареєстрованих для участi у Зборах
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
відсотками акцій

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Протягом звiтного року позачерговi збори не скликались та не
(зазначити) проводились.

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Протягом звiтного
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
року позачерговi
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
збори не скликались
простих акцій товариства
та не проводились.
Протягом звiтного
року позачерговi
Інше (зазначити)
збори не скликались
та не проводились.

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: Скликаних, але не проведених рiчних (чергових) загальних зборiв
небуло
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: Позачерговi загальнi збори не скликались та не проводились
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
2
0
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

Комiтети в складi наглядової ради вiдсутнi

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети в складi наглядової
ради вiдсутнi
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети в
складi наглядової ради вiдсутнi
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Бiжко Тарас Сергiйович
Опис:
Сарханов Руслан
Мехманович
Опис:

Посада
Голова Наглядової ради
немає
Член Наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X
X

немає

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (зазначити)
Iншi вимоги до членiв наглялдової ради у внутрiшнiх
документах АТ вiдсутнi.

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
вiдсутнє
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом звiтного року проводилось засiдання наглядової ради стосовно проведення загальних
зборiв акцiонерiв емiтента.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Члени наглядової ради не отримують винагороди
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Генеральний директор

Функціональні обов'язки
В своїй роботi керується Статутом
товариства, здiйснює поточне керiвництво
дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi
Товариства в межах, встановлених
законодавством України,без довiреностi
представляє Товариство у взаєминах з
органами влади, пiдприємствами та
органiзацiями, громадянами, а також виконує
будь-якi дiї вiд iменi Товариства; формує
апарат управлiння i очолює його; несе
вiдповiдальнiсть перед Учасниками за свою
дiяльнiсть по вирiшенню завдань Товариства
та рiвень його господарського керiвництва;

Опис

представляє Товариство у вiдносинах з
українськими та iноземними фiзичними та
юридичними особами; видає накази та
розпорядження, iншi акти у межах своєї
компетенцiї щодо питань дiяльностi
Товариства; укладає контракти та iншi
договори та видає довiреностi на укладання
таких договорiв та контрактiв, має право
першого пiдпису фiнансових документiв
Товариства; вiдкриває рахунки в установах
банкiв i т. iн...
Колегiальний виконавчий орган вiдсутнiй

Примітки
немає
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
а рада
акціоне
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
так
ні
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Iншi документи вiдсутнi

Так
X
X
X
X
X
X

Ні

X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
Інформаці
Документи
юється в
я
Копії
загальнод надаються
докумен розміщуєт
для
оступній
Інформація
ься на
тів
інформаці ознайомлен
розповсюджує
Інформація про
власній
надають
ня
йній базі
ться на
діяльність акціонерного
інтернет-с
ся на
безпосеред
даних
загальних
товариства
торінці
запит
ньо в
Національ
зборах
ної комісії акціонерно акціонер акціонерн
ого
а
му
з цінних
товариства
паперів та товаристві
фондового
ринку про
ринок

цінних
паперів
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше
немає
(зазначити)

X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
Перевiрки не проводились
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
0

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

0

Обмеження вiдсутнi

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх

звільнення
Генеральний директор призначається або звiльняється з посади Наглядовою радою, винагороди
або компенсацiї при його звiльненнi не передбаченi.
Головний бухгалтер призначається та звiльняється Наказом генерального директора, винагороди
або компенсацiї при її звiльненнi не передбаченi.
9) повноваження посадових осіб емітента
До компетенцiї членiв Наглядової ради належить:
затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що
вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради
переданi для затвердження Директору Товариства;
затвердження положення про винагороду Директора Товариства;
затвердження звiту про винагороду Директору Товариства ;
пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних
зборiв;
формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв Наглядовою радою;
затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту АТ та у випадках, встановлених законом України "Про акцiонернi товариства";
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про
акцiонернi товариства";
обрання та припинення повноважень Директора;
затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його
винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання
особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної
iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством
iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства;
розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду ;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про
акцiонернi товариства";
обрання аудитора (аудиторської фiрми) АТ для проведення аудиторської перевiрки за
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору,
що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати
його (її) послуг;
затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього
незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про
акцiонернi товариства";

визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Закону України
"Про акцiонернi товариства";
вирiшення питань про участь АТ у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю
та лiквiдацiю;
вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi
товариства" у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє
надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинiв iз
заiнтересованiстю у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства;
визначення ймовiрностi визнання АТ неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна АТ та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її
послуг;
надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65 - 65-1 Закону України "Про акцiонернi
товариства";
вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз
законом або статутом АТ.
Генеральний директор своїй роботi керується Статутом товариства, здiйснює поточне
керiвництво дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених
законодавством України,без довiреностi представляє Товариство у взаєминах з органами влади,
пiдприємствами та органiзацiями, громадянами, а також виконує будь-якi дiї вiд iменi
Товариства; формує апарат управлiння i очолює його; несе вiдповiдальнiсть перед Учасниками
за свою дiяльнiсть по вирiшенню завдань Товариства та рiвень його господарського
керiвництва; представляє Товариство у вiдносинах з українськими та iноземними фiзичними та
юридичними особами; видає накази та розпорядження, iншi акти у межах своєї компетенцiї
щодо питань дiяльностi Товариства; укладає контракти та iншi договори та видає довiреностi на
укладання таких договорiв та контрактiв, має право першого пiдпису фiнансових документiв
Товариства; вiдкриває рахунки в установах банкiв i т. iн...
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних
методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi; органiзує роботу бухгалтерiї на
рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; Вимагає вiд працiвникiв
забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних
документiв; вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному
виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження
оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну; забезпечує
складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства,
пiдписання її та подання в установленi строки користувачам; здiйснює заходи щодо надання
повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та
рух коштiв пiдприємства; бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi,
якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з
нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями; за погодженням з власником

(керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених
законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних
зобов'язань; здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним
використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв i т.iн.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Думка аудитора
Думка аудитора складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 та статтi 401 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами
та доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання
впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ
вiд 26.01.2017 року №338/8 , Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року
"Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення круглого
столу на тему "Новi вимоги до аудиторського звiту" (частина 2 питання 2.3.2) та з
урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.
Аудитор перевiрив iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "СК
"Страховий будинок" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рiк, а саме:
- щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ "СК "Страховий будинок" з
органiзацiї корпоративного управлiння ;
- щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного
управлiння;
- щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ "СК
"Страховий будинок" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення;
- щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального
виконавчого органу
ПрАТ "СК "Страховий будинок", їхнiх комiтетiв, iнформацiї про
проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях.
Аудитор пiдтверджує зазначену iнформацiю, щодо вище вказаних питань.
Аудитор вважає, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На
думку аудитора iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "СК
"Страховий будинок" щодо таких питань, як:
- щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента;
- щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
емiтента;
- щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв
(учасникiв) на загальних зборах емiтента;
- щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
- щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента.
у всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено
емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 та статтi 401Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" вiд вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями. На
основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б
змусило нас вважати, що ПрАТ "СК "Страховий будинок" не дотримався в усiх суттєвих
аспектах вимог ч. 3 статтi 40 та статтi 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями та Принципiв корпоративного
управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955.
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Згiдно ст. 14 Закону України Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринку фiнансових
послуг" надаємо витяг зi звiту про корпоративне управлiння ПрАТ "СК "Страховий будинок"
1. Iнформацiя про значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика протягом року.
Значними факторами ризику для страхового ринку України в цiлому та зокрема для Товариства
були:
- високi полiтичнi ризики;
-бойовi дiї на територiї України;
-високий рiвень iнфляцiї;
- вiдсутнiсть довiри населяння та господарських суб'єктiв до страхових компанiй;
-недостатнiсть надiйних фiнансових iнструментiв для довгострокового розмiщення
страхових резервiв.
2. Iнформацiя про наявнiсть у страховика системи управлiння ризиками та її ключовi
характеристики.
На виконання вимог Розпорядження № 295 вiд 01.07.2014 року в компанiї органiзовано
управлiння страховими ризиками.
При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизувало ризики за такою
класифiкацiєю
1) андеррайтинговий ризик.
Для Товариства, що здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя,
андеррайтинговий ризик включає:
ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти,
середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв;
катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй
та оцiнок їх наслiдкiв.
2) ринковий ризик, що включає:
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;
3) ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника
та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед
страховиком;
4) операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки
управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи,
надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу;
5) ризик учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан
страховика-учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого
учасника групи, до складу якої входить Товариство.
При управлiннi ризиками Товариство враховує позитивний вплив диверсифiкацiї ризикiв.
Етапи управлiння страховими ризиками, що використовуються Товариством є послiдовними i

взаємопов'язаними, їх застосування має комплексний, системний характер i спрямоване на
забезпечення очiкуваних результатiв дiяльностi страхової компанiї, зокрема оптимiзацiї обсягу
доходiв, фiнансових результатiв, рентабельностi активiв, iнвестицiй тощо.
3 Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг, щодо аудиторського висновку.
Розпорядження Держфiнпослуг № 5204 вiд 27.12.2005 р. "Про затвердження Методичних
рекомендацiй щодо формату аудиторського висновку за наслiдками проведення аудиту рiчної
фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних страховика"
4 Захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема:
наявнiсть механiзму розгляду скарг
Захист прав споживачiв ПрАТ "СК "Страховий будинок" здiйснюється шляхом дотримання
вимог законодавства України, що регулює страхову дiяльнiсть, та законодавства про захист прав
споживачiв. Порядок врегулювання спiрних питань, що виникають у процесi надання
фiнансової послуги регулюється "Положенням про захист прав споживачiв та порядок
урегулювання спiрних питань, що виникають у процесi надання фiнансових послуг ПрАТ "СК
"Страховий будинок".
прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати
скарги
Никитаренко Анатолiй Сергiйович
стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг
(характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг)
Скарг споживачiв фiнансових послуг за 2018 рiк до ПрАТ "СК "Страховий будинок" не
надходило.
наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та
результати їх розгляду
позови суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою ПрАТ "СК "Страховий
будинок" у 2018 роцi не отримувало.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Юридичнi особи вiдсутнi

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
0

Місцезнаходження
0, 0, 0 р-н, 0, 0

Кількість акцій
(шт.)
0
Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Абрамян Рiта Борисiвна
Патаруен Денис Олександрович
Мудрагель Олександр Анатолiйович
Сарханов Руслан Мехманович
Пiсчанський Євген Володимирович
Кравцов Артем Олегович
Жемякiн Артур Володимирович
Бiжко Тарас Сергiйович
Беркут Iрина Володимирiвна
Синенький Ярослав Валерiйович
Матвiяшин Сергiй Юрiйович
Усього

3 992
3 992
3 992
3 992
3 992
3 992
3 992
3 992
3 106
3 992
2 366
41 400

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
0
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
9,6425
9,6425
9,6425
9,6425
9,6425
9,6425
9,6425
9,6425
7,5023
9,6425
5,7149
99,9997

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

0
0
Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
3 992
0
3 992
0
3 992
0
3 992
0
3 992
0
3 992
0
3 992
0
3 992
0
3 106
0
3 992
0
2 366
0
41 400
0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за
акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій /
Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або
рівною пороговому значенню пакета акцій
1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від
Центрального депозитарію
цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або найменування
юридичної особи власника
(власників) акцій

1
1

2
22.06.2018

3
Федьора Iгор Валерiйович

Ідентифікаційний код
юридичної особи резидента або код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи нерезидента
4

Розмір частки акціонера
до зміни (у відсотках до
статутного капіталу)

Розмір частки акціонера
після зміни (у відсотках
до статутного капіталу)

5
9,6425

6
0

Зміст інформації:
"22" червня 2018 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого
вiдчуження) складав 9,6425%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,0000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
2

22.06.2018

Ткач Геннадiй Семенович

9,6425

0

Зміст інформації:
"22" червня 2018 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого
вiдчуження) складав 9,6425%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,0000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними

правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
3

22.06.2018

Дружинiн Олексiй Леонiдович

9,6425

0

Зміст інформації:
"22" червня 2018 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого
вiдчуження) складав 9,6425%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,0000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
4

22.06.2018

Шеремет Наталя Анатолiївна

9,6425

0

Зміст інформації:
"22" червня 2018 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого
вiдчуження) складав 9,6425%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,0000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
5

22.06.2018

Шеремет Вадим Олександрович

9,6425

0

Зміст інформації:
"22" червня 2018р ., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого
вiдчуження) складав 9,6425%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,0000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
6

22.06.2018

Северин Iлля Сергiйович

5,715

0

Зміст інформації:
"22" червня 2018р ., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого
вiдчуження) складав 5,715%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,0000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
7
Зміст інформації:

22.06.2018

Коновалова Галина Михайлiвна

5,715

0

"22" червня 2018р р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого
вiдчуження) складав 5,715%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,0000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
8

22.06.2018

Добринюк Ольга Олександрiвна

9,6425

0

Зміст інформації:
"22" червня 2018р р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого
вiдчуження) складав 9,6425%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,0000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
9

22.06.2018

Добринюк Iгор Петрович

9,6425

0

Зміст інформації:
"22" червня 2018р р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого
вiдчуження) складав 9,6425%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,0000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
10

22.06.2018

Степанов Тарас Володимирович

9,6425

0

Зміст інформації:
"22" червня 2018р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого
вiдчуження) складав 9,6425%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,0000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
11

22.06.2018

Ярига Олександр Володимирович

5,715

0

Зміст інформації:
"22" червня 2018р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого
вiдчуження) складав 5,715%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,0000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними

правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
12

22.06.2018

Кравцов Артем Олегович

0

9,6425

Зміст інформації:
"22" червня 2018р р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття)
складав 0,0000%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,6425%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
13

22.06.2018

Жемякiн Артур Володимирович

0

9,6425

Зміст інформації:
"22" червня 2018р р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття)
складав 0,0000%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,6425%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
14

22.06.2018

Пiсчанський Євген Володимирович

0

9,6425

Зміст інформації:
"22" червня 2018р р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття)
складав 0,0000%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,6425%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
15

22.06.2018

Мудрагель Олександр Анатолiйович

0

9,6425

Зміст інформації:
"22" червня 2018р р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття)
складав 0,0000%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,6425%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
16
Зміст інформації:

22.06.2018

Абрамян Рiта Борисiвна

0

9,6425

"22" червня 2018р р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття)
складав 0,0000%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,6425%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
17

22.06.2018

Матвiяшин Сергiй Юрiйович

0

5,715

Зміст інформації:
"22" червня 2018р р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття)
складав 0,0000%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 5,715%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
18

22.06.2018

Беркут Iрина Володимирiвна

0

7,5023

Зміст інформації:
"22" червня 2018р р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття)
складав 0,0000%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 7,5023%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
19

22.06.2018

Патаруєв Денис Олександрович

0

9,6425

Зміст інформації:
"22" березня 2019 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття)
складав 0,0000%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,6425%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
20

22.06.2018

Сарханов Руслан Мехманович

0

9,6425

Зміст інформації:
"22" червня 2018р р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття)
складав 0,0000%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,6425%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними

правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
21

22.06.2018

Синенький Ярослав Валерiйович

0

9,6425

Зміст інформації:
"22" червня 2018р р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття)
складав 0,0000%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,6425%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
22

22.06.2018

Бiжко Тарас Сергiйович

0

9,6425

Зміст інформації:
"22" червня 2018р р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "20" червня 2018р., ПрАТ "СК
"Страховий будинок" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета
акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття)
складав 0,0000%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,6425%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Права та обов'язки

