
Титульний аркуш 

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

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова Правлiння       Коваль Марина Олександрiвна 

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

М.П. 
30.04.2015 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товарство "Страхова компанiя "Страховий будинок" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

23364325 

4. Місцезнаходження 

Дніпропетровська , Бабушкiнський , 49000, м.Днiпропетровськ, Плеханова, буд.16, офiс 70 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0567901095 0567901095 

6. Електронна поштова адреса 

sk@strahovoydom.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України" 78   30.04.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 

власній сторінці http://strahovoydom.com.ua/novosti 

в мережі 

Інтернет 30.04.2015 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

акцій (розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента 
 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу 
 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

3) інформація про зобов'язання емітента 
 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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



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

відбулися протягом звітного періоду 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

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

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

об'єкта) житлового будівництва) 
 

33. Примітки 

Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя «Страховий будинок» 

(далi - Товариство),  

основна дiяльнiсть Товариства – недержавне страхування iнше, нiж 

страхування життя. 

Товариство має лiцензiї на такi види ДОБРОВIЛЬНОГО страхування: 

-Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ; 

-Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами; 

-Страхування фiнансових ризикiв; 

-Страхування медичних витрат; 

-Страхування вiд нещасних випадкiв; 

-Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я); 

-Страхування здоров’я на випадок хвороби; 

-Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

-Страхування водного транспорту ; 

-Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

-Страхування майна; 

-Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника); 

-Страхування кредитiв (у томц числi вiдповiдальностi позичальника за 



непогашення кредиту); 

-Страхування судових витрат; 

-Страхування iнвестицiй; 

-Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

Товариство має лiцензiї на такi види ОБОВЯЗКОВОГО страхування: 

-Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або псування; 

-Страхування вiдповiдальностi субєктiв перевезення небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

-Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

-Страхування цивiльно-правової вiдповiдальност приватного нотарiуса.i  

 



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товарство "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 

5. Статутний капітал (грн)

207000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб)

12 

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. Органи управління підприємства

Вищий орган управлiння-загальнi збори 

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

у національній валюті 

ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК" 

2) МФО банку

305675 

3) поточний рахунок

26503000115402 

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

у іноземній валюті 

немає 

5) МФО банку

6) поточний рахунок

V. Інформація про посадових осіб емітента 



6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада

Голова Правлiння 

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

Коваль Марина Олександрiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи 

*ця інформація не розголошується

4) рік народження**

*ця інформація не розголошується 

5) освіта**

вища 

6) стаж керівної роботи (років)**

13 

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

ПрАТ "СК "Кримська страхова компанiя", директор Днiпропетровської фiлiї 

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.04.2013 не обмежено 

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 

грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Голову правлiння 

обрано рiшенням наглядової ради Товариства (протокол № 6 вiд 03.04.2013 року). Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: з 01.07.2000 -головний 

бухгалтер ТОВ "АРКОМ", з 01.02.2007-директор Днiпропепетровської фiлiї ПАТ "Кримська 

страхова компанiя". Зовнiшнього сумiщення посад нема. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада

Член Правлiння 

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

Шеремет Наталя Анатолiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

*ця інформація не розголошується 

4) рік народження**

*ця інформація не розголошується 

5) освіта**



вища 

6) стаж керівної роботи (років)**

3 

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

ТОВ "БКТ №17", заступник директора з фiнансiв 

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014 не обмежено 

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 

грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Членом Правлiння 

обрано черговими загальними зборами Товариства вiд 28.04.2012 року. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи -два роки: з 

01.10.2009- заступник директора ТОВ "БКТ №17". Посадова особа не працює та не займає посад 

на будь-яких iнших пiдприємствах. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада

Головний бухгалтер 

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

Семiчевська Свiтлана Борисiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

*ця інформація не розголошується 

4) рік народження**

*ця інформація не розголошується 

5) освіта**

вища 

6) стаж керівної роботи (років)**

16 

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

ТОВ "ЦБ "РАКУРС"- головний бухгалтер. 

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.04.2013 не обмежено 

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.Винагорода в 

грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. На посаду головного 

бухгалтера прийнята з 05.04.2013 наказом № 4/1-К вiд 03.04.2013року. Стаж керiвної роботи 7 

рокiв: з 01.06.2005-головний бухгалтер ЗАТ КУА "Академiя iнвестментс", з 17.04.2007-головний 

бухгалтер ЗАТ "СК "Днiпро-Полiс", з 01.12.2011-заступник директора ТОВ КУА "ПФМ", з 

24.09.2012-головний бухгалтер ТОВ "ЦБ "РАКУРС". Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  



Посадова особа емiтента зовнiшнього сумiщення посад не має. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада

Член Правлiння 

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

Шабала Олена Геннадiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи 

*ця інформація не розголошується 

4) рік народження**

*ця інформація не розголошується 

5) освіта**

вища 

6) стаж керівної роботи (років)**

1 

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

ТОВ "АЛАН"-бухгалтер 

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014 без обмежень 

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 

грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Членом Правлiння 

обрано черговими загальними зборами Товариства вiд 28.04.2012 року. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стажу керiвної роботи 1 рiк. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада

Голова Наглядової ради 

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

Добринюк Iгор Петрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи 

*ця інформація не розголошується 

4) рік народження**

*ця інформація не розголошується 

5) освіта**

Вища 



6) стаж керівної роботи (років)**

9 

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

ТОВ "Оксамит Транс", директор 

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014 без обмежень 

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi "Положенням про Наглядову раду" та 

Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась. Голову Наглядової ради обрано позачерговими загальними зборами Товариства вiд 

12.11.2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має.  

Iнформацiю про перелiк попереднiх посад Голова Наглядової ради не надав. 

Голова Наглядової ради займає посаду директора на ТОВ "Оксамит Транс" (м.Днiпропетровськ). 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада

Член Наглядової ради 

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

Дружинiн Олексiй Леонiдович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи 

*ця інформація не розголошується 

4) рік народження**

*ця інформація не розголошується 

5) освіта**

вища 

6) стаж керівної роботи (років)**

9 

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

ТОВ "Медик-Фарм", директор 

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014 без обмежень 

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi "Положенням про Наглядову раду", 

Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась.На посаду члена Наглядової ради обрано позачерговими загальними зборами 

Товариства вiд 12.11.2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має.  

Iнформацiю про перелiк попереднiх посад член Наглядової ради не надав. 

Член Наглядової ради займає посаду директора на ТОВ "Медик-Фарм" (м.Днiпропетровськ). 



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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї 

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

Федьора Iгор Валерiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи 

*ця інформація не розголошується 

4) рік народження**

*ця інформація не розголошується 

5) освіта**

вища 

6) стаж керівної роботи (років)**

13 

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

ПП "ЮПIТ", директор 

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014 не обмежено 

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi "Положенням про ревiзiйну комiсiю", 

Статутом. Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась. Голову Ревiзiйної комiсiї обрано позачерговими загальними зборами Товариства 

вiд 12.11.2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має.  

Iнформацiю про перелiк попереднiх посад Голова Ревiзiйної комiсiї не надав. 