Простi iменнi

41 400

5 000,00

Акцiонери мають право прiоритетного викупу акцiй

Примітки:

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
публiчної пропозицiї не здiйснювало,
до бiржового реєстру не включенi, не
має допуску до торгiв на фондовiй
бiржi

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
17.05.2004

Опис

27.12.2012
Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
273/1/04

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)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA4000147482 Акція проста Бездокумент
5 000
1 400
7 000 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Перший випуск акцiй простих iменних документарної форми iснування:загальна сума 500000,00(п'ятсот тисяч) гривень, номiнальна вартiсть
однiєї акцiї 5000,00 (п'ять тисяч) гривень, кiлькiсть акцiй у випуску 100 (сто) штук, свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 165/1/99 вiд 04.05.1999
року видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Другий випуск акцiй простих iменних документарної форми iснування
:загальна сума 7000000,00 (сiм мiльйонiв) гривень, номiнальна вартiсть однiєї акцiї 5000,00 (п'ять тисяч) гривень, кiлькiсть акцiй у випуску 1400
(одна тисяча чотириста) штук, свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 273/1/2004 вiд 17.05.2004 року видане Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку. 22.04.2011 року загальними зборами акцiонерiв ЗАТ "СК "Страховий будинок" було прийнятог рiшення про
припинення дiяльностi ЗАТ "СК "Страховий будинок". Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано розпорядження вiд
30.05.2011 № 52-3 про зупинення обiгу акцiй. 12.09.2011 року загальними зборамиакцiонерiв ЗАТ "СК "Страховий будинок" було прийнято
рiшення про вiдновлення дiяльностi ЗАТ "СК "Страховий будинок". Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано
розпорядження вiд 19.06.2012 року № 02-КФ-ВО про вiдновлення обiгу акцiй. У зв'язку з прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв
вiд 28.04.2012 про змiну найменування страхової компанiї с "ЗАТ" на "ПрАТ" та про змiну iснування акцiй з документарної на бездокументарну
(рiшення про дематерiалiзацiю), Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй вiд 17.05.2004 року, реєстрацiйний номер 273/1/2004
(форма випуску документарна) замiнено на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй формою iснування бездокументарна. Дата
видачi 02 жовтня 2012 року. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв (ISIN) UA 0404971006 (документарна форма iснування) у
звязку зi змiною форми iснування цiнних паперiв на бездокументарну вважається недiйсним з 09.10.2012 року. Протоколом №1 позачергових
загальних зборiв ПрАТ "СК "Страховий будинок" вiд 12.11.2012 було прийнято рiшення збiльшити розмiр статутного капiталу на 200000000
(двiстi мiльйонiв) гривень за рахунок додаткових внескiв шляхом закритого (приватного) розмiщення додаткових 40000 (сорока тисяч) штук
простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 5000,00 (пять тисяч) гривень кожна. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку видано Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ПрАТ "СК "Страховий будинок" реєстрацiйний номер
№247/1/2012-Т , дата реєстрацiї 27 грудня 2012 року на загальну сумму двiстi мiльйонiв гривень номiнальною вартiстю пять тисяч гривень у
кiлькостi сорок тисяч штук. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 17 травня 2004 року № 273/1/2004, дата видачi 02 жовтня 2012 року та
тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 27 грудня 2012 року № 247/1/2012-Т, якi вiданi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв
та фондового ринку, вважати такими, що втратили чиннiсть. Торгiвля цiнними паперами емiтента на фонодових бiржах в 2013 роцi не велась.
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не встановлено.
247/1/2012
Нацiональна комiсiя з UA4000147482 Акція проста Бездокумент
5 000
41 400
207 000 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Торгiвля цiнними паперами емiтента на фонодових бiржах в 2013 роцi не велась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових

бiржах не встановлено. В 2013 роцi були розмiщенi серед акцiонерiв Товариства акцiї додаткової емiсiї. Мета використання фiнансових
ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй (конкретнi обсяги та напрями використання) : Визначити метою випуску акцiй: збiльшення капiталу
страхової компанiї як одного з найважливiших показникiв дiяльностi страхової компанiї, її надiйностi, стабiльностi, змiцнення позицiй компанiї
на фiнансовому ринку, збiльшення ресурсної бази та спроможностi страхової компанiї у проведеннi активних операцiй, розширення мережi
страхової компанiї. Кошти, якi спрямовуються на збiльшення статутного капiталу, плануються використати за такими напрямками: збiльшення
обсягiв активних операцiй - 70%, розвиток iнфраструктури страхової компанiї та впровадження нових технологiй - 30%. Звiт про результати
розмiщення. Згiдно проспекту емiсii: "Строк укладання договорiв: На 1-му етапi з 31 сiчня 2013 року по 07 лютого 2013 року включно
укладаються договори купiвлi-продажу акцiй з акцiонерами, якi подали заяви на реалiзацiю свого переважного права та перерахували
вiдповiднi кошти, вiдповiдно до умов розмiщення. На 2-му етапi з 08 лютого 2013 року по 15 лютого 2013 року включно з акцiонерами
укладаються договори купiвлi-продажу на акцiї, що залишися не розмiщеними протягом реалiзацiї акцiонерами свого переважного права". Всi
акцiонери використали всоє переважне право на придбання акцiй додаткової емiсiї, тому розмiщення пройшло в один етап. Спосiб
розмiщення-приватне розмiщення серед акцiонерiв Товариства. 1.Дата початку розмiщення акцiй - 31 сiчня 2013 року 2.Дата закiнчення
розмiщення акцiй - 07 лютого 2013 року 3.Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй у порiвняннi iз запланованим обсягом 200000000,00 (двiстi мiльйонiв) гривень 00 копiйок 4.Кiлькiсть i тип розмiщених акцiй - 40000,00(сорок тисяч) простих iменних акцiй
5.Загальна кiлькiсть i сума договорiв, укладених при здiйсненнi розмiщення акцiй - 12 (дванадцять) Договорiв на суму 200000000,00 (двiстi
мiльйонiв) гривень 00 копiйок 6.Загальна сума коштiв, одержаних при здiйсненнi розмiщення акцiй - 200 000 000,00(двiстi мiльйонiв) гривень
00 копiйок. Грошовi кошти у нацiональнiй валютi, унесенi як плата за акцiї, iз зазначенням кiлькостi акцiй - 200 000 000,00(двiстi мiльйонiв)
гривень 00 копiйок за 40000(сорок тисяч) штук простих iменних акцiй.

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
Дата випуску
1
27.12.2012

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
2
Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

Вид цінних паперів
3
Акція проста
бездокументарна
іменна

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Найменування
органу, що наклав
обмеження

4
UA4000147482

5
НКЦПФР

Характеристика обмеження

Строк обмеження

6
Рiшенням № 627 вiд 11.09.2018р..
зупинено обiг з 17.09.2018 року, крiм
операцiй, пов'язаних iз викупом
цiнних паперiв, спадкуванням та
правонаступником, правочинами, якi
вчиняються на виконання рiшення
суду, яке набрало законної сили.

7
Не встановлено

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
103
5 087
0
0
103
5 087
0
0
0
0
0
0
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
103
5 087
0
0
103
5 087
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103
5 087
0
0
103
5 087
Основними засобами Товариства є: Офiснi меблi, технiка за якою
первiсна вартiсть - 5271 тис. грн., знос складає 184 тис грн., залишкова
вартiсть станом на 31.12.2018 року- 5087 тис грн.
Використовується прямолiнiйний метод нарахування зносу.
Термiн використання ОЗ встановлено 60 мiсяцiв. Ступень їх зносу-60%.
Обмежень у використаннi немає.
Згiдно з облiковою полiтикою Компанiї орендованi основнi засоби,
вказанi в графах 4 та 5 вище вказаної таблицi в Балансi не
вiдображаються.
Переоцiнка не проводилась.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
0
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
0
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

30.12.1899
X

0
0

0
X

30.12.1899
X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

0
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
0
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

30.12.1899
X

0
0

0
X

30.12.1899
X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

X

30.12.1899

X

764

X

X

X

0

X

X

X
66
X
X
X
830
X
X
Зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами,
сертифiкатами ФОН, вiдсутнi.
Фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права немає.
Податковi зобов'язання - 764 тис.грн, в тому числi з податку на
прибуток - 764 тис.грн.
Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня.
Iншi зобов'язання - 66 тис.грн, в тому числi:
- за товари, роботи, послуги 51,0 тис.грн.
- зi страхування- 2 тис.грн,
- з оплати працi- 13 тис.грн.,

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ГАРАНТ-АУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31200575
04116, Україна, - р-н, м. Київ, ВУЛИЦЯ
СТАРОКИЇВСЬКА, будинок 10
свiдоцтво №0770
Аудиторська палату України
29.03.2018
(044) 379-32-30
(044) 379-32-30
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування аудиторiв
(аудиторськi фiрми), якi надають
аудиторськi послуги емiтенту
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань
оподаткування
аудиторiв
(аудиторськi фiрми), якi надають
аудиторськi послуги емiтенту

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕНЕФИТ
БРОК
Товариство з обмеженою
відповідальністю
36625811
61022, Україна, Харківська обл., - р-н,
м. Харкiв, пр-кт Ленiна (Науки), 5, к.20
АЕ № 294588
НКЦПФР
27.11.2014
(057) 728-24-00
(057) 728-24-00
Торговець цiнними паперами,
послугами, якого користується емiтент
Послуги торговця цiнними паперами
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Шевченкiвський р-н
р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г
д/в
д/в

(044) 591-04-34
(044) 591-04-34
Депозитарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiю
Центральний
депозитарiй
веде
депозитарний облiк усiх емiсiйних
цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких
веде Нацiональний банк України

Підприємство
Територія

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ
БУДИНОК"
Дніпропетровська область, Бабушкiнський
р-н

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

23364325

за КОАТУУ

1210136600

Організаційно-пра
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Інші види страхування, крім страхування
Вид економічної
за КВЕД
життя
діяльності
Середня кількість працівників: 5
Адреса, телефон: 49000 м. Днiпро, вул. Троїцька, буд. 21-Г, офiс 446, (056) 785 46 45
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

96220
65.12

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

246
252
(6)
0
103
271
( 168 )
0
0
(0)
0
0
(0)

246
252
(6)
0
5 087
5 271
( 184 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

84 000

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1090
1095

0
349

0
89 333

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

0
0
0
0
0
0
0
330 273

0
0
0
0
0
0
0
40 000

1125

0

24 623

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

0
0
0
0
0
9 106
0
614
1
613
0
0

68
0
0
132
0
36 899
0
21 396
0
21 396
0
24

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
339 993

0
0
24
0
0
123 142

1200

0

0

1300

340 342

212 475

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

207 000
0
0
8
0
0
149 866
-17 046
(0)
(0)

207 000
0
0
8
0
0
149 866
-149 678
(0)
(0)

Код
рядка

Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: немає

1435
1495

0
339 828

0
207 196

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
207

0
0
0
0
0
0
0
0
4 449

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
207
0
0
0
0
207

0
0
4 449
0
0
0
0
4 449

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
39
252
250
2
14
0
0
0
0
0
0
0
0
307

0
51
764
764
2
13
0
0
0
0
0
0
0
0
830

1700

0

0

1800
1900

0
340 342

0
212 475

Керівник

Никитаренко Анатолiй Сергiйович

Головний бухгалтер

Костенюк Надiя Сергiївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ
БУДИНОК"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

23364325

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

65 035
69 283
( 30 )
4 242

8 618
8 332
(0)
-286

2014

24

0

2050
2070

(0)
( 15 )

(0)
( 70 )

2090

65 020

8 548

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
4

0
0
0
68

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 610 )
( 63 644 )
( 48 )

( 3 716 )
( 4 918 )
( 1 734 )

2181

0

1 705

2182

0

0

2190

722

0

2195
2200

(0)
0

( 1 752 )
0

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

249
0
0
(0)
(0)
( 132 641 )
0

5
42
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

0

0

2295
2300

( 131 670 )
-962

( 1 705 )
-250

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 132 632 )

( 1 955 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-132 632

0
-1 955

За звітний
період

1

2
3
Матеріальні затрати
2500
1
Витрати на оплату праці
2505
218
Відрахування на соціальні заходи
2510
48
Амортизація
2515
16
Інші операційні витрати
2520
64 019
Разом
2550
64 302
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
41 400
41 400

За аналогічний
період
попереднього
року
4
2
233
55
29
3 397
3 716
За аналогічний
період
попереднього
року
4
41 400
41 400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: немає

2610

-3 203,671500

-47,222220

2615

-3 203,671500

-47,222220

2650

0,00

0,00

Керівник

Никитаренко Анатолiй Сергiйович

Головний бухгалтер

Костенюк Надiя Сергiївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ
БУДИНОК"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

23364325

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
69 019
0
0

0
0
0
8 286
0
0

3100
3105
3110
3115
3116

( 63 708 )
( 175 )
( 48 )
( 496 )
( 448 )

( 5 794 )
( 166 )
( 53 )
( 85 )
( 36 )

3117

(0)

(0)

3118

(0)

( 49 )

3135
3140
3145

( 2 796 )
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

( 15 )

( 70 )

3155
3190
3195

(0)
(0)
1 781

(0)
(0)
2 118

фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: немає

3200
3205

23 800
0

2 846
0

3215
3220
3225
3230

201
0
0
0

5
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 5 000 )
(0)
(0)
(0)

( 4 928 )
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
19 001

(0)
-2 077

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
20 782
614
0
21 396

(0)
0
41
573
0
614

Керівник

Никитаренко Анатолiй Сергiйович

Головний бухгалтер

Костенюк Надiя Сергiївна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ БУДИНОК"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

23364325

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
207 000
0

4
0
0

5
8
0

6
149 866
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-17 046
0

4010
4090
4095

0
0
207 000

0
0
0

0
0
8

0
0
149 866

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
339 828
0

0
0
-17 046

0
0
0

0
0
0

0
0
339 828

0

-132 632

0

0

-132 632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: немає

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
207 000

0
0

0
8

0
149 866

-132 632
-149 678

0
0

0
0

-132 632
207 196

Керівник

Никитаренко Анатолiй Сергiйович

Головний бухгалтер

Костенюк Надiя Сергiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ БУДИНОК"
Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018
1.
Iнформацiя про Товариство

року

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ
БУДИНОК" (надалi по тексту - "Товариство або Компанiя") зареєстровано 14.07.1995 року.
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"СТРАХОВИЙ БУДИНОК"
Скорочене найменування: ПРАТ "СК "СТРАХОВИЙ БУДИНОК".
Код за ЄДРПОУ: 23364325
Мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Троїцька, буд. 21-Г, офiс 446.
Метою створення Товариства є обслуговування фiзичних i юридичних осiб незалежно вiд їх
державної належностi та форм власностi на ринку страхових послуг, пiдвищення якостi та
збiльшення обсягiв надання страхових послуг, створення сприятливих умов для розвитку
економiки України, здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах
акцiонерiв Товариства, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi
акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть з урахуванням iнтересiв Товариства, клiєнтiв та сприяє
економiчному розвитку та змiцненню страхової системи.
Товариство в установленому порядку отримала лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi, якi
виданi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг, а саме:
N з/п
Номер лiцензiї
Вид страхування
Строк дiї лiцензiї
1
АД №039968 Страхування вiд нещасних випадкiв
з 12.06.2008р. безстроковий
2
АД № 039965 Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
з
12.06.2008р. безстроковий
3
АД № 039961 Страхування здоров'я на випадок хворобиз 12.06.2008р. безстроковий
4
АД № 039967 Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) з
12.06.2008р.
безстроковий
5
АД № 039971 Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
з
12.06.2008р.
безстроковий
6
АД № 039958 Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв
водного транспорту) з 12.06.2008р. безстроковий
7
АД № 039957 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ з
12.06.2008р. безстроковий
8
АД № 039964 Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) з
12.06.2008р. безстроковий
9
АД № 039960 Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
з 12.06.2008р. безстроковий
10
АД № 039956 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж
передбачена пунктами 12 - 14 цiєї статтi) з 12.06.2008р. безстроковий
11
АД № 039963 Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за
непогашення кредиту)
з 12.06.2008р. безстроковий
12
АД № 039962 Страхування iнвестицiй
з 12.06.2008р. безстроковий
13
АД № 039970 Страхування фiнансових ризикiв з 12.06.2008р. безстроковий