Голова Ревiзiйної комiсiї займає посаду директора на ПП "ЮПIТ" (м.Днiпропетровськ). 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Степанов Тарас Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи 

*ця інформація не розголошується 

4) рік народження**

*ця інформація не розголошується 

5) освіта**



вища 

6) стаж керівної роботи (років)**

9 

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

ТОВ "ПОЛIС", директор 

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014 без обмежень 

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi "Положенням про ревiзiйну комiсiю", 

Статутом. Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась.Члена Ревiзiйної комiсiї обрано позачерговими загальними зборами Товариства вiд 

12.11.2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має.  

Iнформацiю про перелiк попереднiх посад Член Ревiзiйної комiсiї не надав. 

Член Ревiзiйної комiсiї займає посаду директора на ТОВ "ПОЛIС" (м.Днiпропетровськ). 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
25.04.2014 

Кворум 

зборів** 
100.0 

Опис 

Загальнi Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради ПрАТ «СК «Страховий будинок» вiдповiдно 

до рiшення вiд 13 березня 2014 року. 

Голова Загальних Зборiв Шеремет В.О. оголосив порядок денний Загальних Зборiв:  

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 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 

ради. 

5.Звiт виконавчого органу Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

виконавчого органу. 

6.Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Ревiзiйної комiсiї. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 

8.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк. 

9.Визначення основних напрямiв дiяльностi акцiонерного товариства на 2014 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. Прийняття рiшення щодо створення фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв 

Товариства, затвердження Положень вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства щодо яких прийнято 

рiшення про створення.  

Результат розгляду питань порядку денного. 

1.Обрати Головою Лiчильної комiсiї Загальних Зборiв Ор’єва Дениса Леонiдовича, членами Лiчильної 

комiсiї Поправку Антонiну Олегiвну та Семiчевську Свiтлану Борисiвну. 

2.Обрати Секретарем Загальних Зборiв Коновалову Галину Михайлiвну .  

3.Затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

1.Для доповiдi з питань порядку денного – до 5 хвилин.  

2.Для обговорення питань порядку денного – до 3 хвилин.  

Збори завершити за 3 години. 

4.Звiт Наглядової ради за 2013 рiк затвердити, роботу Наглядової ради Товариства визнати 

задовiльною. 

5.Звiт виконавчого органу по результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк 

затвердити. 

6.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про фiнансово – господарську дiяльнiсть у 2013 

фiнансовому роцi затвердити. 

7.Затвердити рiчний Звiт, в тому числi баланс ПрАТ «СК «Страховий будинок» за 2013 рiк. 

8.Чистий прибуток в розмiрi 89618370,61 (вiсiмдесят дев'ять мiльйонiв шiстсот вiсiмнадцять тисяч 

триста вiсiмдесят) гривень 61 копiйка, отриманий за пiдсумками роботи ПрАТ «СК «Страховий 

будинок» за 2013 рiк спрямувати до резервного капiталу Товариства. 

9.Погодитись з основними напрямками дiяльностi акцiонерного товариства та затвердити Бiзнес – 

план на 2014 рiк. 

10.Виплату дивiдендiв за 2013 рiк не проводити.  

11.Схвалити укладення Товариством за рiшенням Наглядової ради Товариства строком на один рiк (у 

перiод з 25 квiтня 2014 року по 24 квiтня 2015 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. Надати повноваження на укладення значних 

правочинiв виконавчому органу Товариства. 

12. Створити вiдокремлений пiдроздiл Товариства на територiї України, у зв'язку з територiальним 

розширенням сфери дiяльностi Товариства, а саме: 

1. Предтавництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Страховий будинок" у 



мiстi Києвi. Мiiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу: мiсто Київ, вул. Iгорiвська 14 А, 3 поверх.  

2. Затвердити Положення про Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "Страховий будинок" у м. Києвi.  

 

 

 

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Iншi види 

страхування, 

крiм 

страхування 

життя 

немає 61892 100.0 немає 61892 100.0 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1. немає 0.0 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

25.04.2014 26.04.2014 

Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 

представництв  

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДНIПРОВСЬКА 

АУДИТОРСЬКА ГРУПА» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
33612773 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49101, м. Днiпропетровськ, вул. Свердлова, 

буд. 30/32, к. 46 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

3636 29.09.2005 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва 

про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

73 П 3636 14.07.2010 до 14.07.2015 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»  

СТАНОМ НА 31.12.2014 Р. 

 

 

Адресат:  

- Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України; 

- Власники та керiвництво ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

«СТРАХОВИЙ БУДИНОК» 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську компанiю: 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА 

ГРУПА». 

Аудиторська компанiя здiйснює дiяльнiсть в галузi аудиту на пiдставi Свiдоцтва Аудиторської палати України про 

внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 3636, виданого згiдно рiшення Аудиторської палати України 

№ 153/3 вiд 29 вересня 2005 року. Вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України № 219/3 вiд 14 липня 2010 

року термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 14 липня 2015 року. 

Мiсцезнаходження: 49101, м. Днiпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46. 

Телефон: +38 056 788 30 87. 

 

 

 

 

Основнi вiдомостi про товариство: 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ 

БУДИНОК». 

Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 23364325. 

Мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Плеханова, буд. 16, оф. 70. 



Дата державної реєстрацiї: 14 липня 1995 р. 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

«СТРАХОВИЙ БУДИНОК», у складi що додається, а саме: звiту про фiнансовий стан на 31.12.2014р., та вiдповiдних 

звiтiв про фiнансовi результати (сукупний дохiд), рух грошових коштiв, власний капiтал за перiод, який закiнчився 

цiєю датою, а також зi стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших пояснювальних примiток, 

(надалi разом – рiчна фiнансова звiтнiсть). 

Фiнансова iнформацiя складається з повного пакета фiнансової звiтностi загального призначення, складеної 

управлiнським персоналом вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi призначеної для досягнення 

вiдповiдностi вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi разом - МСФЗ).  

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть: 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до застосованої концептуальної основи загального призначення та за такий внутрiшнiй контроль, який 

управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 

суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  

Вiдповiдальнiсть аудиторiв: 

Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. 

Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас 

дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 

впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у 

фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом 

господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 

також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 

управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.  

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Висловлення думки: 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю, в усiх суттєвих аспектах про 

фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ 

БУДИНОК» на 31.12.2014р., його фiнансовi результати, рух грошових коштiв та рух власного капiталу за рiк, що 

закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до застосованої концепцiї фiнансової звiтностi.  

Пояснювальний параграф щодо висновку аудитора: 

Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi встановленi вимоги щодо iнформацiї, яка розкривається у 

фiнансовiй звiтностi. Так, зокрема, розкриттю пiдлягає iнформацiя щодо статей звiтностi, iнша iнформацiя. Якщо 

вiдповiдна iнформацiя була б розкрита, фiнансова звiтнiсть була б бiльш зрозумiлою для обiзнаних користувачiв.  

Звертаємо увагу на iснування ризикiв подальшого функцiонування товариства. Такi ризики обумовленi зовнiшнiми 

чинниками. Ризики пов’язанi: з загальною економiчною ситуацiєю в свiтi та Українi; полiтичною ситуацiєю в державi 

Україна; проведення АТО на територiї сумiжної областi; можливим змiненням законодавства у сферах регулювання 

дiяльностi та оподаткування, iнше. При цьому вважаємо, що управлiнський персонал товариства вiдповiдно 

використовує припущення про безперервнiсть дiяльностi. 

Наша думка не модифiкована з наведених питань. 

Цей звiт незалежного аудитора може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку України. 

 

Директор 

ТОВ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА» 

аудитор 

М.М. Скрябiн 

Дата звiту аудитора: 15 квiтня 2015р. 

49101, м. Днiпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2014 1 0 

2 2013 2 1 

3 2012 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): немає Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): немає Ні 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Позачерговi сбори у 2014 роцi не скликались Ні 

 

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

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  2 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  2 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
2 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  У складi Наглядової ради 

комiтети не створювались. 

Інші (запишіть)  У складi Наглядової ради 

комiтети не створювались. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 



Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  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 (запишіть): Члени Наглядової ради мають вiдповiдати критерiям професiйної 

належностi та вiдповiдностi власним посадам. У звязку з цим, найважливiшими 

критерiями для членiв Наглядової ради є: а)чеснiсть, неупередженiсть та 

бездоганна дiлова репутацiя, а саме: -вiдсутнiсть судимостей (непогашених 

судимостей), за будь-який кримiнальний длочин (особливо злочини з 

використанням обману чи зловживання довiрою); -вiдсутнiсть iсторiї ухвалення 

негативних рiшень за цивiльними позовами або позасудового вирiшення справи 

проти такої особи, особливо у звязку з iнвестуванням або iншою фiнансовою 

дiяльнiстю, посадовими зловживаннями чи шахрайством; -вiдсутнiсть порушень 

вимог регуляторних нормативно-правових актiв або еквiвалентних стнадартiв, 

установлених регуляторними органами або бiржами клiрiнговими домами, 

професiйними союзами тощо; -вiдсутнiсть iсторiї перебування на посадi члена 

Наглядової ради, партнера або керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї, яка 

перебувала в стадiї лiквiдацiї Товариства, або тимчасової адмiнiстрацiї, але не 

виключно; -вiдсутнiсть iсторiї примусового звiльення, але не виключно; -

наявнiсть адекватної компетенцiї та здiбностей: -наявнiсть вiдповiдної освiти та 

квалiфiкацiї; -наявнiсть належного професiйного досвiду; -достатня фiнансова 

платоспроможнiсть-вiдсутнiсть в Українi або в iншiй країнi будь-якої негативної 

ухвали або рiшення суду щодо виплати боргу або iншого зобовязання, що 

залишається чинним або не було виконано за встановлений промiжок часу, але не 

виключно. 

X 
 

 

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

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X 

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

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

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

обрано нового члена  
X 

 

Інше (запишіть)  Нових членiв Наглядової ради у 

2014 роцi не обирали. 

 



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

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

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб; 

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

трьох років? 1 

 

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

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

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Так Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Так Так Так Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Ні Ні 

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

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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



 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  "Iнструкцiя про посадових осiб" 

Положення про управлiння 

страховими ризиками. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Ні Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Ні Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Ні Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 



Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  
 

X 

Частіше ніж раз на рік  X 
 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган X 
 

Інше (запишіть) немає 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Аудитора змiнювали у звязку з 

ротацiєю. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Iнших органiв, що здiйснювали 

перевiрку фiнансово-

господарської дфяльностi 

акцiонерного товариства в 

минулому роцi немає. 

 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 



За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  Немає. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Не планує залучати iнвестицiї.  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

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

Не визначились  
 

 

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

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

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 28.04.2012 ; яким органом управління прийнятий: 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 



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

Не оприлюднено iнформацiю про прийняття акцiонерним товариством кодексу 

Корпоративного управлiння.  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Факти недотримання кодексу корпоративного управлiння в акцiонерному товариствi вiдсутнi. 

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Одержання прибутку вiд господарської дiяльностi в iнтересах акцiонерiв. 

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

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

Власник iстотної участi - юридична особа (у тому числi iноземна юридична особа) чи фiзична 

особа (у тому числi iноземець), якi отримали вiдповiдне погодження Нацкомфiнпослуг та набули 

iстотної участi у фiнансовiй установi (НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ, ЩО ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ РОЗПОРЯДЖЕННЯ «Про 

затвердження Порядку погодження набуття або збiльшення iстотної участi у фiнансовiй установi» 

(Порядок, п.1.2) 04.12.2012 № 2531. Власникiв iстотної участi у ПрАТ «СК «Страховий будинок» у 

2014 роцi не було.  

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

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрiшнiх правил, 

що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових послуг вiдсутнi. Пiд час 

перебування у складi виконавчого органу або наглядової ради зазначених у звiтi осiб, факти 

невиконання фiнансових зобов'язань, неплатоспроможностi Товариства та факти застосування 

санкцiй з боку Нацфiнпослуг до Товариства не встановленi. Санкцiї з боку Нацфiнпослуг особисто 

до членiв наглядової ради та виконавчого органу страховика не застосовувались.  

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 

установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність 

таких заходів. 

Протягом 2014 року на товариство було зафiксовано наступнi заходи впливу органами державної 

влади на ПрАТ «СК «Страховий будинок»: - на пiдставi акту позапланової виїзної документальної 

перевiрки вiд 11.03.2014 року № 500/04-62-22-6/23364325 згiдно податкового повiдомлення-

рiшення ДПI у Бабушкiнському районi м. Днiпропетровська вiд 14.03.2014 року № 0000182203 

нараховане грошове зобов’язання у сумi 500 577,00 гривень, та штрафнi санкцiї в сумi 250 288,5, 

всi платежi були сплаченi в повному обсязi та своєчасно, про що було повiдомлено Нацiональну 

комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг; - вiдповiдно до 

постанови № 47/17/4-20 ФМ вiд 16.04.2014 року про застосування штрафу за невиконання 

(неналежне виконання) вимог Закону Украхни «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї 

(вiдмиванню) доходiв, отриманих злочинним шляхом, або фiнансування тероризму» 

Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, 

листом вихiдний номер 16/016/22-402 вiд 05.06.2014 було надiслано платiжне доручення № 55 вiд 

05.06.2014 року про сплату штрафу у розмiрi 8 500,00 гривень. Протягом року заходи впливу до 

членiв наглядової ради та виконавчого органу не застосовувались.  

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або відсутність такої системи. 



На виконання вимог Розпорядження № 295 вiд 01.07.2014 року в компанiї органiзовано управлiння 

страховими ризиками. При здiйсненнi управлiння ризиками Товарситво 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. Для страховика, який 

здiйснює страхування життя, андеррайтинговий ризик включає такi ризики: ризик збiльшення 

рiвня смертностi - ризик, викликаний коливанням показникiв смертностi, у разi, якщо зростання 

показникiв смертностi призводить до зростання вартостi зобов’язань страховика; ризик 

збiльшення тривалостi життя - ризик, викликаний коливанням показникiв смертностi, у разi, якщо 

спадання показникiв смертностi призводить до зростання вартостi зобов’язань страховика; ризик 

непрацездатностi та шкоди здоров’ю - ризик, викликаний коливанням показникiв тимчасової 

втрати працездатностi, встановлення iнвалiдностi або отримання травматичних ушкоджень та/або 

функцiональних розладiв здоров’я; ризик збiльшення витрат на ведення справи - ризик, 

викликаний зростанням видаткiв, пов’язаних з обслуговуванням договорiв страхування та 

перестрахування; ризик змiни розмiру ануїтетiв - ризик, викликаний коливаннями розмiру 

ануїтетiв у зв’язку зi змiнами законодавства або змiнами станiв здоров’я застрахованих осiб; ризик 

передчасного припинення дiї договорiв - ризик, викликаний коливаннями спiввiдношення 

кiлькостi достроково припинених договорiв страхування до загальної кiлькостi укладених 

договорiв; 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 Товарситво. При управлiннi ризиками 

Товарситво 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.  