14
АД № 039969 Страхування судових витрат
з 12.06.2008р. безстроковий
15
АД № 039959 Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй з
12.06.2008р. безстроковий
16
АД № 039966 Страхування медичних витрат
з 12.06.2008р. безстроковий
17
АЕ № 284278 Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi з
17.12.2013р. безстроковий
18
АЕ № 284279 Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв
на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв з
17.12.2013р. безстроковий
19
АЕ № 293796 Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса
з 20.10.2014р. безстроковий
20
АЕ № 198607 Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування з 31.01.2013р. безстроковий
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. складала 5 та 7 осiб,
вiдповiдно.
Акцiонерами Товариства є 11 фiзичних осiб вiдповiдно до даних реєстру акцiонерiв.
2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi
2.1. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Рiчна фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску Наглядовою Радою Товариства 07 лютого
2018 року. Дата затвердження фiнансової звiтностi - це дата складання повного комплекту
фiнансової звiтностi (включаючи примiтки), засвiдченої пiдписами осiб, надiлених владними
повноваженнями, якi пiдтверджують, що вони несуть вiдповiдальнiсть за цю фiнансову
звiтнiсть.
2.2. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована
з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2018 року, що
офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2018
року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
2.3. Новi та переглянутi МСФЗ та iнтерпретацiї
Переглянутi МСФЗ та iнтерпретацiї
Компанiя застосувала всi МСФЗ, iнтерпретацiї та поправки до них, що мають ефективну дату
01.01.2018 року, у звiтному роцi.
Стандарти та правки до них Вплив поправок
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" Компанiя
застосувала
МСФЗ
15
ретроспективно з кумулятивним ефектом первiсного застосування, визнаним на дату первiсного
застосування. Компанiя укладає контракти з клiєнтами на умовах передплати або оплати
протягом короткого перiоду часу, угоди не носять багатокомпонентний характер, компанiя не

має програм лояльностi та специфiчних гарантiй, тому перше застосування МСФЗ 15 не суттєво
вплинуло на фiнансовий стан та фiнансовi результати компанiї.
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" Перехiд на МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" не вплинув на
класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв i зобов'язань.
До фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, компанiя застосовала
вимоги МСФЗ 9 щодо знецiнення. Компанiя застосувала спрощений пiдхiд до розрахунку
резерву очiкуваних кредитних збиткiв щодо торгової дебiторської заборгованостi, який
передбачає їх оцiнку за весь термiн дiї фiнансового iнструмента. Застосування моделi
очiкуваних кредитних збиткiв не призвело до бiльш раннього визнання кредитних збиткiв i
суттєво не змiнило суму резерву стосовно фiнансових активiв (наведено у цьому роздiлi далi).
Новi МСФЗ та iнтерпретацiї
Стандарти та правки до них Потенцiйний вплив нових МСФЗ та iнтерпретацiй
МСФЗ 16 "Оренда" Для орендарiв встановлено єдину модель облiку оренди i немає
необхiдностi визначати класифiкацiю оренди, всi договори оренди будуть вiдображатися у звiтi
про фiнансовий стан шляхом визнання активiв у формi права користування i зобов'язань з
оренди.
Подвiйна модель облiку оренди орендодавцем, класифiкацiя оренди визначається на основi
критерiїв
класифiкацiї, аналогiчних МСБО 17 "Оренда", модель облiку фiнансової оренди на основi
пiдходiв
до облiку фiнансової оренди, аналогiчна МСБО 17, вона передбачає визнання чистої iнвестицiї в
оренду, що складається з дебiторської заборгованостi
з оренди, i залишкового активу, модель облiку операцiйної оренди на основi пiдходiв до облiку
операцiйної оренди, аналогiчно МСБО 17.
Необов'язкове звiльнення щодо короткострокової оренди - тобто оренди, термiн дiї якої
становить не бiльше 12 мiсяцiв.
Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу на
фiнансову звiтнiсть. За попередньою оцiнкою застосування цього стандарту не здiйснить вплив
на фiнансову звiтнiсть Компанiї, попередньо планується скористуватися необовязковим
звiльненням щодо короткострокової оренди. Компанiя орендує примiщення для здiйснення
дiяльностi саме на умовах короткострокової оренди. Дата застосування 01.01.2019 р.
КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток"
Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний компанiєю пiдхiд ?рунтувався на
тому, що краще прогнозує результат вирiшення невизначеностi. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає,
щоб компанiя виходила з того, що податковi органи перевiрять всi суми, якi вони має право
перевiрити, i ознайомляться з усiєю пов'язаною iнформацiєю при проведеннi своєї перевiрки.
Компанiї повиннi враховувати ймовiрнiсть того, що податковi органи будуть приймати або
вiдхиляти невизначенi податковi трактування, при цьому облiковий процес буде визначатися
цiєю оцiнкою податкових органiв.
Роз'яснення IFRIC 23 вимагає вiд компанiї необхiдної переоцiнки (змiни) судження або оцiнка, в
разi змiни фактiв i обставин, на яких ?рунтувалося це судження або оцiнка, а також в результатi
отримання нової iнформацiї, яка впливає на судження або оцiнку. Керiвництво та управлiнський
персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу на фiнансову звiтнiсть. За
попередньою оцiнкою застосування цього стандарту може здiйснити несуттєвий вплив на
фiнансову звiтнiсть Компанiї, а саме якiсної iнформацiї щодо розкриття. Дата застосування
01.01.2019 р.
Поправка до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" Поправка дозволяє застосовувати модель
амортизованої вартостi до фiнансових iнструментiв, якi мають опцiю дострокового погашення,
незалежно вiд того, що при достроковому погашеннi може виникнути компенсацiя (як

позитивна, так i негативна). Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження
щодо потенцiйного впливу на фiнансову звiтнiсть. Дата застосування 01.01.2019 р.
Поправка до МСБО 19 "Виплати працiвникам" Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам"
стосуються порядку облiку компанiями пенсiйних програм з визначеною виплатою. Якщо до
програми вносяться змiни (програма скорочується або по нiй вiдбувається розрахунок), МСБО
19 вимагає вiд компанiї переоцiнки її чистих активiв або зобов'язань за встановленими
виплатами. Поправки вимагають вiд компанiї використовувати новi припущення, використанi
при проведеннi переоцiнки, щоб визначити вартiсть послуг поточного перiоду i чистий вiдсоток
на залишок звiтного перiоду пiсля змiни програми з визначеною виплатою. Керiвництво та
управлiнський персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу на фiнансову
звiтнiсть. Дата застосування 01.01.2019 р.
Поправка до МСБО 12 "Податки на прибуток" Органiзацiя повинна визнати наслiдки з
податку на прибуток, пов'язанi з дивiдендами, як вони визначенi в МСФЗ 9, коли вона визнає
зобов'язання сплатити дивiденди. Наслiдки з податку на прибуток щодо дивiдендiв пов'язанi
бiльш безпосередньо з минулими операцiями чи подiями, якi генерували розподiл прибутку, нiж
з розподiлами на користь власникiв. Тому органiзацiї слiд визнавати наслiдки з податку на
прибуток щодо дивiдендiв у складi прибуткiв або збиткiв, iншого сукупного доходу або в
капiталi вiдповiдно до того, де органiзацiя спочатку визнала такi минулi операцiї або подiї.
Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу на
фiнансову звiтнiсть. За попередньою оцiнкою застосування цього стандарту не здiйснить
суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Дата застосування 01.01.2019 р.
МСФЗ 17 "Страховi контракти" Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 17 необхiдно застосовувати
модель поточної оцiнки, яка передбачає проведення переоцiнки в кожному звiтному перiодi.
Договори оцiнюються з використанням таких елементiв, як:
o дисконтованi грошовi потоки, зваженi з урахуванням ймовiрностi;
o коригування на очевидний ризик
o i сервiсна маржа за договором, яка представляє собою рiвномiрно визнаний в облiку
незароблений прибуток за договором.
Стандарт дозволяє вибирати мiж визнанням змiн в ставках дисконтування в звiтi про прибутки i
збитки або безпосередньо у складi iншого сукупного доходу.
Дозволяється використання спрощеного методу розподiлу премiї для зобов'язання за покриттям
короткострокових договорiв, що залишилося, якi часто оформляють страховi органiзацiї, що не
займаються страхуванням життя.
Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу цих
змiн на фiнансову звiтнiсть.
За попередньою оцiнкою застосування цього стандарту може здiйснити суттєвий вплив на
фiнансову звiтнiсть Компанiї, а саме кiлькiсної та якiсної iнформацiї щодо розкриття.
Дата застосування 01.01.2021 р.
Концептуальнi основи фiнансової звiтностi
Введено концепцiю дiяльностi керiвництва в
iнтересах власникiв i уточнено iнформацiю, виникає в зв'язку з цим.
Повернено концепцiю обачностi, яка пiдтримує нейтральнiсть iнформацiї i тому описує
обачнiсть як "обережнiсть при винесеннi суджень в умовах невизначеностi". Невизначенiсть
оцiнки є фактором, який може вплинути на достовiрне надання iнформацiї.
Суб'єкт, що звiтує - це органiзацiя, яка за власною iнiцiативою складає або зобов'язана складати
фiнансову звiтнiсть i не обов'язково є юридичною особою.
Актив - iснуючий економiчний ресурс, контрольований органiзацiєю в результатi минулих
подiй. Економiчний ресурс - це право, яке може принести економiчнi вигоди.
Зобов'язання - iснуючий обов'язок органiзацiї передавати економiчний ресурс в результатi
минулих подiй. Зобов'язання - це обов'язкова вiдповiдальнiсть, якої у органiзацiї вiдсутня
практична можливiсть уникнути.
Визнання - це процес фiксацiї для включення в звiт про фiнансовий стан або в звiт (и) про

фiнансовi результати статтi, яка вiдповiдає визначенню активу, зобов'язання, капiталу, доходiв
або витрат.
Припинення визнання - це виключення повнiстю або частково визнаної активу або зобов'язання
зi звiту про фiнансовий стан органiзацiї.
Введено двi категорiї методiв оцiнки:
1.
Оцiнка на основi iсторичної (первiсної) вартостi.
Показники iсторичної вартостi надають iнформацiю про об'єкти облiку, яка формується на
основi iсторичної (первiсної) суми операцiї або подiї.
2.
Оцiнка на основi поточної (переоцiненої) вартостi.
Показники поточної вартостi надають грошову iнформацiю про об'єкти облiку, оновлену для
вiдображення поточних умов на дату оцiнки. Методи оцiнки цiєї категорiї можуть включати
справедливу вартiсть, цiннiсть використання, вартiсть виконання i поточну вартiсть.
Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу на
фiнансову звiтнiсть. Дата застосування 01.01.2020 р.
У тис. грн.
Фiнансовi активи
Класифiкацiя згiдно IAS 39 Класифiкацiя згiдно IFRS 9
Балансова вартiсть згiдно IAS 39
Балансова вартiсть згiдно IFRS 9
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Амортизована
собiвартiсть Амортизована
собiвартiсть 0
0
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Амортизована
собiвартiсть Амортизована
собiвартiсть 9106 9106
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
Справедлива вартiсть
Справедлива вартiсть
0
Грошовi кошти
Справедлива вартiсть
Справедлива вартiсть
614 614
Усього фiнансових активiв 9720 9720

0

2.4. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта
України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.5. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Товариство буде
продовжувати свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство впродовж найближчих 12 мiсяцiв, що
передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi.
Керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого
безперервного функцiонування..
Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку,
якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi
вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2018 року.
3. Суттєвi положення облiкової полiтики
3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi та справедливої вартостi
або амортизацiйної собiвартостi окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9
"Фiнансовi iнструменти". Оцiнка справедливої вартостi здiйснюється з використанням методiв
оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю". Такi

методи оцiнки включають використання справедливої вартостi як цiни, яка була б тримана за
продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками
ринку на дату оцiнки. Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну
ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих
грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана
справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної
iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
Товариство використовує оцiнки i робить припущення, якi впливають на суми активiв та
зобов'язань, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового року.
Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ?рунтуються на минулому досвiдi керiвництва та
iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах
вважаються об?рунтованими. При застосуваннi принципiв бухгалтерського облiку, крiм
згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження. При визначеннi суми резервiв
Компанiя враховує попереднiй досвiд i минулi виплати на покриття збиткiв та iснуючi суми
невиплачених вiдшкодувань. Крiм того, судовi рiшення, економiчнi умови i громадська думка
можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцiнку резервiв
Товариства.
Допущення i оцiннi значення Компанiї заснованi на вихiдних даних, якi воно мала в своєму
розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i
допущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або
непiдконтрольних Компанiї обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як
вони вiдбуваються.
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ
наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до
яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є
несуттєвим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно
до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки".
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших
подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей,
для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим
НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".
3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за
класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким
витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат
на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.
Звiт грошових коштiв Компанiї за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 "Звiт про рух
грошових коштiв" за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi
класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на
нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної
(iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.

Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, сума якого
скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла при придбаннi
iмпортної сировини, витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi
персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв
вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не
розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi
емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за
борговими цiнними паперами, отримання та погашення позик.
3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Якщо цiна фiнансового iнструмента, що котирується на ринку, доступна, справедлива вартiсть
розраховується, базуючись на нiй. Коли на ринку не спостерiгається параметрiв для оцiнки, або
вони не можуть бути виведенi з наявних ринкових цiн, справедлива вартiсть визначається
шляхом аналiзу iнших наявних ринкових даних, прийнятних для кожного продукту, а також
шляхом застосування моделей цiноутворення, якi використовують математичну методологiю,
засновану на прийнятих фiнансових теорiях. Моделi цiноутворення враховують договiрнi умови
по фiнансових iнструментах, а також ринковi параметри оцiнки, такi, як процентнi ставки,
волатильнiсть та валютнi курси обмiну. Коли ринковi параметри оцiнки вiдсутнi, керiвництво
здiйснює судження на основi своєї найкращої оцiнки такого параметра за даних обставин, що
об?рунтовано вiдображає цiну по даному iнструменту, яка була б визначена ринком, за умови
наявностi ринку. При здiйсненнi даної оцiнки використовуються рiзноманiтнi прийнятнi методи,
включаючи данi подiбних iнструментiв, iсторичнi данi i методи екстраполяцiї. Компанiя вважає,
що бухгалтерськi оцiнки та припущення, якi мають вiдношення до оцiнки фiнансових
iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок,
тому що:
вони з високим ступенем ймовiрностi пiддаються змiнам з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо процентних ставок, волатильностi, змiн валютних
курсiв, коригувань при оцiнцi iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та
вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на
доходи/(витрати) може бути значним.
Якби керiвництво використовувало iншi припущення щодо процентних ставок, волатильностi,
курсiв обмiну валют i коригувань при оцiнцi iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi
вартостi фiнансових iнструментiв в разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив
на вiдображений в фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток Компанiї.
Фiнансовi активи вiдносяться до трьох категорiй оцiнки:
фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю,
фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та
фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на фiнансовий результат (через прибуток або збиток).
Якщо борговий iнструмент утримується для отримання грошових потокiв, вiн може
облiковуватись за амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно
виплат основної суми боргу та процентiв. Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю
виключно виплат основної суми боргу та процентiв i утримуються в портфелi, коли
пiдприємство одночасно отримує потоки грошових коштiв вiд активiв i продає активи, можуть
вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний
дохiд. Фiнансовi активи, що мають грошовi потоки, якi не є виключно виплатами основної суми
боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на
фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi

iнструменти не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi
вiдповiдностi критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв.
Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте
керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому
сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент
капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi
прибутку чи збитку.
Органiзацiя вiдображає у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному
ризику фiнансових зобов'язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на фiнансовий результат.
У Примiтках мiститься бiльш детальна iнформацiя про використанi методики оцiнки та ключовi
припущення, використанi пiд час визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв.
3.3.2. Грошовi кошти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Грошовi кошти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в
iноземнiй валютi.
Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта.
Грошовi кошти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка
дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв в iноземнiй валютi здiйснюється у
функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть
бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про
лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв,
визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного
перiоду.
3.3.3. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть визнається в разi виникнення юридичного права на отримання
платежу згiдно з договором. У складi дебiторської заборгованостi Товариство вiдображає такi
активи:
- торгова дебiторська заборгованiсть;
- iнша дебiторська заборгованiсть.
Товариство згортає суми авансiв, отриманих вiд клiєнтiв, з сумами дебiторської заборгованостi,
якщо цi суми виникли в рамках одного договору i в майбутньому висока ймовiрнiсть провести
взаємозалiк даних сум.
3.3.4. Зобов'язання
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених
ознак:
Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом
щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання
зобов'язань.
Зобов`язання вiдображається в балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та
iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок його погашення.
Кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за

договором.
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом
вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки
вiдсотка.
3.3.5. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати
актив та виконати зобов'язання одночасно. Якщо таке згортання не протирiчить МСФЗ.
3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних
i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких
бiльше одного року та вартiсть складала 6000 грн.
Основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та
будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату
переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до
переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до
нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
3.4.2. Подальшi витрати
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку
чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi
подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
3.4.3. Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з
використанням таких щорiчних норм:
Група основних засобiв
Рокiв
Оргтехнiка 5
Меблi 5
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного
використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої
актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання
активу.
3.4.4. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя
нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням
щорiчної норми 33%. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших
юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Для облiку нематерiальних активiв Товариство використовує МСБО 38 "Нематерiальнi активи".
Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути
iдентифiкований.
Лiквiдацiйна вартiсть нематерiального активу - попередньо оцiнена сума, що її суб'єкт
господарювання отримав би на поточний час вiд вибуття активу пiсля вирахування всiх
попередньо оцiнених витрат на вибуття, якби вiк i стан активу були такими, якi очiкуються по
закiнченнi строку його корисної експлуатацiї.
Балансова вартiсть - сума, за якою актив визнають у звiтi про фiнансовий стан пiсля
вирахування будь-якої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення його
корисностi.

Можливiсть iдентифiкацiї
Нематерiальний актив як актив є iдентифiкованим, якщо вiн:
a) може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд суб'єкта
господарювання i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально
або разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням,
незалежно вiд того, чи має суб'єкт господарювання намiр зробити це, або
б) виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть
вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб'єкта господарювання або ж вiд iнших прав та
зобов'язань.
Визнання та оцiнка
Для визнання статтi як нематерiального активу Товариство має довести, що стаття вiдповiдає:
a) визначенню нематерiального активу ; та
б) критерiям визнання.
Критерiї визнання
Товариство визнає нематерiальний актив, якщо i тiльки якщо:
a) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть
до Товариства; та
б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Товариство оцiнює ймовiрнiсть очiкуваних майбутнiх економiчних вигiд, використовуючи
припущення, якi можна об?рунтувати i пiдтвердити.
Цi припущення вiдображають найкращу оцiнку управлiнським персоналом сукупностi
економiчних умов, якi iснуватимуть протягом строку корисної експлуатацiї активу.
Щоб оцiнити ступiнь визначеностi, властивий надходженню майбутнiх економiчних вигiд, що
вiдносяться до використання активу, Товариство застосовує судження, зроблене на основi
свiдчень, наявних на час первiсного визнання, надаючи перевагу зовнiшнiм свiдченням.
Нематерiальний актив слiд первiсно оцiнювати за собiвартiстю.
Собiвартiсть - сума сплачених грошових коштiв чи їх еквiвалентiв або справедлива вартiсть
iншої форми компенсацiї, наданої для отримання активу на час його придбання або створення
або (якщо прийнятно) сума, що вiдноситься на цей актив при первiсному визнаннi згiдно з
конкретними вимогами iнших МСФЗ.
Окреме придбання
Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять:
a) цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодовуванi податки на придбання
пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок; та
б) будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за
призначенням.
Безпосередньо пов'язанi витрати - це:
a) витрати на виплати працiвникам (як визначено в МСБО 19 "Виплати працiвникам"), якi
виникають безпосередньо вiд приведення активу до робочого стану;
б) гонорари спецiалiстам, виплаченi безпосередньо в результатi приведення активу до робочого
стану; та
в) витрати на перевiрку вiдповiдного функцiонування такого активу.
Видатки, якi не є складовою собiвартостi нематерiального активу:
a) витрати на введення нового продукту чи послуги (включаючи витрати на дiяльнiсть з
рекламування та стимулювання продажу);
б) витрати на ведення бiзнесу в новому мiсцi розташування або з новою категорiєю клiєнтiв
(включаючи витрати на пiдготовку персоналу); та
в) адмiнiстративнi та iншi загальнi накладнi витрати.
Визнання витрат у балансовiй вартостi нематерiального активу припиняється, коли актив
приведено у стан, необхiдний для його експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським
персоналом.

Таким чином, витрати, понесенi пiд час використання або перемiщення нематерiального активу,
не включаються до балансової вартостi цього активу.
Визнання витрат
Видатки на нематерiальний актив визнаються як витрати на момент їхнього понесення за
винятком випадкiв, коли:
a) вони становлять частину собiвартостi нематерiального активу, який вiдповiдає критерiям
визнання, або
б) цей об'єкт був придбаний при об'єднаннi бiзнесу i його не можна визнати як нематерiальний
актив. У цьому випадку вiн складає частину суми, визнаної як гудвiл на дату придбання (див.
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу").
Минулi витрати, якi не слiд визнавати як актив
Видатки на нематерiальний актив, що їх первiсно визнано як витрати, не слiд визнавати як
частину собiвартостi нематерiального активу на пiзнiшу дату.
Оцiнка пiсля визнання
Для своєї облiкової полiтики Товариство обирає модель переоцiнки.
Модель переоцiнки
Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за переоцiненою сумою, яка є
справедливою вартiстю на дату переоцiнки.
Строк корисної експлуатацiї
Товариство має розглядати нематерiальний актив як такий, що має невизначений строк корисної
експлуатацiї, якщо немає передбачуваного обмеження перiоду, протягом якого такий актив буде
(за очiкуванням) генерувати надходження чистих грошових потокiв до Товариства.
Визначаючи строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, Товариство враховує, зокрема
наступнi чинники:
a) очiкуване використання активу товариством та спроможнiсть iншої групи управлiнського
персоналу ефективно управляти активом;
б) життєвi цикли типових продуктiв для активу та вiдкриту iнформацiю щодо оцiнок строкiв
корисної експлуатацiї подiбних активiв, що їх використовують у подiбний спосiб;
в) технiчний, технологiчний, комерцiйний та iншi види зносу;
г) стабiльнiсть галузi, в якiй функцiонує актив, та змiни ринкового попиту на обсяг продуктiв чи
послуг вiд цього активу;
?) очiкуванi дiї конкурентiв або потенцiйних конкурентiв;
д) рiвень видаткiв на обслуговування, необхiдного для отримання очiкуваних майбутнiх
економiчних вигiд вiд активу, та здатнiсть i намiр суб'єкта господарювання досягти такого рiвня;
е) перiод контролю над активом та юридичнi або подiбнi до них обмеження використання
активу, такi як дати закiнчення строку пов'язаних з ним угод про оренду; та
є) залежнiсть строку корисної експлуатацiї активу вiд строку корисної експлуатацiї iнших
активiв суб'єкта господарювання.
Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який походить вiд договiрних чи iнших
юридичних прав, не повинен перевищувати перiод чинностi договiрних або iнших юридичних
прав, але може бути коротшим вiд термiну їх чинностi залежно вiд перiоду, протягом якого
суб'єкт господарювання очiкує використовувати цей актив.
Якщо договiрнi або iншi юридичнi права надаються на обмежений строк, який може бути
подовженим, строк корисної експлуатацiї нематерiального активу має включати такi перiоди
(перiод) поновлення, тiльки якщо є свiдчення, якi пiдтверджують можливiсть поновлення
суб'єктом господарювання без суттєвих витрат.
Строк корисної експлуатацiї викупленого права, визнаного як нематерiальний актив при
об'єднаннi бiзнесу, є залишковим договiрним перiодом контракту, в якому право було надано, та
не повинен охоплювати перiоди поновлення.
Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який не амортизується, слiд
переоцiнювати в кожному перiодi, щоби визначати, чи продовжують i надалi подiї та обставини

пiдтверджувати оцiнку невизначеного строку корисної експлуатацiї цього активу. Якщо вони не
пiдтверджують її, змiну в оцiнцi строку корисної експлуатацiї цього активу з невизначеного на
визначений слiд облiковувати як змiну в облiкових оцiнках вiдповiдно до МСБО 8.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї
Згiдно з МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв", Товариство перевiряє зменшення корисностi
нематерiального активу з невизначеним строком корисної експлуатацiї шляхом порiвняння суми
його очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю:
a) щорiчно, та
б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисностi нематерiального активу.
Лiквiдацiя та вибуття
Визнання нематерiального активу припиняється:
a) в разi його вибуття,
або
б) якщо вiд його використання або вибуття не очiкується майбутнi економiчнi вигоди.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання нематерiального активу,
визначається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою
вартiстю активу.
3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його
балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi,
визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i
тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного
вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв
коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi
необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
3.5. Облiковi полiтики щодо оренди
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично
залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою
про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.
3.6. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та
вiдстрочений податок. Поточний та вiдстрочений податки на прибуток вiдображаються у складi
прибутку або збитку за перiод, за винятком тiєї їх частини, яка вiдноситься до угоди з
об'єднання бiзнесу або до операцiй, визнаним безпосередньо у складi власного капiталу або в
iншому сукупному прибутку.
Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що пiдлягає сплатi або отриманню
стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рiк, розрахованих на основi
чинних або в основному введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi
коригування величини зобов'язання по сплатi податку на прибуток за минулi роки, який пiдлягає
стягненню податковими органами або виплату їм.
Вiдкладений податок вiдображається методом балансових зобов'язань вiдносно тимчасових
рiзниць, що виникають мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, яка визначається для
цiлей їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi, та їх податковою базою. Вiдкладений податок не
визнається щодо наступних тимчасових рiзниць: рiзниць, що виникають при первiсному
визнаннi активiв i зобов'язань в результатi здiйснення угоди, яка не є угодою з об'єднання
бiзнесу, i яка не впливає нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток або збиток.
3.7. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань

3.7.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або
конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
3.7.2. Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час
надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
3.7.3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати
працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз
поточних нарахувань заробiтної плати, так i витрати вiдображаються у перiодi, в якому були
наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена
вiдповiдна заробiтна плата.
3.8. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
3.8.1 Доходи та витрати
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є
збiльшення власного капiталу, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв, або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення
власного капiталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Величина доходу (виручки) вiд продажу товарiв, робiт, послуг у ходi звичайної фiнансовогосподарської дiяльностi оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого, або такого, що
пiдлягає отриманню, за мiнусом повернень i всiх наданих знижок. Виручка вiд продажу товарiв,
робiт, послуг визнається за одночасного виконання наступних умов:
- всi iстотнi ризики i вигоди, якi з права власностi, переходять до Компанiї до покупця
(замовника);
- Товариство не зберiгає за собою нi подальших управлiнських функцiй в тiй мiрi, яка зазвичай
асоцiюється з правом власностi, нi реального контролю над реалiзованими
товарами, робами, послугами;
- сума виручки може бути надiйно оцiнена;
- iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
- витрати, якi були понесенi або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можуть бути надiйно
оцiненi.
Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв та витрат Товариства визначено
нарахування, вiдповiднiсть та обачнiсть. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами
мiсяця нараховуються в останнiй робочий день мiсяця. Доходи (витрати) за роботами,
послугами, що надаються поетапно, нараховуються пiсля завершення кожного етапу операцiї
протягом дiї угоди про надання (отримання) робiт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з
обов'язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом
досягнення передбаченого договором результату.
Основною вимогою до фiнансової звiтностi Товариства щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть
отриманих (визнаних) доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою
отримання таких доходiв.
До складу фiнансових доходiв включаються процентнi доходи по розмiщеним депозитам в
банках. Процентний дохiд визнається у прибутку або збитку за перiод у момент виникнення.
Щодо усiх фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, i процентних
фiнансових активiв, якi класифiкуються як такi, що доступнi для продажу, процентний дохiд або

витрати визнаються з використанням методу ефективного вiдсотка. Процентний дохiд
включається до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
До складу фiнансових витрат включаються витрати на виплату вiдсоткiв за наданими кредитами
i позиками, прибутки та збитки вiд дисконтування фiнансових iнструментiв, а також чистий
результат вiд торгiвлi фiнансовими iнструментами. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у
звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
3.8.2. Умовнi зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя
про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
3.9. Дивiденди.
Дивiденди акцiонерам Товариства визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично
об?рунтованою.
3.10. Договори страхування (страховi контракти).
В своїй дiяльностi, при розробцi страхових договорiв, Товариство керується вимогами Закону
України "Про страхування" та
МСФЗ 4 "Страховi контракти", а також Правилами,
розробленими щодо кожного виду страхування вiдповiдно отриманих лiцензiй.
Вiдповiдно до визначення МСФЗ 4, страховий контракт - це контракт, згiдно з яким одна
сторона (страховик) приймає значний страховий ризик iншої сторони (власника страхового
полiса), погодившись надати компенсацiю власниковi страхового полiса, якщо визначена
непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса.
Страховий ризик - це ризик, який iснує вiд початку та передається вiд власника страхового
полiсу (контракту) страховику. Страховик приймає на себе значний ризик вiд власника
страхового полiсу, якщо страховик є суб'єктом господарювання, вiдокремленим вiд власника
страхового полiсу.
Товариство оцiнює значимiсть страхового ризику за кожним окремим контрактом.
3.12. Страховi резерви.
Вiдповiдно до законодавства України i МСФЗ Товариство розраховує резерв незароблених
премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, та резерв збиткiв, якi виникли, але не
заявленi.
Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється методом "1/365".
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (reported but not settled claims reserve - RBNS), оцiнка обсягу зобов'язань страховика для здiйснення виплат страхових сум (страхового
вiдшкодування) за вiдомими вимогами страхувальникiв, включаючи витрати на врегулювання
збиткiв (експертнi, консультацiйнi та iншi витрати, пов'язанi з оцiнкою розмiру збитку), якi не
оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату та якi виникли в зв'язку зi страховими
подiями, що мали мiсце в звiтному або попереднiх перiодах, та про факт настання яких
страховика повiдомлено вiдповiдно до вимог законодавства України та/або умов договору.
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (incurred but not reported claims reserve - IBNR), оцiнка обсягу зобов'язань страховика для здiйснення страхових виплат, включаючи витрати на
врегулювання збиткiв, якi виникли у зв'язку зi страховими випадками у звiтному та попереднiх
перiодах, про факт настання яких страховику не було заявлено на звiтну дату в установленому
законодавством України та/або договором порядку. Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але
не заявленi, здiйснюється за кожним видом страхування окремо. Величина резерву збиткiв, якi
виникли, але не заявленi, визначається як сума резервiв збиткiв, якi виникли, але не заявленi,
розрахованих за всiма видами страхування. Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не