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю). 

Фактiв порушень ведення бухгалтерського облiку внутрiшнiм аудитом не виявлено. 

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

фінансової установи розмір, або їх відсутність. 

Факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi ПрАТ «СК «Страховий 



будинок» розмiр, вiдсутнi. 

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

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Оцiнки активiв протягом 2014 року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi ПрАТ «СК 

«Страховий будинок» розмiр, вiдсутнi. 

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

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

Протягом звiтного перiоду ПрАТ «СК «Страховий будинок» здiйснила операцiї зi страхування з 

пов’язаними особами: Федьора I. В. на суму 26 100 грн. – страхування наземного транспорту. 

Умови такої операцiї вiдповiдають загальноринковим.  

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

регулювання ринків фінансових 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»  

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 

протягом року. 

Зовнiшнiй аудитор наглядової ради протягом року не призначався. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

ТОВ «Днiпровська аудиторська група» здiйснює дiяльнiсть в галузi аудиту на пiдставi Свiдоцтва 

Аудиторської палати про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №3636, виданого 

згiдно рiшення Аудиторської палати України № 153/3 вiд 29 вересня 2005 року. Вiдповiдно до 

рiшення Аудиторської палати України № 219/3 вiд 14 липня 2010 року термiн чинностi Свiдоцтва 

подовжено до 14 липня 2015 року. Незалежний аудитор Скрябiн Микола Миколайович, що має 

сертифiкат аудитора серiї А №005422, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 191/2 

вiд 26 червня 2008 року, дiю чинностi сертифiкату продовжено до 26 червня 2013р.), свiдоцтво 

Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг про внесення до реєстру аудиторiв, якi 

можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ серiї А № 000393, внесено до 

реєстру вiдповiдно до розпорядження вiд 02.07.2004 р. № 1416 (на пiдставi рiшення Державної 

комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг № 1105 вiд 11 вересня 2008 року строк дiї 

свiдоцтва продовжено до 26 червня 2013 року). Загальний стаж аудиторської дiяльностi 10 рокiв.  

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

аудиторські послуги фінансовій установі. 

Надає послуги Товариству два роки. 

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

надавалися фінансовій установі протягом року. 

ТОВ «Днiпровська аудиторська група»: 1)аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) 

щодо фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних страховика ПрАТ «СК «Страховий будинок» за 

фiнансовий рiк, що закiнчився 31.12.2013р.; 2)аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) 

щодо пiдтвердження формування та розмiру сплаченого статутного капiталу, перевищення 

вартостi нетто-активiв (чистих активiв) над розмiром статутного капiталу ПрАТ «СК «Страховий 

будинок» станом на 30.09.2014р.;  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора не було;  



Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

№ п/п Найменування аудиторської фiрми Рiк 1.ТОВ «Днiпровська аудиторська група» 2014 2.ТОВ 

«Днiпровська аудиторська група», ПП «Аудиторська фiрма «Аудит-Респект-Консалтинг» 2013 

3.ТОВ «Днiпровська аудиторська група», 2012 4.ПП «Аудиторська фiрма «Центр аудиторських 

послуг» 2011 5.Приватна аудиторська фiрма «БЛIЦ-АУДИТ» 2010  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

До аудитора Аудиторською палатою України протягом року стягнення не застосовувались. Фактiв 

подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, 

не виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму 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». 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

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

скарги. 

Казаков Євген Юрiйович 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

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

Скарг споживачiв фiнансових послуг за 2014 рiк до ПрАТ «СК «Страховий будинок» не 

надходило.  

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

позови суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою ПрАТ «СК «Страховий 

будинок» у 2014 роцi не отримувало.  



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товарство "Страхова 

компанiя "Страховий будинок" 
за ЄДРПОУ 23364325 

Територія 
 

за КОАТУУ 1210136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 96220 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 65.12 

Середня кількість 

працівників 
12 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
49000, м.Днiпропетровськ, вул. Плеханова, 

буд.16, офiс 70  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 211 248 0 

первісна вартість 1001 213 252 0 

накопичена амортизація 1002 2 4 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 79 75 68 

первісна вартість 1011 110 163 0 

знос 1012 31 88 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 11000 31930 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 32220 28145 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 22409 1441 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

15 

 

0 

з бюджетом 1135 0 61 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 349965 329967 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 56278 3945 0 

Готівка 1166 1 68 0 

Рахунки в банках 1167 56277 3877 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 74 7 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 74 7 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 428726 350713 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 460946 378858 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 207000 207000 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 14671 3415 0 

Додатковий капітал 1410 8 8 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 616 90235 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 89244 60083 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 311539 360741 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 56193 4360 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 249 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 56193 4111 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 56193 4360 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 60000 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 28664 22 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 4550 2 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 4550 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 5 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 10 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 13695 0 

Усього за розділом IІІ 1695 93214 13757 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 460946 378858 0 

 

Примітки немає 

Керівник Коваль Марина Олександрiвна 

Головний бухгалтер Семiчевська Свiтлана Борисiвна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товарство "Страхова 

компанiя "Страховий будинок" 
за ЄДРПОУ 23364325 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 61892 95875 

Премії підписані, валова сума 2011 17220 150849 

Премії, передані у перестрахування 2012 7772 175 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -52511 54833 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -67 34 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 57 ) ( 832 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

61835 

 

95043 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -249 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 8 1 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1077 ) ( 841 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 366 ) ( 40 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

60151 

 

94163 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 145 262 

Інші доходи 2240 2 157350 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 358 ) ( 157335 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

59940 

 

94440 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -309 -4822 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

59631 

 

89618 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -11255 5921 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -11255 5921 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -11255 5921 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 48376 95539 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 58 26 

Витрати на оплату праці 2505 207 240 

Відрахування на соціальні заходи 2510 82 98 

Амортизація 2515 59 37 



Інші операційні витрати 2520 671 440 

Разом 2550 1077 841 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 41400 41400 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 41400 41400 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1440.36232 2164.68599 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 1440.36232 2164.68599 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 
 

Керівник Коваль Марина Олександрiвна 

Головний бухгалтер Семiчевська Свiтлана Борисiвна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товарство "Страхова 

компанiя "Страховий будинок" 
за ЄДРПОУ 23364325 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 171 236 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 23324 143877 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 437 176 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 761 ) 

 

( 570 ) 

Праці 3105 ( 196 ) ( 217 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 77 ) ( 33 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 4410 ) ( 387 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 4379 ) ( 58 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 31 ) ( 329 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

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



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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 51 ) ( 813 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 272 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 18437 141929 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 36513 142090 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 50209 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 37175 ) ( 429832 ) 

необоротних активів 3260 ( 55 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 120262 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -70770 -278742 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 200000 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 200000 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -52333 54187 

Залишок коштів на початок року 3405 56278 2091 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 3945 56278 

 

Примітки немає 

Керівник Коваль Марина Олександрiвна 

Головний бухгалтер Семiчевська Свiтлана Борисiвна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товарство "Страхова 

компанiя "Страховий будинок" 
за ЄДРПОУ 23364325 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки за цим методом не розраховано. 