заявленi, здiйснюється iз застосуванням актуарних методiв для аналiзу розвитку збиткiв у
страхуваннi.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ 4 "Страховi контракти" на кожну звiтну дату керiвництво
Товариства здiйснює оцiнку адекватностi страхових зобов'язань використовуючи для цього
поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за страховими контрактами, i робить висновок
щодо їх адекватностi.
4. Основнi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають
вплив на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються
об?рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi
активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства
iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих
розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються
високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення
для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.
4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови,
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
"
подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;
"
вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну
форму;
"
є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
"
є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених
далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а)
вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
б)
визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат
у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв
Оцiнка справедливої вартостi iнвестицiй ?рунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним
фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка
справедливої вартостi".
4.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до
оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:
а)
вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних
курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а
також специфiчних особливостей операцiй; та

б)
вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань
пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у
разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй
звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
4.4. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої
дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх
знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження
керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що
вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.
4.5. Судження щодо податкової системи
З моменту прийняття Податкового кодексу України у 2011 роцi, постiйно приймаються
змiни до нього, що змiнюють (iнколи кардинально) основнi принципи оподаткування.
Податкове, валютне та митне законодавство України часто змiнюється, тому може тлумачитися
по-рiзному. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства
керiвництвом у зв'язку з дiяльнiстю Товариства та операцiями в рамках цiєї дiяльностi.
Внаслiдок цього може iснувати значна невизначенiсть щодо забезпечення або тлумачення
нового законодавства та нечiткi або вiдсутнi правила його виконання. Податковi органи України
можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi законодавства та проведеннi
податкових перевiрок, застосовуючи досить складний пiдхiд. Цi фактори у поєднаннi iз
зусиллями податкових органiв, спрямованими на збiльшення податкових надходжень у
вiдповiдь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рiвня та частоти
податкових перевiрок, тому iснує можливiсть, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не
заперечувались, можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi
суми податкiв, штрафiв та пенi. Вiдповiднi органи можуть проводити податковi перевiрки у
фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин
перевiрка може стосуватися довших перiодiв.
Українське податкове законодавство не мiстить чiтких iнструкцiй з певних податкових питань.
Iнодi тлумачення Товариства таких невизначених податкових питань призводить до зменшення
загальної податкової ставки. Як зазначено вище, таке тлумачення податкового законодавства
може надзвичайно ретельно перевiрятися. Наслiдки таких перевiрок з боку податкових органiв
не можуть бути оцiненi з достатнiм ступенем надiйностi, проте вони можуть бути суттєвими для
фiнансового стану та дiяльностi органiзацiї в цiлому.
4.6. Судження щодо використання МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї"
За значного рiвня iнфляцiї в державi, звiтнiсть про результати операцiйної дiяльностi та
фiнансовий стан у нацiональнiй валютi, без її перерахунку, не є корисною. Тому виникає
необхiднiсть здiйснення перерахунку показникiв фiнансової звiтностi. У системi МСФЗ
прийнятий стандарт для визначення порядку коригування форм фiнансової звiтностi за
функцiонування та складання пiдприємством звiтностi в умовах гiперiнфляцiї - МСФЗ 29
"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї", призначений для будь-якого пiдприємства, яке
складає звiтнiсть у грошовiй одиницi країни в умовах гiперiнфляцiї. Не дозволяється подавати
iнформацiю, яка пiдлягає висвiтленню згiдно з МСФЗ 29, у виглядi додатку до перерахованих
фiнансових звiтiв. Але, згiдно з МСФЗ, необхiднiсть здiйснення перерахунку фiнансових звiтiв
за порядком, передбаченим цим стандартом, є питанням суджень.
Вiдповiдно до пункту 3 МСБО 29 показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного

середовища країни. Цi характеристики є кiлькiсними i якiсними.
Щодо аналiзу кiлькiсного фактору. Статистичнi данi Мiнiстерства статистики України свiдчать,
що кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не перевищує 100%. Цей показник на
кiнець 2018 року становить 35,8%. При цьому, за попереднi роки рiвень iнфляцiї складав:
за 2016 рiк - 12,3 %, за 2017 рiк - 13,7 %, за 2018 рiк - 9,8%
Аналiз якiсних факторiв пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказiв того, що економiка
України є гiперiнфляцiйною, а саме:
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї, що основна маса населення вiддає перевагу
збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй
валютi i що суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження
купiвельної спроможностi;
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї i даних, що основна маса населення розглядає
грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. За
офiцiйними даними Нацбанку України схильнiсть до заощаджень населення на цей час досi
становить величину нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає ранiше заощадженi
кошти;
- вiдсотковi ставки, реальна заробiтна плата та цiни формуються ринком (тобто через попит та
пропозицiю) i не обов'язково iндексуються згiдно iндексу iнфляцiї. Iндексацiї пiдлягає лише
частка заробiтної плати i лише при деяких умовах;
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї та спостереження, що продаж та придбання на
умовах вiдстрочки платежу пiдприємствами здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану
втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є
коротким.
До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає
гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати показники фiнансових звiтiв, згiдно з цим
Стандартом, є питанням судження управлiнського персоналу пiдприємства.
Отже, здiйснивши аналiз кiлькiсного та якiсних факторiв, пiдприємство дiйшло висновку щодо
недостатностi характеристик, якi свiдчать, що загальний стан економiки країни є
гiперiнфляцiйним.
Виходячи iз професiйного судження керiвництва Товариства, щодо застосування МСФЗ 29,
вважаємо недоцiльним проводити перерахунку показникiв фiнансової звiтностi. Судження
базується на невизначеностi позицiї Мiнiстерства фiнансiв України щодо методики перерахунку
за МСФЗ та вiдсутностi офiцiйно визнаної гiперiнфляцiї в Українi.
4.7. Iншi джерела невизначеностi
Незважаючи на здiйснення українським урядом низки стабiлiзацiйних заходiв, спрямованих на
забезпечення лiквiдностi українських компанiй, невизначенiсть щодо доступу до капiталу та
вартостi капiталу для Компанiї та його контрагентiв триває i надалi, що може негативно
вплинути на фiнансовий стан Компанiї, результати її дiяльностi та перспективи розвитку.
Керiвництво не може достовiрно оцiнити вплив на фiнансовий стан Компанiї будь-якого
подальшого погiршення ситуацiї з лiквiднiстю на фiнансових ринках та пiдвищення
нестабiльностi на валютних ринках, фондових ринках та ринках капiталу. На думку керiвництва,
вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримки життєздатностi та зростання господарської
дiяльностi Компанiї у поточних умовах.
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань,
тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець

кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання
Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi
Ринковий
Офiцiйнi курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка
депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових
потокiв
Дохiдний (дисконтування грошових потокiв)
Ставки за депозитами, ефективнi
ставки за депозитними договорами
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був
отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою
вартiстю.
Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки,
котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу
Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив.
Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.
Ринковий, витратний
Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за
вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова
вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi
очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Дохiдний
Контрактнi умови,
ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов'язання
Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за
вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi
грошовi потоки
5.2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю
1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi)
3 рiвень
(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)
Усього
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Дата оцiнки 31.12.17
31.12.18
31.12.17
31.12.18
31.12.17
31.12.18
31.12.16
31.12.18
Iнвестицiї для продажу (поточнi фiнансовi iнвестицiї) Iнвестицiї (векселi) 330273
40000 330273
40000
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 9106 36899 9106 36899
Грошовi кошти
614 21396 614 21396
Векселi виданi
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
39
51
39
51
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть
0
0
5.3. Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-го

рiвня iєрархiї
Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї
Залишки станом на 31.12.2018 р. Придбання (продажi), рекласифiкацiя
Залишки
станом на 31.12.2017 р.
Стаття (статтi) у прибутку або збитку, у якiй прибутки або збитки
визнанi
Iнвестицiї для продажу (поточнi фiнансовi iнвестицiї) Iнвестицiї (векселi) 40000 (290273)
330273
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 36899 27793 9106 Грошовi кошти
21396
614 Векселi виданi
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
51
12
39
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть
0
0
5.4. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Стаття Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2017 2018 2017 2018
Iнвестицiї для продажу (поточнi фiнансовi iнвестицiї) Iнвестицiї (векселi) 330273
40000 330273
40000
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 9106 36899 9106 36899
Грошовi кошти
614 21396 614 21396
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
39
51
39
51
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть
0
0
Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також iнвестицiй
неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої
вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка
суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для
користувачiв фiнансової звiтностi.
6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах
6.1. Реалiзацiя доходи/витрати
Стаття 2017 р.
2018 р.
Чистi заробленi страховi премiї
8618 65035
Премiї пiдписанi, валова сума
8332 69283
Премiї, переданi у перестрахування
30
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума -286 4242
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 24
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 70
15
6.2 Собiвартiсть реалiзованих послуг
Стаття 2017 2018
Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування та перестрахування
4918 63644
Витрати, пов'язанi з врегулюванням страхових випадкiв Iншi витрати ВСЬОГО
4918 63644
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 70
15
6.3. Iншi операцiйнi доходи/витрати
Стаття 2017 2018
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв
0
Змiна iнших страхових резервiв, валова сума
Iншi операцiйнi доходи
68
4

Адмiнiстративнi витрати 3716 610
Iншi операцiйнi витрати
1734
6.4. Фiнансовi доходи/витрати
Стаття 2017 2018
Iншi фiнансовi доходи
5
249
Iншi витрати 132641
6.5. Адмiнiстративнi витрати

48

Стаття 2017 2018
Витрати на оплату працi 233 218
Вiдрахування на соцiальнi заходи 55
55
Матерiальнi затрати 2
1
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 29
Iншi операцiйнi витрати: 320

16

Реклама, маркетинг, дослiдження ринку 2516 47
Орендна плата та комунальнi витрати, охорона примiщень 466 220
Послуги зв'язку
35
12
Iнформацiйно-консультацiйнi послуги
58
6
Членство в СРО
27
25
Витрати на асiстанс 149 10
Витрати на розробку та просування сайту 72
0
Знецiнення цiнних паперiв, обiг яких зупинено 1705 0
Аудит, Зберiгач, комунальнi витрати, публiкацiя iнформацiї, юридичнi послуги, тощо
Всього адмiнiстративних витрат

88

5450 610

6.6. Розкриття статей звiту про фiнансовий стан
Стаття звiту Вiднесено до статтi 2017р. 2018р.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Заборгованiсть за ЦП
Iншi поточнi зобов'язання За товари, роботи, послуги 39
51

9106

36899

6.7. Розкриття статей звiту про фiнансовi результати
Стаття звiту Вiднесено до статтi 2017р. 2018р.
Iншi операцiйнi доходи
Регрес, суборенда примiщення, агентська винагорода 68
4
Iншi операцiйнi витрати
Амортизацiя ОЗ, Знецiнення цiнних паперiв, обiг яких зупинено
1734 48
Iншi фiнансовi доходи
Вiдсотки за депозитами
5
2
Iншi витрати Фiнансовий результат продажу цiнних паперiв 0
132641
Iншi операцiйнi витрати
Витрати на оренду, комунальнi витрати, асi станс, реклама, розробка
та просування сайту, СРО, 3397 64019
6.8. Розкриття статей звiту про рух грошових коштiв
Стаття звiту Вiднесено до статтi 2017р. 2018р.
Iншi витрачання, операцiйна дiяльнiсть
0

0

6.9. Податок на прибуток
Поточнi податки розраховуються у вiдповiдностi до українських нормативних положень про
оподаткування. Вiдстроченi податки нараховуються за методом розрахунку заборгованостi за
бухгалтерським балансом. Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд
тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової

звiтностi i для цiлей оподаткування. Тимчасовi рiзницi в основному пов'язанi з рiзними
методами визнання доходiв та витрат, а також з балансової вартостi певних активiв. Постiйнi
рiзницi в основному пов'язанi з витратами на благодiйнiсть, штрафи.
Об'єктом оподаткування у ПКУ за базовою (основною) ставкою 18% є прибуток iз джерелом
походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування
(збiльшення/зменшення) фiн результату до оподаткування (прибутку/збитку), визначеного у
фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до нацiональних П(С)БО або МСФЗ, на рiзницi,
якi виникають вiдповiдно до положень цього Кодексу (пп. 134.1.1-134.1.5 ПКУ). Платник, у
якого рiчний дохiд вiд дiяльностi (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за
правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує
20 млн. грн.., об'єкт оподаткування може визначати без коригування ФР до оподаткування на усi
рiзницi (крiм вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв),
визначенi за роздiлом III ПКУ. У ПрАТ "СК "Страховий будинок" рiчний дохiд вiд дiяльностi
склав бiльше 20 млн. грн.., тому податок на прибуток розраховано з урахуванням рiзниць.
Стаття 2017р. 2018р.
Дохiд за договорами страхування i спiвстрахування, який оподатковується за ставкою 3%, тис.
грн. 8332 32003
Податок за ставкою 3%, тис. грн. 250 960
Фiнансовий результат до оподаткування, тис. грн.
(1705) -131670
Рiзницi, якi виникають вiдповiдно до Податкового кодексу України, тис. грн.
0
131681
Об'єкт оподаткування, тис. грн. 0
11
Податок за ставкою 18%, тис. грн. 0
2
Податок на прибуток при здiйснення операцiй з нерезидентами, тис. грн.
0
0
Витрати з податку на прибуток, тис. грн. 250 962
6.10. Нематерiальнi активи
Стаття активу
Лiцензiї страховика, тис. грн.

Програмне забезпечення, тис. грн. Разом

Первiсна вартiсть
На 01 сiчня 2018р. 245 7
252
Надiйшло
0
Вибуло
0
На 31 грудня 2018р. 245 7
252
Накопичена амортизацiя
На 31 грудня 2017р. 0
6
6
На 31 грудня 2018р. 0
6
6
Балансова вартiсть
На 01 сiчня 2018р. 245 0
246
На 31 грудня 2018р. 245 0
246
До нематерiальних активiв включаються комп'ютернi програми, якi використовуються
Товариством при здiйсненнi своєї господарської дiяльностi, а також лiцензiї на провадження
професiйної дiяльностi. Переоцiнка вартостi наявних нематерiальних активiв не проводилась у
зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї щодо активного ринку на подiбнi активи. На звiтну дату
нематерiальнi активи не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та
використаннi Товариством.
6.11. Основнi засоби
Товариством при складаннi фiнансової звiтностi використана модель собiвартостi, згiдно
МСБО 16 "Основнi засоби".

Оргтехнiка, тис. грн. Меблi та приладдя, тис. грн.
Первiсна вартiсть
На 01 сiчня 2018р. 163
Надiйшло
5000
Вибуло
На 31 грудня 2018р. 5163
Накопичена амортизацiя
На 31 грудня 2018р. 85
На 31 грудня 2017р. 79
Балансова вартiсть
На 01 сiчня 2018р. 84
На 31 грудня 2018р. 5078

Разом

108 271
5000
108 5271
99
89

184
168

19
9

103
5087

Управлiнським персоналом Товариства рiшення про переоцiнку основних засобiв не
приймалось.
6.12. Фiнансовi iнвестицiї
6.12.1. Фiнансовi активи
Найменування показника Балансова вартiсть на 31.12.2017 (тис. грн.)
Балансова вартiсть
на 31.12.2018(тис. грн.)
Векселi
330273
40000
6.12.2. Фiнансовi активи
Найменування показника Балансова вартiсть на 31.12.2017 (тис. грн.)
на 31.12.2018 (тис. грн.)
Акцiї пiдприємств, iнвестицiйнi сертифiкати
0
Корпоративнi права 0
84000
6.13. Дебiторська заборгованiсть
Найменування показника На 31.12.2017
(тис. грн.)