Керівник 
 

Головний бухгалтер 
 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товарство "Страхова компанiя "Страховий 

будинок" 
за ЄДРПОУ 23364325 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 207000 14671 8 616 89509 0 0 311804 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 207000 14671 8 616 89509 0 0 311804 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 59631 0 0 59631 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 -11256 0 0 0 0 0 -11256 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 -11256 0 0 0 0 0 -11256 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 89618 -89618 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 562 0 0 562 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 -11256 0 89618 -29425 0 0 48937 

Залишок на 

кінець року 
4300 207000 3415 8 90234 60084 0 0 360741 

 

Примітки немає 

Керівник Коваль Марина Олександрiвна 

Головний бухгалтер Семiчевська Свiтлана Борисiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2014 РIК 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ 

БУДИНОК" 

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ 

БУДИНОК" (надалi по тексту - «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 Компанiї: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Плеханова, буд. 16, оф. 70. 

Метою дiяльностi Компанiї є отримання прибутку. Предметом дiяльностi Товариства є надання 

послуг по страховому захисту майнових iнтересiв фiзичних i юридичних осiб, в тому числi 

iноземних, з використанням iснуючих та розробкою нових видiв страхування; перестрахування; 

надання iнших послуг в сферi страхування, а саме: консультацiйних, iнформацiйних, агентських i 

т.i.; фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх 

управлiнням.  

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Представлена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi по тексту – МСФЗ), звiтнiсть враховує всi 

прийнятi i дiючi в звiтному перiодi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та iнтерпретацiї 

Комiтету з МСФЗ, i повнiстю їм вiдповiдає. 

 

2. УМОВИ ЗДIЙСНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI 

Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. З огляду на цей фактор, на бiзнес Компанiї 

впливають економiка i фiнансовi потоки України, яким притаманнi властивостi ринку, який на 

даний час розвивається. Україна продовжує проведення економiчних реформ, розвиток власного 

правового поля та законодавчої бази, вiдповiдно до потреб ринкової економiки. Проте законодавча 

та податкова база в Українi пов’язана з ризиком неоднозначностi тлумачення її вимог, якi до того 

ж схильнi до частих змiн. Це, в купi з iншими юридичними та фiскальними перешкодами, створює 

додатковi проблеми для всiх компанiй, що ведуть бiзнес в Українi.  

Майбутня стабiльнiсть української економiки багато в чому залежить вiд початих реформ i 

досягнень, а також вiд ефективностi економiчних i фiнансових заходiв, що вживаються урядом 

країни. Українська економiка слабо захищена вiд спадiв на фiнансових ринках i зниження темпiв 

економiчного розвитку в iнших частинах свiту. У звiтному роцi уряд продовжував вживати заходи 

з пiдтримки економiки країни з метою подолання наслiдкiв глобальної фiнансової кризи. 

У зв’язку з вищенаведеним, керiвництво Компанiї не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть 

впливати на галузi економiки України, а також на те, який вплив вони можуть надати на майбутнiй 

фiнансовий стан i фiнансову дiяльнiсть Компанiї.  

Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору керiвництво Компанiї на те, який вплив 

надають умови ведення бiзнесу в Україна на дiяльнiсть i фiнансовий стан Компанiї. Майбутнiй 

економiчний розвиток України залежить, як вiд зовнiшнiх факторiв, так i вiд заходiв внутрiшнього 

характеру, що вживаються урядом країни. Керiвництво впевнене, що воно вживає всi необхiднi 

заходи для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї. 

3. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Облiкова полiтика – це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 

застосованi Компанiєю при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. Положення облiкової 

полiтики, описанi нижче, застосовувались послiдовно в усiх звiтних перiодах, наведених в цiй 

фiнансовiй звiтностi. 



3.1.Доходи i 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 фiнансово- 

господарської 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); 

- Компанiя 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, 

проценти нарахованi по отриманим векселям. 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. Цей метод точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати або надходження 

грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання фiнансового iнструменту або, якщо 

це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу або 

зобов'язання. 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. 

3.2 Податок 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. 

3.3 Основнi засоби.  

Основнi засоби - це необоротнi активи у матерiальнiй формi, якi утримуються з метою 

використання їх в процесi своєї дiяльностi, пiд час продажу товарiв (робiт), надання послуг, 

здавання в оренду iншим особам, або для здiйснення адмiнiстративних функцiй. До основних 

засобiв Компанiї вiдносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рiк. 

Пiсля визнання активом об’єкт основних засобiв облiковується за собiвартiстю мiнус будь-яка 

накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Витрати на 

поточний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх здiйснення. Вартiсть 

замiни значних компонентiв обладнання та iнших основних засобiв капiталiзується, а компоненти, 

що були замiненi, списуються.  

Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визначається шляхом зiставлення отриманої 

виручки з балансовою вартiстю вiдповiдних активiв i вiдображається на рахунку прибуткiв i 

збиткiв. 

При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) Компанiя враховувала:  

- очiкуване використання об'єкта з урахуванням його потужностi або продуктивностi;  

- фiзичний та моральний знос, що передбачається;  

- правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та iншi фактори.  

Мiнiмальнi строки (рокiв) корисного використання основних засобiв по групам наведенi нижче в 

таблицi: 

Група основних засобiв рокiв 

Машини та обладнання 5 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4 

Iншi основнi засоби 2 

Амортизацiя - це систематичний розподiл суми активу, що амортизується, протягом строку його 

корисної експлуатацiї. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом для 

розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї. 

Лiквiдацiйна вартiсть активу являє собою оцiнку суми, яку Компанiя могла б отримати в даний 

момент вiд продажу активу за вирахуванням розрахункових витрат на продаж виходячи з 

припущення, що вiк активу та його технiчний стан вже вiдповiдають очiкуваному в кiнцi строку 

його корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх корисного використання 

переглядаються i при необхiдностi коректуються станом на кожну звiтну дату.  

Керiвництво оцiнює залишковий строк корисного використання основних засобiв вiдповiдно з 

поточним технiчним станом основних засобiв та оцiнкою перiоду, протягом якого основнi засоби 

будуть приносити економiчнi вигоди Компанiї. Строк корисного використання (експлуатацiї) 

об'єкта основних засобiв переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його 

використання.  

Витрати на ремонт i техобслуговування вiдносяться на витрати по мiрi їх здiйснення. Прибуток 

або збиток вiд списання або вибуття основних засобiв вiдображаються у складi прибуткiв i 

збиткiв. 

3.4 Нематерiальнi активи. 

Нематерiальний актив (НА) – це немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може 

бути iдентифiкований. Пiсля первiсного визнання НА вiдображається за його собiвартiстю за 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi. По всiх об'єктах НА Компанiя вибрала модель облiку за собiвартiстю за якою пiсля 

первiсного визнання нематерiальний актив слiд вiдображати за його собiвартiстю за вирахуванням 



будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  

По всiх об’єктах НА Компанiя встановила лiквiдацiйну вартiсть рiвною нулю.  

Нематерiальнi активи Компанiї – це лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi.  

Строк використання нематерiальних активiв визначається Компанiєю самостiйно, виходячи з 

досвiду роботи з подiбними активами, сучасних тенденцiй в галузi технiки i програмних 

продуктiв, сучасного стану нематерiальних активiв, експлуатацiйних характеристик. При 

визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) нематерiальних активiв Компанiя 

враховувала:  

- очiкуване використання об'єктiв з урахуванням їх потужностi або продуктивностi;  

- правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єктiв та iншi фактори.  

Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта НА переглядається в разi змiни очiкуваних 

економiчних вигод вiд його використання.  

3.5 Фiнансовi iнструменти. 

Класифiкацiя. Вiднесення фiнансових iнструментiв до тiєї чи iншої категорiї залежить вiд їх 

особливостей та мети придбання, i вiдбувається в момент їх прийняття до облiку.  

Фiнансовi iнструменти розподiляються за такими облiковими категорiями:  

1) позики та дебiторська заборгованiсть; 

2) фiнансовi активи, утримуванi до погашення; 

3) фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат 

(прибутки або збитки);  

4) фiнансовi активи, доступнi для продажу. 

Категорiя «позики та дебiторська заборгованiсть» представляє собою непохiднi фiнансовi активи, 

якi не котируються на активному ринку з фiксованими або обумовленими платежами, за винятком 

тих, якi Компанiя має намiр реалiзувати в найближчому майбутньому.  

Категорiя «iнвестицiї, утримуванi до погашення» - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими 

або обумовленими платежами та фiксованим строком погашення, щодо яких у керiвництва 

Компанiї є намiр i можливiсть утримувати їх до строку погашення. 

Категорiя «фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий 

результат» має двi пiдкатегорiї:  

а) активи, вiднесенi до цiєї категорiї при початковому визнаннi;  

б) фiнансовi активи, утримуванi для торгiвлi.  

Первiсне визнання. Залежно вiд класифiкацiї фiнансовi iнструменти облiковуються за 

справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть - це сума, на яку 

можна обмiняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов'язання пiд час здiйснення 

угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними, незалежними сторонами, якi дiють на 

добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну попиту для фiнансових 

активiв та цiну пропозицiї для фiнансових зобов'язань, що котуються на активному ринку. У 

вiдношеннi активiв i зобов'язань iз взаємно компенсуючим ринковим ризиком Компанiя може 

використовувати середнi ринковi цiни для визначення справедливої вартостi позицiй зi взаємно 

компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або 

цiну пропозицiї.  

Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є вiльно 

та регулярно доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї, i цi цiни вiдображають дiйснi i 

регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних пiдставах.  

Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутня iнформацiя про 

ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методи оцiнки, як модель дисконтування 

грошових потокiв, модель, заснована на даних останнiх угод, здiйснених мiж непов'язаними 

сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування. 

Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн на 

рахунок прибуткiв i збиткiв, спочатку вiдображаються за справедливою вартiстю. Всi iншi 

фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс 

понесенi витрати по угодi. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому 

визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується в момент первiсного визнання тiльки в 



тому випадку, якщо мiж справедливою вартiстю та цiною угоди iснує рiзниця, яка може бути 

пiдтверджена iншими спостережуваними в даний момент на ринку угодами з аналогiчним 

фiнансовим iнструментом або оцiночним методом, в якому в якостi вхiдних змiнних 

використовуються виключно фактичнi данi ринкiв. Купiвля або продаж фiнансових активiв, 

передача яких передбачається у строки, встановленi законодавчо або правилами даного ринку 

(купiвля i продаж на стандартних умовах), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, 

коли Компанiя прийняла на себе зобов'язання передати фiнансовий актив. Всi iншi операцiї з 

придбання визнаються, коли компанiя стає стороною договору щодо даного фiнансового 

iнструменту. 

Облiк фiнансових активiв за методом участi у капiталi. Метод участi в капiталi – це метод облiку, 

згiдно з яким iнвестицiя Компанiї первiсно визнається за собiвартiстю, а потiм коригується 

вiдповiдно до змiни частки Компанiї, як iнвестора в чистих активах об’єкта iнвестування пiсля 

придбання. Прибуток або збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку об’єкта 

iнвестування. 

Припинення визнання. Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи, 1) коли цi активи погашенi 

або права на грошовi потоки, пов'язанi з цими активами, минули, або 2) Компанiя передала права 

на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або уклала угоду про передачу i при цьому також 

передала всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням цими активами, або не передала їх i не 

зберегла всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням цими активами, але втратила право 

контролю щодо даних активiв. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної 

можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй третiй сторонi без необхiдностi накладення 

додаткових обмежень на продаж.  

Визнання фiнансового зобов'язання припиняється у разi погашення, анулювання або закiнчення 

термiну погашення вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового 

зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у 

разi внесення iстотних змiн до умов iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання 

припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй 

вартостi зобов'язань у звiтi про фiнансовi результати. 

 

3.6 Запаси.  

Запаси - це активи Компанiї, якi: 

1) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу; 

2) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або, 

3) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi 

або при наданнi послуг. 

Запаси включають в себе сировину (матерiали), готову продукцiю, напiвфабрикати, незавершене 

виробництво i товари.  

Запаси облiковуються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої цiни продажу. 

Собiвартiсть запасiв визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФIФО). 

Собiвартiсть готової продукцiї включає в себе вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату 

працi виробничих робiтникiв та iншi прямi витрати, а також вiдповiдну частку виробничих 

накладних витрат (розраховану на основi нормативного використання виробничих потужностей) i 

не включає витрати за позиковими коштами. Чиста цiна продажу запасiв - це розрахункова цiна 

можливого продажу в процесi звичайної дiяльностi за вирахуванням витрат на завершення 

виробництва i витрат з продажу. 

3.7 Дебiторська заборгованiсть та аванси. 

Дебiторська заборгованiсть визнається Компанiєю в разi виникнення юридичного права на 

отримання платежу згiдно з договором. У складi дебiторської заборгованостi Компанiя вiдображає 

такi активи:  

- торгова дебiторська заборгованiсть;  

- iнша дебiторська заборгованiсть.  

Компанiя 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.  

Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть 

облiковуються за амортизованою вартiстю, розрахованої з використанням методу ефективної 

ставки вiдсотка. 

Аванси виданi Компанiєю вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням 

резерву пiд знецiнення. Аванси виданi класифiкуються як довгостроковi, якщо очiкуваний термiн 

отримання товарiв або послуг, що належать до них, перевищує один рiк або якщо аванси 

вiдносяться до активу, який буде вiдображений в облiку як необоротнi при первiсному визнаннi. 