(тис. грн.)

Балансова вартiсть

На 31.12.2018

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - заборгованiсть за договорами
страхування та перестрахування 0
24623
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
0
0
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
0
68
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 9106 36899
Керiвництво Товариства вважає, що вся заборгованiсть буде повернена у вiдповiднi термiни
впродовж 12 мiсяцiв.
Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення.
Прострочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
6.14. Грошовi кошти
Стаття 31 грудня 2017 (тис. грн.) 31 грудня 2018 (тис. грн.)
Каса, в грн. 1
0
Поточнi рахунки в банках, в грн. 212 17591
Депозитнi рахунки в банках, в грн. 401 3805
Всього614 21396

Кошти
розмiщенi на поточних та депозитних рахунках Товариства в ПАТ "КБ
"ПРИВАТБАНК" МФО 305299, ПАТ "АЛЬФА-БАНК" МФО 300346, ПАТ "ОЩАДБАНК" МФО
305482, ПАТ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478. Товариство здiйснило дослiдження на предмет
знецiнення (можливого нарахування резерву очiкуваних кредитних збиткiв) щодо грошових
коштiв на депозитних рахунках. Суттєвих ознак знецiнення не визначено.
6.15. Страховi резерви та частка страховикiв в страхових резервах
Товариством сформовано:
резерв незароблених премiй у розмiрi 4449 тис. грн.;
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - 0 тис. грн.;
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi - 0 тис. грн..
Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй складає 24 тис. грн., в резервi
заявлених, але не виплачених збиткiв - 0 тис. грн.
Товариство на кожну звiтну дату оцiнює адекватнiсть свої страхових зобов'язань,
використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими
контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за
вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних
активiв, є неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових
коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки.
Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй (LAT тест) використовуються
загальноприйнятi актуарнi методи, методи математичного модулювання комбiнованої
збитковостi, теорiї випадкових процесiв, методи теорiй ймовiрностей та математичної
статистики.
Для оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, але незаявленi та збиткiв, що
заявленi, але не врегульованi) використовуються методи математичної статистики, зокрема
перевiрки статистичних гiпотез та там, де є достатнiй для аналiзу обсяг даних, актуарнi методи
оцiнювання резервiв збиткiв, що базуються на аналiзi трикутникiв розвитку страхових виплат.
Для тих видiв страхування, де резерви збиткiв, що виникли, але не заявленi та/або резервiв
збитки, що заявленi, але не врегульованi, сформовано в нульовому розмiрi, коректнiсть
перевiрено шляхом перевiрки статистичних гiпотез.
Керiвництво Компанiї вважає, що резерв незароблених премiй та резерв збиткiв сформовано в
адекватному обсязi.
6.16. Статутний капiтал
Зареєстрований капiтал Товариства - це статутний капiтал , який на звiтну дату складає 207
000 000,00 (Двiстi сiм мiльйонiв) грн. 00 коп. Капiтал розподiлено на 41 400 (Сорок одна тисяча
чотириста простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5 000 грн. (П'ять тисяч грн. 00 коп.)
кожна. Формування та оплата статутного капiталу Товариства на звiтну дату здiйсненi в
повному обсязi за рахунок реiнвестицiй дивiдендiв та грошових коштiв.
6.17. Резервний капiтал
Резервний капiтал формується згiдно законодавства України з метою забезпечення покриття
збиткiв пiдприємств. Встановлений законодавством розмiр резервного капiталу становить не
менше 25% статутного капiталу. Його формування проводиться шляхом щорiчних вiдрахувань
не менш нiж 5% вiдсоткiв з прибутку.
№ п/п
Найменування статтiНа 31.12.2017р. (тис. грн.) Надходження протягом року, тис. грн.
На
31.12.2018 р.
(тис. грн.)
1
Резервний капiтал 149866
0
149 866

6.18. Капiтал у дооцiнках
Капiтал у дооцiнках складає 0 тис. грн.
6.19. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
Непокритий збиток на звiтну дату складає 149678 тис. грн.
6.20. Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи"
подiї, що потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства внаслiдок виникнення
умовних зобов'язань та умовних активiв, вiдсутнi.
6.21. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Стаття 31 грудня 2017 р.
31 грудня 2018р.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
39
51
Розрахунки з бюджетом
252 764
Iншi
16 15
Всього кредиторська заборгованiсть
307 830
7. Розкриття iншої iнформацiї
7.1 Умовнi зобов'язання
7.1.1. Судовi позови
Товариством та проти Товариства судовi позови не подавались.
7.1.2. Оподаткування
Податкове, валютне та митне законодавство України часто змiнюється, тому може
тлумачитися по-рiзному. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченням цього
законодавства керiвництвом у зв'язку з дiяльнiстю Товариства та операцiями в рамках цiєї
дiяльностi. Внаслiдок цього може iснувати значна невизначенiсть щодо забезпечення або
тлумачення нового законодавства та нечiткi або вiдсутнi правила його виконання. Податковi
органи України можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi законодавства та
проведеннi податкових перевiрок, застосовуючи досить складний пiдхiд. Цi фактори у поєднаннi
iз зусиллями податкових органiв, спрямованими на збiльшення податкових надходжень у
вiдповiдь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рiвня та частоти
податкових перевiрок, тому iснує можливiсть, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не
заперечувались, можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi
суми податкiв, штрафiв та пенi. Вiдповiднi органи можуть проводити податковi перевiрки у
фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин
перевiрка може стосуватися довших перiодiв.
7.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути
реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi
Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На
думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не
потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
7.2 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
До пов'язаних сторiн та операцiй з пов'язаними сторонами належать:
"
пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд
контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;

"
члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
"
компанiї, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають
суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi (акцiонери);
"
програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або
будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
Iдентифiкацiя пов'язаних сторiн Компанiї на кiнець 2018 року
Пряма частка в статутному капiталi Компанiї, % Посада в Компанiї або iншi характеристики
пов`язаної сторони
0
Генеральний директор
0
Головний бухгалтер
Операцiї з пов'язаними сторонами:
2017 2018
Операцiї з пов'язаними сторонами, тис. грн.
пов'язаними сторонами, тис. грн. Всього, тис. грн.
Короткостроковi виплати працiвникам (*)43
233

Всього, тис. грн.
101

Операцiї

з

218

Пояснення:
(*) Характер вiдносин - трудовi вiдносини мiж Товариством та вищiм керiвним персоналом
Iншi зв'язанi сторони - ключовий управлiнський персонал
31.12.2017 31.12.2018
Сума операцiй
43
101
Сума залишкiв заборгованостi
4
6
Строки
1 мiс 1 мiс
Умови Згiдно штатному розпису Згiдно штатному розпису
Наявнiсть забезпечення
Немає Немає
Характер вiдшкодування при погашеннi Грошовий
Грошовий
Гарантiї наданi чи отриманi Немає Немає
Резерв сумнiвних боргiв
Не створювався
Не створювався
Витрати стосовно безнадiйної або сумнiвної заборгованостi Безнадiйна
або
сумнiвна
заборгованiсть вiдсутня
Безнадiйна або сумнiвна заборгованiсть вiдсутня
Керiвництво вважає що всi операцiї з пов'язаними особами здiйснювались на умовах якi
вiдповiдають ринковим.
7.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок
впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких
заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик,
ринковий ризик та ризик лiквiдностi, та притаманнi страховим компанiям ризики андеррайтинговий ризик та ризик дефолту контрагента. Ринковий ризик включає валютний
ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом
Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його
можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його
пом'якшення.
7.3.1. Кредитний ризик

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi
рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка
iнша доступна iнформацiя (аналiз фiнансової звiтностi контрагента, доступної до користування)
щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство використовує наступнi
методи управлiння кредитними ризиками:
"
лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв;
"
лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
"
лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за
Нацiональною рейтинговою шкалою;
"
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв.
Фiнансовi активи, якi були простроченi Товариство не має. Застави та iншi форми забезпечення
Товариством не отримувались та не надавались.
Так, наявнiсть в активах Товариства цiнних паперiв, обiг яких заблоковано Нацiональною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на невизначений термiн, на загальну суму 19 000
тис. грн., свiдчить про ризик знецiнення фiнансових iнвестицiй Товариства у майбутньому.
7.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик
виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок
та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в
акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї
на ринку.
Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення
цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на
вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
За iнвестицiйними активами, оцiненими за 3-м рiвнем iєрархiї, аналiз чутливостi до iншого
цiнового ризику Товариство не здiйснювало вiдповiдно до п. 27 МСФЗ 7 "Фiнансовi
iнструменти: розкриття iнформацiї".
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами,
номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство не володiє фiнансовими iнструментами,
номiнованими в iноземнiй валютi
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме
як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.
Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у
високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво

Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй
валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг
вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр. Монiторинг вiдсоткових
ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть
вiдсоткових фiнансових iнструментiв.
Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики
Тип активу 31 грудня 2017
31 грудня 2018
Банкiвськi депозити 401 3805
Всього401 3805
Частка в активах Товариства
0,11% 1,8%
Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну
волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останнi 5 рокiв за
оприлюдненою iнформацiєю НБУ. Товариство визнає, що об?рунтовано можливим є коливання
ринкових ставок на + 7 процентних пункти, у попередньому перiодi 4%. Проведений аналiз
чутливостi заснований на припущеннi, що всi iншi параметри, зокрема валютний курс,
залишатимуться незмiнними, i показує можливий вплив змiни вiдсоткових ставок на вартiсть
чистих активiв Товариства
Можлива змiна справедливої вартостi боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою
вiдсотковою ставкою розрахована як рiзниця мiж дисконтованими грошовими потоками за
дiючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разi змiни вiдсоткової ставки за
кожним фiнансовим iнструментом.
Вiдсотковi ризики
Тип активу Вартiсть
Середньозважена ставка
Потенцiйний вплив на чистi активи
Товариства в разi змiни вiдсоткової ставки
На 31.12.2017 р.
Можливi коливання ринкових ставок
+ 4,0% пункти
- 4,0% пункти
Банкiвськi депозити 401 11,0% +16 -16
Разом 401 11,0% +16 -16
На 31.12.2018 р.
Можливi коливання ринкових ставок
+ 7,0% пункти
- 7,0% пункти
Банкiвськi депозити 3805 12% +266 -266
Разом 3805 12% +266 -266
7.3.3. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв
або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi.
Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в
розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року До 1 мiсяця
до 1 року
Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв
Поточна кредиторська заборгованiсть
51
Iншi поточнi зобов'язання 0
-

Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв
Всього
51
0

Вiд 3 мiсяцiв

Всього51
51
Керiвництво оцiнює кредитний ризик як вкрай незначний.
7.3.4 Ризик дефолту контрагента
Ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати
взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком. Ризик витрат, пов'язаних зi
змiною оцiнки платоспроможностi перестраховика (змiною кредитного рейтингу). Потенцiйно
можливий вплив знецiнення вiдповiдних активiв не повинен перевищувати 5% вiд загальної
суми активiв.
7.3.5. Реалiзацiя управлiння ризиками.
Процес управлiння ризиками включає виконання наступних процедур:
Планування управлiння ризиками - вибiр пiдходiв i планування дiяльностi з управлiння
ризиками страховика.
Iдентифiкацiя ризикiв - визначення ризикiв, здатних вплинути на страховика, i документування
їх характеристик.
Якiсна оцiнка ризикiв - якiсний аналiз ризикiв i умов їх виникнення з метою визначення їх
впливу на платоспроможнiсть страховика.
Кiлькiсна оцiнка - кiлькiсний аналiз ймовiрностi виникнення та впливу негативних наслiдкiв
ризикiв ризикових подiй на страховика.
Планування реагування на ризики - визначення процедур i методiв з ослаблення негативних
наслiдкiв ризикових подiй та використанню можливих переваг.
Монiторинг та контроль ризикiв - монiторинг ризикiв, визначення залишкових ризикiв,
виконання плану управлiння ризиками та оцiнка ефективностi дiй з мiнiмiзацiї ризикiв.
Компанiя використовує такi способи управлiння ризиками:
1. Вiдмова (ухилення) вiд ризику (наприклад, неприйняття ризику на страхування, вiдмову вiд
спiвпрацi з ненадiйними брокерами та агентами i т.д.);
2. Передача ризику (перестрахування ризику, аутсорсинг окремих бiзнес - процесiв);
3. Скорочення ризику (рiзнi франшизи, агрегатна програма виплат, виплата "по першому
ризику" тощо);
4. Прийняття ризику (повне утримання).
Результатами функцiонування систем управлiння ризиками та внутрiшнього контролю (аудиту)
Товариства є:
- надiйнiсть iнформацiї, яка необхiдна для успiшного керiвництва дiяльнiстю Товариства;
стабiльне i ефективне функцiонування Товариства;
- дотримання внутрiшньогосподарської полiтики;
- збереження та рацiональне використання активiв;
- вiдсутнiсть та запобiгання фальсифiкацiй, помилок;
- точнiсть i повнота бухгалтерських записiв;
- своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї;
- незалежнi процедури перевiрки (аудиторськi процедури), якi використовуються для
визначення того, чи були фiнансово-господарськi операцiї належним чином санкцiонованi,
правильно оформленi i вiдображенi в облiкових регiстрах, що здiйснюються службою
внутрiшнього аудиту Товариства, дiяльнiсть якої узгоджується з вимогами статтi 15?.
Внутрiшнiй аудит (контроль), вiдповiдно до Закону України вiд 12.07.2001, № 2664-III "Про
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" iз змiнами i
доповненнями.
Iнформацiя щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування
Вiдображення впливу стресiв на фiнансовий стан страховика ПрАТ "СК "Страховий будинок"
станом на 31.12.2018р.

Стресова подiя

i

1
Зменшення на 30% ринкової вартостi акцiй, якi перебувають у лiстингу на фондовiй
бiржi, що включенi до складу активiв балансу
0
0
2
Зменшення на 40% ринкової вартостi акцiй, якi не перебувають у лiстингу, що включенi
до складу активiв балансу 0
0
3
Зниження на 10% цiн на облiгацiї пiдприємств, що включенi до складу активiв балансу
0
0
4
Пiдвищення обмiнного курсу iноземних валют вiдносно гривнi на 25%
0
0
5
Зниження обмiнного курсу iноземних валют вiдносно гривнi на 25% 0
0
6
Зниження ринкових цiн на нерухомiсть на 25% 0
0
7
Збiльшення загальної суми виплат за обов'язковим страхуванням цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв страхування на 30% (для
страховикiв, що здiйснюють таке страхування) 0
0
8
Збiльшення загальної суми виплат за медичним страхуванням (безперервним
страхуванням здоров'я) на 40% (для страховикiв, що здiйснюють таке страхування) 0
0
9
Збiльшення витрат, пов'язаних з обслуговуванням договорiв медичного страхування
(безперервного страхування здоров'я), на 10% (для страховикiв, що здiйснюють таке
страхування) 0
0
10
Збiльшення рiвня смертностi для кожної вiкової групи на 15% (для страховикiв, що
здiйснюють страхування життя) 0
0
11
Зменшення рiвня смертностi для кожної вiкової групи на 20% (для страховикiв, що
здiйснюють страхування життя) 0
0
12
Збiльшення рiвня тимчасової втрати працездатностi, iнвалiдностi, отримання
травматичних ушкоджень, функцiональних розладiв здоров'я на 35% у перший рiк дiї договорiв
страхування та збiльшення рiвня тимчасової втрати працездатностi, iнвалiдностi, отримання
травматичних ушкоджень, функцiональних розладiв здоров'я на 25% протягом наступних рокiв
дiї договорiв страхування (для страховикiв, що здiйснюють страхування життя)
0
0
де
рiзниця мiж величиною нетто-активiв вiдповiдно до звiтних даних страховика та
величиною нетто-активiв, оцiнених згiдно з припущенням, що описує i-ту стресову подiю, у грн,
що визначається за формулою
;
загальна величина нетто-активiв вiдповiдно до звiтних даних страховика у грн;

-

величина нетто-активiв, оцiнених згiдно з припущенням, що описує i-ту стресову подiю,
у грн ( , n - кiлькiсть стресових подiй, n=12);
змiна величини нетто-активiв у вiдсотках, що визначається за формулою

.

2. Результат проведеного стрес-тестування:
Активiв та подiй, що до яких потрiбно проводити стрес-тестування у ПрАТ "СК "Страховий
будинок" не має.
7.4. Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:

"
зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi
забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
"
забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на
послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому
керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi
отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення
додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих
позик.
Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2017 рiк наведенi нижче:
тис. грн.
Активи
Зобов'язання Вартiсть чистих активiв
(гр. 1 - гр. 2)
212475
5279 207196
Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу у
вiдповiдностi до статтi 155 Цивiльного кодексу України наведенi нижче:
тис. грн.
Рiк
Вартiсть чистих активiв
Статутний капiтал Рiзниця (гр. 2 - гр. 3)
2018 207196
207000
196
За результатами господарської дiяльностi у звiтному перiодi вартiсть чистих активiв Товариства
бiльша за розмiр Статутного капiталу.
Вiдповiдно до статтi 30 роздiл III Закону України "Про страхування" №89-96 ВР вiд
07.03.1996. "Мiнiмальний розмiр статутного фонду (гарантiйного депозиту) страховика,
який займається видами страхування iншими, нiж страхування життя, встановлюється
у
сумi, еквiвалентнiй 1 млн євро, за валютним обмiнним курсом валюти України".
Товариство дотримується вимог до розмiру статутного капiталу. Сплачений статутного капiтал
вiдповiдає нормативним вимогам.
7.5. Подiї пiсля Балансу
Вiдповiдно до вимог МСБО (IAS) 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" подiї пiсля звiтного перiоду це сприятливi або несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати
затвердження фiнансової звiтностi до випуску, а саме:
а) подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають
коригування пiсля звiтного перiоду);
б) подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають
коригування пiсля звiтного перiоду).
- Вимог щодо виплат страхового вiдшкодування за цей перiод не надходило.
Iншi подiї пiсля дати балансу до дати затвердження фiнансової звiтностi, якi б вимагали
коригування даних рiчної фiнансової звiтностi або розкриття iнформацiї звiтного року, вiдсутнi.
Генеральний директор
ПрАТ "СК "СТРАХОВИЙ БУДИНОК"
Головний бухгалтер
Костенюк

А.С. Никитаренко
Н.С.

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

8

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

9
10

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

3
4

5

6
7

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
11
12

Власникам акцiй та Керiвництву
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ БУДИНОК"
Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання
у сферi ринкiв фiнансових послуг
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
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номер: 356/4, дата: 29.03.2018
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
Ми звертаємо увагу на примiтку
6.19 у фiнансовiй звiтностi, де
вказано що непокритий збиток на
звiтну дату складає 149678 тис. грн.,
збиток звiтного перiоду складає
132632 тис. грн. Основним
фактором такого фiнансового
результату за 2018 рiк став вплив
фiнансового результату вiд продажу
цiнних паперiв (примiтка 6.4 та 6.7).
Нашу думку не було модифiковано
щодо цього питання.
номер: 16-01/04-19, дата: 16.04.2019
дата початку: 16.04.2019, дата
закінчення: 26.04.2019
26.04.2019
70 000,00

Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ БУДИНОК" (код ЄДРПОУ 23364325,
мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Троїцька, будинок 21-Г, оф. 446, надалi по тексту
"Компанiя"), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 року, звiту про
сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад
значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 року, її фiнансовi результати i
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо
складання фiнансової звiтностi.
Основа для думки iз застереженням
Компанiєю у складi статтi звiту про фiнансовий стан "Векселi одержанi" вiдображено
балансову вартiсть фiнансових iнвестицiй 40000 тис. грн. Управлiнський персонал Компанiї не
здiйснював оцiнку на наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi активiв (фiнансових
iнвестицiй), як того передбачають мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, та вiдобразив їх
за iсторичною собiвартiстю 40000 тис. грн. Отриманi аудитором данi свiдчать про можливе
зменшення вартостi таких фiнансових iнвестицiй. Аудитор не мав змоги отримати достатнi та
належнi аудиторськi докази щодо справедливої вартостi вiдповiдних фiнансових iнвестицiй. В
результатi цього аудитор не мав змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких
коригуваннях вартостi вiдповiдної статтi звiту про фiнансовий стан, а також вiдповiдних
пов'язаних з цiєю статтею iнших елементiв, що формують звiт про фiнансовi результати та звiт
про власний капiтал.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту видання 2016-2017 рокiв,
прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту (далi за текстом - МСА) з урахуванням
рекомендацiй щодо аудиторських звiтiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за результатами аудиту рiчної
звiтностi. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по
вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, та етичними вимогами, застосованими в
Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Додатково до питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми
визначили, що описане нижче питання є ключовим питаннями аудиту, яке слiд вiдобразити в
нашому звiтi.

Дебiторська заборгованiсть
Станом на звiтну дату Компанiя облiковує дебiторську заборгованiсть. Загальний розмiр такої
дебiторської заборгованостi в структурi активу Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Компанiї
є суттєвим i складає 61722 тис. грн.
При аудитi дебiторської заборгованостi нашi зусилля значною мiрою були спрямованi на:
дослiдження первинних документiв та облiкових регiстрiв облiку дебiторської заборгованостi;
дослiдження наявних договорiв, прибуткових та видаткових документiв, актiв наданих
послуг/виконаних робiт актiв звiрок з дебiторами; отримання зовнiшнiх пiдтверджень щодо
окремих дебiторiв.
Нашi аудиторськi процедури включали: тестування засобiв контролю процесу погашення
дебiторської заборгованостi; тестування отримання грошових коштiв; тестування розрахунку
резерву очiкуваних кредитних збиткiв.
Iнформацiя щодо дебiторської заборгованостi наведена у Примiтках до рiчної фiнансової
звiтностi за 2018 рiк у Примiтцi 6.13. Розкриття вiдповiдних облiкових полiтик щодо
дебiторської заборгованостi наведено у Примiтцi 3.3.3.
Оцiнка страхових зобов'язань (страхових резервiв)
Оцiнка зобов'язань (страхових резервiв), що виникають за договорами страхування - складний
процес, що вимагає iстотних професiйних суджень i оцiнок та який базується на припущеннях
щодо майбутнiх економiчних i полiтичних умов. Припущення, що використовуються при
оцiнцi зобов'язань за договорами страхування, iншими нiж страхування життя, включають
оцiнку сум виплат, сум збиткiв, якi виникли, але не заявленi та iншi припущення, що
використовуються при проведеннi тесту на достатнiсть зобов'язань.
Оскiльки навiть невеликi змiни припущень можуть викликати значну змiну оцiнки
зобов'язань, ми вважаємо це питання ключовим для аудиту фiнансової звiтностi.
Ми оцiнили основнi методики для розрахунку резервiв на предмет їх вiдповiдностi МСФЗ. Ми
виконали оцiнку i протестували органiзацiю i операцiйну ефективнiсть засобiв контролю щодо
даних, якi використовуються для розрахунку резервiв, а також щодо самого розрахунку.
Мета наших процедур полягала в тому, щоб встановити, що ми можемо покладатися на цi
засоби контролю для цiлей нашого аудиту.
Нашi аудиторськi процедури спрямованi на пiдтвердження того, що моделi, якi
застосовувалися для розрахунку резервiв, забезпечують розрахунок страхових зобов'язань в
повному обсязi i з великим ступенем точностi
Примiтки 6.15 та 3.12 до рiчної фiнансової звiтностi мiстять iнформацiю про страховi резерви
та порядок їх визнання вiдповiдно до облiкової полiтики Компанiї.
Iншi питання
Звiт про надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за iнформацiю у рiчних звiтних
даних за 2018 рiк, складених вiдповiдно до вимог, затверджених Розпорядженням Державної
комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 03.02.2004 р. №39 (Порядок №39)
зi змiнами, затвердженими Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 04.09.2018 року №1521, якi включають:
Звiт про доходи та витрати страховика
Роздiл 2. Показники дiяльностi iз страхування життя
Роздiл 3. Показники дiяльностi з видiв добровiльного страхування, iнших, нiж страхування
життя
Роздiл 4. Показники дiяльностi з видiв обов'язкового страхування
Роздiл 4а. Показники дiяльностi з видiв обов'язкового страхування
Роздiл 5т1. Пояснення щодо операцiй перестрахування
Роздiл 5т2. Пояснення щодо операцiй перестрахування
Роздiл 5т3. Пояснення щодо операцiй перестрахування

Роздiл 5т4. Пояснення щодо операцiй перестрахування
Роздiл 6. Умови забезпечення платоспроможностi страховика
Роздiл 6 резерви. Розрахунок резервiв незароблених премiй та частки перестраховикiв у
резервах незароблених премiй на кiнець звiтного перiоду
Роздiл 7. Пояснення щодо припинення договорiв страхування
Звiт про страховi платежi та виплати по структурних пiдроздiлах страховика
Декларацiя-Роздiл 1. Загальнi показники дiяльностi страховикiв iз страхуванням та
перестрахуванням
Декларацiя 2-Роздiл 2. Основнi вiдомостi про операцiї перестрахування
Разом iз рiчною звiтнiстю до Нацкомфiнпослуг страховики подають:
1) iнформацiю щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування за
формою, встановленою Вимогами щодо регулярного проведення стрес-тестування
страховиками та розкриття iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведених
стрес-тестiв, затвердженими розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 13 лютого 2014 року №
484, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 12 березня 2014 року за № 352/25129;
2) звiт про корпоративне управлiння з урахуванням вимог статей 12-1, 12-2 Закону України
"Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (подається
страховиками, якi створенi у формi акцiонерних товариств);
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на рiчнi звiтнi данi i ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цих рiчних звiтних даних.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
рiчними звiтними даними та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж
рiчними звiтними даними i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час
аудиту, або чи цi рiчнi звiтнi данi мають вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно рiчних звiтних даних, отриманої до дати
звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цих рiчних звiтних
даних, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до нашого звiту.
Iнформацiя щодо Звiту про корпоративне управлiння
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша
iнформацiя - фiнансова та/або нефiнансова iнформацiя (крiм фiнансової звiтностi та звiту
аудитора щодо неї), яка входить до складу рiчного звiту Компанiї за 2018 рiк станом на
31.12.2018 року, складеного вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006 (далi Закон № 3480-IV) та Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (НКЦПФР) №2826 вiд 03.12.2013р. зi змiнами
вiд 04.12.2018р. №854 (Положення № 2826).
До складу цiєї iнформацiї включено Звiт про корпоративне управлiння.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве
викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту
аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi необхiдно було б
включити до звiту.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не

висловлюємо свою думку щодо цiєї iншої iнформацiї, за виключенням виконання вимог, якi
накладаються Законом України Про цiннi папери та фондовий ринок № 3480-IV, пункти
5-9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1.
Наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння проводиться у вiдповiдностi до МСА
720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї". Це означає, що наше дослiдження
Звiту про корпоративне управлiння є вiдмiнним та суттєво меншим за обсягом порiвняно з
аудитом, який проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Ми вважаємо,
що наше дослiдження надало нам достатню основу для формування нашої думки.
На нашу думку, iнформацiя, яка була включена до Звiту про корпоративне управлiння у
вiдповiдностi до вимог пунктiв 5-9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1 Закону № 3480-IV та яка
була включена до складу рiчного звiту Компанiї станом на 31.12.2018 року, була
пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1, i надана iнформацiя узгоджена з фiнансовою
звiтнiстю Компанiї.
На нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння включає всю iнформацiю, про яку йде мова
у пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок".
Iнформацiя щодо аудиту за попереднiй рiк
Аудит фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., був проведений
iншим аудитором (ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "БЛИСКОР ГАРАНТ"), який 18 квiтня 2018 року висловив
модифiковану думку (думку з застереженням) про дану звiтнiсть Компанiї.
Пiдстави модифiкацiї:
Компанiєю у складi статтi звiту про фiнансовий стан "Векселi одержанi" вiдображено
балансову вартiсть фiнансових iнвестицiй 330273 тис. грн. Управлiнський персонал Компанiї
не здiйснював оцiнку на наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi активiв
(фiнансових iнвестицiй), як того передбачають мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, та
вiдобразив їх за iсторичною собiвартiстю 330273 тис. грн. Отриманi аудитором данi свiдчать
про можливе зменшення вартостi таких фiнансових iнвестицiй. Аудитор не мав змоги
отримати достатнi та належнi аудиторськi докази щодо справедливої вартостi вiдповiдних
фiнансових iнвестицiй. В результатi цього аудитор не мав змоги визначити, чи iснувала
потреба в будь-яких коригуваннях вартостi статтi звiту про фiнансовий стан "Векселi
одержанi", а також вiдповiдних пов'язаних з цiєю статтею iнших елементiв, що формують звiт
про фiнансовi результати та звiт про власний капiтал.
Питання, що стали пiдставою для висловлення модифiкованої думки iз застереженням
попереднiм аудитором частково вирiшенi Компанiєю, розмiр активiв вiдповiдної статтi звiту
про фiнансовий стан значно зменшився.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi - Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо

управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не
має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), завжди
виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як
об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок
i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв,робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть
примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу
її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями
iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi
результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi
нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими

повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних вимог
Цей роздiл складений з урахуванням вимог, встановлених частиною третьою та частиною
четвертою статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 року № 2258-VIII (Закон 2258) до аудиторського звiту
УЗГОДЖЕНIСТЬ ЗВIТУ ПРО УПРАВЛIННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВIДПОВIДНО ДО
ЗАКОНОДАВСТВА, З ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ЗА ЗВIТНИЙ ПЕРIОД; ПРО
НАЯВНIСТЬ СУТТЄВИХ ВИКРИВЛЕНЬ У ЗВIТI ПРО УПРАВЛIННЯ ТА ЇХ ХАРАКТЕР
Вiдповiдно до ч.7 ст. 11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.1999 №996-XIV Компанiя звiльнена вiд надання такого звiту.
СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНIСТЬ, ЯКА МОЖЕ СТАВИТИ ПIД СУМНIВ ЗДАТНIСТЬ
ПРОДОВЖЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ ЯКОЇ
ПЕРЕВIРЯЄТЬСЯ, НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI У РАЗI НАЯВНОСТI ТАКОЇ
НЕВИЗНАЧЕНОСТI
Ми звертаємо увагу на Примiтку 2.5, роздiл "Припущення про безперервнiсть дiяльностi", яка
зазначає, що фiнансова звiтнiсть Компанiї була пiдготовлена виходячи з припущення
продовження дiяльностi впродовж найближчих 12 мiсяцiв. Нами не виявлено подiй або умов,
якi вказують на iснування суттєвої невизначеностi, що може поставити пiд значний сумнiв
здатнiсть Компанiї продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ, ЯКИЙ ПРИЗНАЧИВ СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ
ДIЯЛЬНОСТI НА ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ, ДАТА ПРИЗНАЧЕННЯ ТА
ЗАГАЛЬНА ТРИВАЛIСТЬ ВИКОНАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ЗАВДАННЯ БЕЗ ПЕРЕРВ З
УРАХУВАННЯМ ПРОДОВЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ, ЯКI МАЛИ МIСЦЕ, ТА
ПОВТОРНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ
Вперше ми були призначенi аудиторами Компанiї 22 березня 2019 року за рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Компанiї, протокол №7 вiд 22 березня 2019 року.
Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання - перший рiк першого призначення
ТОВ "ГАРАНТ-АУДИТ" для обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Компанiї.
IНФОРМАЦIЯ ЩОДО АУДИТОРСЬКИХ ОЦIНОК
Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей звiт незалежного
аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що включають
достовiрнiсть вiдображення сальдо розрахункiв за дебiторською заборгованiстю у фiнансовiй
звiтностi Компанiї. Це питання визначене нами як ключове i описане в параграфi "Ключовi
питання аудиту" цього аудиторського звiту.
За результатами проведених аудиторами процедур необхiдностi внесення виправлень до
фiнансової звiтностi не виникло.
ПОЯСНЕННЯ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТI АУДИТУ В ЧАСТИНI ВИЯВЛЕННЯ
ПОРУШЕНЬ, ЗОКРЕМА, ПОВ'ЯЗАНИХ IЗ ШАХРАЙСТВОМ
В результатi перевiрки системи внутрiшнього контролю, проведеної для цiлей аудиту