Попередня оплата послуг включається до витрат перiоду або у вартiсть активiв у мiру отримання 

цих послуг. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, пов'язанi з авансами виданими, не 

будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв виданих пiдлягає зменшенню, i вiдповiдний збиток 

вiд знецiнення вiдображається у прибутку або збитку за рiк у складi рядка «iншi операцiйнi 

витрати» .  

3.8 Грошовi кошти та їх еквiваленти.  

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та кошти на рахунках у банках. 

Грошовi кошти на рахунках у банках включають грошовi кошти на поточних рахунках та 

депозити в банках. Депозити в банках облiковуються за амортизованою вартiстю за вирахуванням 

резерву на знецiнення.  

3.9 Акцiонерний капiтал. 

Непохiднi фiнансовi iнструменти – простi iменнi акцiї, випущенi Компанiєю, класифiкуються як 

власний капiтал. Простi акцiї - це пайовi фiнансовi iнструменти. Витрати, безпосередньо пов'язанi 

з емiсiєю нових акцiй, вiдображаються в капiталi Компанiї як зменшення суми надходжень (за 

вирахуванням податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над 

номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у складi емiсiйного доходу в капiталi 

Компанiї. 

3.10 Оренда. 

Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються усi ризики i вигоди, пов’язанi з правом власностi 

на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Строки використання орендованих активiв 

визначаються за термiном оренди, зазначеним у договорi. Вартiсть орендованих активiв 

зазначається в договорi оренди.  

Платежi, пов’язанi з операцiйною орендою вiдображаються як витрати у звiтi про сукупнi 

прибутки та збитки за перiод з використанням прямолiнiйного методу списання таких витрат 

протягом строку оренди. 

 

3.11 Кредити та позики. 

Кредити i позики при первiсному визнаннi облiковуються за справедливою вартiстю за 

вирахуванням будь-яких витрат на здiйсненню кредитної (позикової) угоди. Фiнансовi 

зобов'язання згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективної ставки вiдсотку. Вся рiзниця мiж справедливою вартiстю отриманих коштiв (за 

вирахуванням витрат по угодi) i сумою до погашення вiдображається як вiдсотки до сплати 

протягом строку, на який видано позику. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли 

початковий строк погашення не перевищує дванадцять мiсяцiв вiд звiтної дати. 

3.12 Кредиторська заборгованiсть. 

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, i облiковується за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки 

вiдсотка.  

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом 

вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. 

3.13 Резерви майбутнiх витрат i платежiв . 

Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефiнансовi зобов'язання, сума й термiн яких не 

визначенi. Вони нараховуються, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне 



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

зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв (активiв), а суму цього зобов'язання можна розрахувати з 

достатнiм ступенем точностi. Сума, визнана в якостi резерву, являє собою найбiльш точну оцiнку 

виплат, необхiдних для погашення зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги ризики i 

невизначенiсть, пов’язанi iз зобов’язанням.  

3.14 Витрати на персонал Компанiї та вiдповiднi вiдрахування.  

Компанiя не має додаткових схем пенсiйного забезпечення, крiм участi в державнiй пенсiйнiй 

системi України, що передбачає розрахунок i сплату поточних внескiв роботодавця як вiдсотка вiд 

поточних загальних виплат працiвникам. Цi витрати вiдображаються у звiтному перiодi, до якого 

вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата. 

3.15 Дивiденди. 

Дивiденди акцiонерам Компанiї визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично 

обґрунтованою.  

3.16 Звiтнiсть за сегментами. 

Дiяльнiсть Компанiї у звiтному перiодi здiйснювалась в одному операцiйному сегментi. Компанiя 

здiйснювала дiяльнiсть зi страхування. Таким чином, у звiтному роцi долi сегментiв в сукупних 

доходах були наступними:страхування – 100,0%.  

Витрати, розподiленi за сегментами, становили у звiтному роцi наступнi пропорцiї: страхування – 

100,0%. 

Активами та зобов’язаннями звiтного сегмента є активи та зобов’язання, якi безпосередньо 

вiдносяться до сегмента. До нерозподiлених активiв вiднесено балансову вартiсть основних 

засобiв та поточнi та вiдстроченi податковi активи. До нерозподiлених зобов’язань - поточнi та 

вiдстроченi податковi зобов’язання. 

3.17 Договори страхування (страховi контракти). 

В своєї дiяльностi при розробцi страхових договорiв Компанiя керується вимогами Закону України 

«Про страхування» та МСФЗ 4 “Страховi контракти”, а також Правилами по кожному 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. 

Компанiя оцiнює значимiсть страхового ризику за кожним окремим контрактом. З цiєю метою 

контракти, одночасно укладенi з одним контрагентом, можуть складатись як єдиний контракт. 

3.18 Страховi резерви.  

Вiдповiдно до законодавства України i МСФЗ Компанiя розраховує резерв незароблених премiй. 

Для цього використовується метод «1/4». 

Вiдповiдно до вимог МСФЗ 4 «Страховi контракти» на кожну звiтну дату керiвництво Компанiї 

здiйснює оцiнку адекватностi страхових зобов’язань використовуючи для цього поточнi оцiнки 

майбутнiх грошових потокiв за страховими контрактами, i робить висновок щодо їх адекватностi.  

4. КЛЮЧОВI БУХГАЛТЕРСЬКI ОЦIНКИ ТА ПРОФЕСIЙНI СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННI 

ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Компанiя 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 ґрунтуються на минулому досвiдi керiвництва та 

iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах 

вважаються обґрунтованими. 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 Компанiї.  

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. 

Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства України, змiн у податковому 

законодавствi, а також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує 

невизначенiсть. Компанiя не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених 

податковими органами. Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаним 

податковим збиткам в тiй мiрi, в якiй є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти 

якого можуть бути зарахованi податковi збитки. 

У випадках колi справедливу вартiсть фiнансових iнвестицiй неможливо визначити на пiдставi 

даних активних ринкiв, вони вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням 

зменшення корисностi iнвестицiї. Визначення суми збиткiв вiд зменшення корисностi потребує 

певну частку судження. Судження включають облiк таких вихiдних даних як ризик лiквiдностi i 

кредитний ризик. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на вартiсть 

фiнансових iнвестицiй, якi наведено у звiтi про фiнансовий стан. 

5. СТАНДАРТИ, ЯКI БУЛИ ВИПУЩЕНI, АЛЕ ЩЕ НЕ НАБУЛИ ЧИННОСТI 

Мiжнароднi стандарти, якi були виданi, але ще не набули чинностi на дату випуску фiнансової 

звiтностi Компанiї, перерахованi нижче по тексту. У даний перелiк мiжнародних стандартiв 

включенi стандарти та роз'яснення, якi, як обґрунтовано вважає Компанiя, можуть впливати на 

розкриття iнформацiї, фiнансовий стан або фiнансовi показники, якi застосовуються в 

майбутньому. Компанiя має намiр прийняти данi мiжнароднi стандарти, коли вони набудуть 

чинностi.  

- МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» 

У липнi 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi 

iнструменти», яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i 

замiнює МСФЗ (IFRS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» i всi попереднi редакцiї 

МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку 

хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 

сiчня 2018 року або пiсля тiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт 

застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. 

Дострокове застосування попереднiх редакцiй МСФЗ (IFRS) 9 (2009р., 2010р. Та 2013р.) 