фiнансової звiтностi Компанiї, нами не виявлено суттєвих недолiкiв у системi внутрiшнього
контролю Компанiї, якi могли б негативно вплинути на можливiсть Компанiї облiковувати,
обробляти, узагальнювати та вiдображати у звiтностi бухгалтерськi та iншi фiнансовi данi,
складати фiнансову звiтнiсть, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або
помилки, невiдповiдностей законодавчим, нормативним вимогам.
Пiд час проведення аудиту ми перевiрили наявнiсть факторiв ризику шахрайства, зокрема
шляхом тестування. Аудитори не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про
можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть Компанiї мiстить суттєве викривлення внаслiдок
шахрайства
ПIДТВЕРДЖЕННЯ ТОГО, ЩО АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ УЗГОДЖЕНИЙ З ДОДАТКОВИМ
ЗВIТОМ ДЛЯ АУДИТОРСЬКОГО КОМIТЕТУ
На основi проведеного аудиту ми склали цей звiт незалежного аудитора та додатковий звiт для
Аудиторського комiтету Компанiї.
Будь-якi неузгодженостi вказаних звiтiв вiдсутнi.
ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕНАДАННЯ ПОСЛУГ, ЗАБОРОНЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ, I ПРО
НЕЗАЛЕЖНIСТЬ КЛЮЧОВОГО ПАРТНЕРА З АУДИТУ ТА СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ
ДIЯЛЬНОСТI ВIД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИ ПРОВЕДЕННI АУДИТУ
Ми пiдтверджуємо, що протягом минулого i поточного рокiв не надавали Компанiї нiяких
послуг, заборонених законодавством України, в тому числi заборонених частиною четвертою
статтi 6 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".
Нами не було iдентифiковано жодних загроз нашої незалежностi як на рiвнi аудиторської
фiрми, так i на рiвнi ключового партнера з аудиту та персоналу, задiяному у виконаннi
завдання з аудиту .
IНФОРМАЦIЯ ПРО IНШI НАДАНI СУБ'ЄКТОМ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI
ЮРИДИЧНIЙ ОСОБI АБО КОНТРОЛЬОВАНИМ НЕЮ СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ПОСЛУГИ, КРIМ ПОСЛУГ З ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ, ЩО НЕ РОЗКРИТА У ЗВIТI ПРО
УПРАВЛIННЯ АБО У ФIНАНСОВIЙ ЗВIТНОСТI
Ми не надавали Компанiї жодних iнших послуг, включаючи неаудиторськi послуги, окрiм
аудиту фiнансової звiтностi за 2018 рiк. За твердженням Керiвництва Компанiї вона не має
контрольованих суб'єктiв господарювання.
ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ
Ми виконали аудит в обсязi, передбаченому вимогами МСА, Законом України "Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" та iнших законодавчих та нормативних актiв.
Ми не наводимо повторно iнформацiю щодо обсягу аудиту, оскiльки вона наведена у iнших
роздiлах цього звiту.
Iнша iнформацiя, яка має наводитись в аудиторському звiтi за результатами обов'язкового
аудиту згiдно Закону 2258, наведена в iнших параграфах цього звiту незалежного аудитора.
Цей роздiл складений з урахуванням Методичних рекомендацiї щодо iнформацiї, яка
стосується аудиту за 2018 рiк суб'єктiв господарювання, нагляд за якими здiйснює
Нацкомфiнпослуг, затверджених 26.02.2019 Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, № 257, та iнших вимог
iнших законодавчих i нормативних актiв
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТIВ НАЦКОМФIНПОСЛУГ, ЩО
РЕГУЛЮЮТЬ ДIЯЛЬНIСТЬ ФIНАНСОВИХ УСТАНОВ (ЗОКРЕМА, СТРАХОВИКА)
Питання щодо дотримання Компанiєю вимог законодавства щодо
Результат розгляду питання

1) формування (змiни) статутного (складеного/пайового) капiталу суб'єкта господарювання
Сформований статутний капiтал Компанiї на дату перевiрки вiдповiдає вимогам
статей 2, 30 Закону України "Про страхування".
Статутний капiтал розмiром 207000 тис. грн. станом на 31.12.2018 року сформований у
повному. Змiн в розмiрi Статутного капiталу за перiод, що перевiряється, не вiдбувалося.
Несплачений або вилучений капiталу станом на 31.12.2018 року не облiковується.
Формування статутного капiталу здiйснено в попереднiх звiтних перiодах. Щодо початкових
залишкiв на початок звiтного перiоду аудитором проведенi вiдповiднi процедури, в т.р.
тестування.
2) обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi,
прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, додержання iнших показникiв i вимог,
що обмежують ризики за операцiями з фiнансовими активами У процесi дiяльностi Компанiя
вцiлому дотримувалась обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, якi
встановленi Положенням "Про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй
страховика", затвердженим Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 07 червня 2018 року № 850
3) формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв вiдповiдно
до законодавства
Компанiя проводила формування страхових резервiв у вiдповiдностi з
встановленими Методиками та Порядками Державної комiсiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг.
Сума страхових резервiв Компанiї на кiнець звiтного перiоду складає 4449 тис. грн., в тому
числi:
- резерв незароблених премiй - 4449 тис. грн.
4) встановлених фiнансових нормативiв та застосованих заходiв впливу до фiнансової групи, у
разi входження суб'єкта господарювання до такої
Компанiя не входить до фiнансової
групи
5) структури iнвестицiйного портфелю iз зазначенням реквiзитiв емiтента (назва, код за
ЄДРПОУ), суми, ознаки фiктивностi тощо ТОВ "IНТЕРПРОМПЛЮС", ЕДРПОУ 41643701,
сума 84000 тис. грн.
Вiдповiдно до твердження Керiвництва Компанiї вона немає контролю щодо такої компанiї.
6) наявностi заборони залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо
наступного їх повернення Предметом безпосередньої дiяльностi Компанiї є лише
страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням
страхових резервiв та їх управлiнням.
Компанiя в ходi ведення господарської дiяльностi не здiйснювала залучення фiнансових
активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного їх повернення.
7) допустимостi сумiщення провадження видiв господарської дiяльностi
Компанiя
дотримувалося обмежень щодо сумiщення провадження видiв господарської дiяльностi,
здiйснюючи лише послуги у сферi страхування у вiдповiдностi до отриманих лiцензiй.
8) надання фiнансових послуг на пiдставi договору у вiдповiдностi до законодавства та
внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг суб'єктом господарювання Компанiя
надавала фiнансовi послуги на пiдставi договору, який вiдповiдає вимогам статтi 6 Закону
України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", статей
11 i 18 Закону України "Про захист прав споживачiв", статтi 10561 Цивiльного кодексу
України, статей 4 i 16 Закону України "Про страхування" та з урахуванням положень
внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг.
9) розмiщення iнформацiї на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) та забезпечення її актуальностi
Компанiя має власну веб-сторiнку http:// http://strahovoydom.com.ua/ та пiдтримує її
актуальнiсть.

На виконання вимог Положення про розкриття фiнансовими установами iнформацiї в
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про фiнансовi установи та на веб-сатах
(веб-сторiнках) фiнансових установ та про внесення змiн до Положення про Державний реєстр
фiнансових установ, затвердженого Розпорядженням Нацкомфiнпослуг № 825 вiд 19.04.2016
р., на власному веб-сайтi Компанiї вцiлому розмiщена iнформацiя, визначена частиною
четвертою статтi 12-1 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг" в обсязi, встановленому зазначеним Положенням.
10) прийняття рiшень у разi конфлiкту iнтересiв Компанiя дотримується вимог ст. 10 Закону
України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" щодо
прийняття рiшень у разi конфлiкту iнтересiв.
11) вiдповiдностi примiщень, у яких здiйснюється суб'єктом господарювання обслуговування
клiєнтiв (споживачiв), доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп
населення вiдповiдно до державних будiвельних норм, правил i стандартiв, що документально
пiдтверджується фахiвцем з питань технiчного обстеження будiвель та споруд, який має
квалiфiкацiйний сертифiкат
Щодо вiдповiдностi примiщень, у яких здiйснюється
фiнансовою установою обслуговування клiєнтiв (споживачiв), доступностi для осiб з
iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення вiдповiдно до державних будiвельних
норм, правил i стандартiв, що документально пiдтверджуються фахiвцем з питань технiчного
обстеження будiвель та споруд, який має квалiфiкацiйний сертифiкат то аудитором не
отримана iнформацiя в повному обсязi щодо цього питання.
12) внесення суб'єктом господарювання iнформацiї про всi свої вiдокремленi пiдроздiли до
Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських
формувань та до Державного реєстру фiнансових установ вiдповiдно до вимог, установлених
законодавством
Компанiя не має вiдокремлених пiдроздiлiв.
13) внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудиту
Згiдно твердження Керiвництва
служба внутрiшнього аудиту (контролю) створена
14) облiкової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спецiальне технiчне
обладнання), якi передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових послуг
споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг Бухгалтерський облiк та облiк
страхової дiяльностi проводиться Компанiєю за допомогою програмного комплексу.
Обладнанням, яке передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових послуг
споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг Компанiя забезпечена.
15) готiвкових розрахункiв Готiвковi кошти не використовуються Компанiєю для розрахункiв
за наданi послуги. Компанiя дотримується вимог законодавства щодо готiвкових розрахункiв,
та обмежень щодо граничної суми розрахункiв готiвкою, вiдповiдно до "Положення про
ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi", яке затверджене постановою
Нацiонального банку вiд 29.12.2017 №148.
16) зберiгання грошових коштiв i документiв та наявностi необхiдних засобiв безпеки (зокрема
сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю та/або вiдповiдну охорону) У
вiдповiдностi до Постанови КМУ вiд 07.12.2016 №913 примiщення Компанiї обладнанi
пультовою цiлодобовою охороною та пожежною сигналiзацiєю. В своєму користуваннi
Компанiя має металевий сейф, де зберiгаються документи.
17) розкриття iнформацiї щодо порядку формування статутного капiталу (iсторiя походження
коштiв)
Статутний капiтал розмiром 207000 тис. грн. станом на 31.12.2018 року
сформований у повному. Змiн в розмiрi Статутного капiталу за перiод, що перевiряється, не
вiдбувалося.
Формування статутного капiталу здiйснено в попереднiх звiтних перiодах.
18) розкриття джерел походження складових частин власного капiталу (капiтал у дооцiнках,
внески до додаткового капiталу) Власний капiтал - 207196 тис.грн., в т.ч.:
- Статутний капiтал - 207000 тис. грн.;
- Додатковий капiтал - 8 тис. грн.;

- Резервний капiтал, сформований за рахунок чистого прибутку попереднiх перiодiв - 149866
тис. грн.;
- Непокритий збиток - 149678 тис. грн.
19) розкриття iнформацiї з урахуванням вимоги Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
вiдносно методiв оцiнки справедливої вартостi активiв фiнансових компанiй Компанiєю
вцiлому розкрита iнформацiя щодо методiв оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до вимог
МСФЗ 13 Оцiнка справедливої вартостi в Примiтках до фiнансової звiтностi за 2018 рiк
20) вiдповiдностi полiтики перестрахування, в т.ч. прийняття ризикiв у перестрахування лише
з тих видiв добровiльного i обов'язкового страхування, на здiйснення яких отримана лiцензiя,
та укладення договорiв перестрахування iз страховиками (перестраховиками)
нерезидентами у вiдповiдностi до Порядку та вимог щодо здiйснення перестрахування у
страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 04.02.2004 № 124
Компанiя приймала ризики в перестрахування лише з тих
видiв добровiльного i обов'язкового страхування, на здiйснення яких вiна отримала лiцензiю.
При укладеннi договорiв перестрахування iз страховиками (перестраховиками) нерезидентами
Компанiя, за твердженням Керiвництва, дотримувалась вимог Порядку та вимог щодо
здiйснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого
Постановою КМ України №124 вiд 04.02.2004 року.
21) здiйснення обов'язкового страхування виключно за умови дотримання визначених
законодавством порядкiв i правил проведення обов'язкового страхування
При здiйсненi
обов'язкового страхування Компанiя дотримувалась визначених законодавством порядкiв та
правил його проведення, форми типового договору, розмiру страхових сум та максимальних
розмiрiв страхових тарифiв або методик актуарних розрахункiв.
22) ведення персонiфiкованого (iндивiдуального) облiку договорiв страхування життя (у
випадку наявностi у страховика лiцензiї на страхування життя)Операцiй зi страхування життя
у 2018 роцi Компанiя не здiйснювала. Компанiя не має лiцензiю на страхування життя.
23) належного та повного формування та облiку резерву заявлених, але не виплачених збиткiв
(для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя) або резерву
належних виплат страхових сум (для страховика, який здiйснює страхування життя).
Вцiлому Компанiя належно та повного здiйснює формування та облiк резерву
заявлених, але не виплачених збиткiв
Iншi елементи
1) основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГАРАНТ-АУДИТ"
код ЄДР: 31200575
мiсцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,
виданого Аудиторською палатою України:
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3838, видане
згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 22.06.2006 р. за № 164/4, дiя якого
подовжена до 21.04.2021 р. рiшенням Аудиторської палати України № 324/4 вiд
21.04.2016.
2) основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
дата та номер договору на проведення аудиту : № 16-01/04-19 вiд 16.04.2019.
дата початку та дата закiнчення проведення аудиту : 16.04.2019 - 26.04.2019.
Ключовим партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є

Аудитор
Сертифiкат АПУ серiї А № 006892 вiд 26.04.2012

О.Л. Бондарева

26 квiтня 2019 року
Київ, Україна

XVI. Твердження щодо річної інформації
Генеральний директор та Головний бухгалтер стверджують, що рiчна фiнансова звiтнiсть,
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Україн">, мiстить
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан,
прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках
консолiдованої фiнансової звiтностi, а також звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i
юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з
описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй
дiяльностi та пiдтверджена аудиторською фiрмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГАРАНТ-АУДИТ", свiдоцтво №0770 рiшення АПУ вiд 29.03.2018
№356/4, чинне до 31.12.2023р, номер реєстрацiї у Реєстрi 3838

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

1
23.04.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
25.04.2018

23.04.2018

25.04.2018

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення
його філій, представництв
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