Допускається, якщо дата першого застосування припадає на перiод до 1 лютого 2015 Застосування 

МСФЗ (IFRS) 9 зробить вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв Компанiї, але не 

зробить вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань Компанiї. 

- МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць»  

МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких 

пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть дiючих принципiв 

облiкової полiтики, якi застосовувалися ними щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних 

рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, 

повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про 

фiнансовий стан, а рух по таких залишках - окремими рядками у звiтi про прибуток або збиток i 

iнший сукупний дохiд. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного 

регулювання та пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фiнансову 

звiтнiсть органiзацiї. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2016р. або пiсля цiєї дати.  

«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2010-2012 рр.» 

Данi поправки набувають чинностi з 1 липня 2014р. i приблизно не зроблять iстотного впливу на 

фiнансову звiтнiсть Компанiї. Документ включає в себе наступнi поправки:  

- Поправки до МСФЗ (IFRS) 8 «Операцiйнi сегменти»  

Поправки застосовуються ретроспективно i роз'яснюють наступне: 

- Органiзацiя повинна розкривати iнформацiю про судженнях, якi використовувало керiвництво 



при застосуваннi критерiїв агрегування в пунктi 12 МСФЗ (IFRS) 8, в тому числi короткий опис 

операцiйних сегментiв, якi були агрегованi подiбним чином, i економiчнi iндикатори (наприклад, 

продажу та валова маржа), якi оцiнювалися при формуваннi висновку про те, що агрегованi 

операцiйнi сегменти мають схожi економiчнi характеристики;  

- Iнформацiя про звiрку активiв сегмента та сукупних активiв розкривається тiльки в тому 

випадку, якщо звiрка надається керiвництву, що бере операцiйнi рiшення, аналогiчно iнформацiї, 

що розкривається за зобов'язаннями сегмента. 

- Поправка до МСФЗ (IАS) 16 «Основнi засоби» та МСФЗ (IАS) 38 «Нематерiальнi активи» 

Поправки застосовуються ретроспективно i роз'яснюють в рамках МСФЗ (IАS) 16 i МСФЗ (IАS) 

38, що актив може переоцiнюватися на пiдставi спостережуваних даних щодо його валовий чи 

чистої балансової вартостi. Крiм того, роз'яснюється, що накопичена амортизацiя є рiзницею мiж 

валовою та балансовою вартiстю активу. 

- Поправка до МСФЗ (IАS) 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони»  

Поправка застосовується ретроспективно i роз'яснює, що керуюча компанiя (органiзацiя, яка надає 

послуги ключового управлiнського персоналу) є пов'язаною стороною i до неї застосовується 

вимоги до розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони. Крiм того, органiзацiя, яка користується 

послугами керуючої компанiї, зобов'язана розкрити iнформацiю про витрати, понесенi у зв'язку зi 

споживанням послуг з управлiння. 

«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013 рр.»  

Данi поправки набувають чинностi з 1 липня 2014р. i приблизно не зроблять iстотного впливу на 

фiнансову звiтнiсть Компанiї. Документ включає в себе наступнi поправки:  

- Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi»  

Поправка застосовується перспективно i роз'яснює, що виняток щодо портфеля в МСФЗ (IFRS) 13 

може застосовуватися не тiльки щодо фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, але також 

щодо iнших договорiв, що потрапляють в сферу застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ (IАS ) 

39, якщо є). 

- МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клiєнтами»  

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 i передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, 

яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 

виручка визнається за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує 

отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 

передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнанням виручки.  

Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до 

визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються з 1 сiчня 2017 або пiсля цiєї дати, ретроспективно в повному обсязi або з 

використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове 

застосування. В даний час Компанiя оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 15 i планує застосувати новий 

стандарт на вiдповiдну дату вступу в силу. 

- Поправка до МСФЗ (IАS) 16 i МСФЗ (IАS) 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї» 

Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IАS) 16 i МСФЗ (IАS) 38, якi полягають в тому, що 

виручка вiдображає структуру економiчних вигод, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу 

(частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання 

активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї 

основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї 

нематерiальних активiв. Поправки застосовуються на перспективнiй основi рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. 

Очiкується, що поправки не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не 

використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв. 

6. ПОЯСНЕННЯ ТА АНАЛIТИЧНI ДАНI ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є українська гривня (надалi по тексту 

– гривня, або грн.), i ця ж валюта є функцiональною валютою Компанiї. Форми i примiтки 

звiтностi базуються на даних бухгалтерського облiку Компанiї.  

Бухгалтерський облiк Компанiя веде в нацiональнiй валютi України - гривнi. Одиницi вимiру у 



яких подається фiнансова звiтнiсть – тисячi гривень без десяткового знаку.  

Основнi засоби. 

Компанiєю при складаннi фiнансової звiтностi використана модель собiвартостi, згiдно МСБО 16 

«Основнi засоби». 

Основнi засоби На 01.01.2014 (тис.грн.) На 31.12.2014 (тис.грн.) 

Первiсна вартiсть 110 163 

Знос 31 88 

Залишкова вартiсть на звiтну дату 79 75 

Коефiцiєнт зношуваностi основних засобiв 28,18 % 54 % 

Нематерiальнi активи. 

Нематерiальнi активи На 01.01.2014 (тис.грн.) На 31.12.2014 (тис.грн.) 

Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi  

Первiсна вартiсть 213 252 

Знос 2 4 

Залишкова вартiсть на звiтну дату 211 248 

На звiтну дату керiвництвом Компанiї здiйснено аналiз ознак щодо можливого зменшення 

корисностi нематерiальних активiв. Ознак щодо зменшення корисностi нематерiальних активiв не 

виявлено. 

Iншi фiнансовi iнвестицiї. 

На звiтну дату у Компанiї облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у сумi 27 822 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть. 

Найменування показника На 01.01.2014  

(тис. грн.) На 31.12.2014 

(тис. грн.) 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 23124 1441 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами - 15 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 61 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 15277 

Керiвництво Компанiї вважає, що вся заборгованiсть буде повернена у вiдповiднi термiни. 

До складу iншої дебiторської заборгованостi вiднесено: заборгованiсть за договорами купiвлi-

продажу цiнних паперiв. 

Грошовi кошти.  

Грошовi кошти Компанiї зберiгаються на поточних та депозитних банкiвських рахунках. Облiк 

грошових коштiв i розрахункiв готiвковими грошовими коштами здiйснюється згiдно чинного 

законодавства стосовно ведення касових операцiй.  

Найменування грошових статей На 01.01.2014  

(тис. грн.) На 31.12.2014 

(тис. грн.) 

Готiвковi кошти в касi 1 68 

Поточнi рахунки у банку 12276 1177 

Депозитнi рахунки у банках 44001 2700 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї. 

На звiтну дату у Компанiї облiковуються простi векселi з iменним iндосаментом за пред’явленням 

на суму 329 967 тис. грн. 

Страховi резерви та частка страховикiв в страхових резервах. 

Компанiя має резерв незароблених премiй у сумi 4111 тис. грн. та резерв збиткiв або резерв 

належних виплат у розмiрi 249 тис. грн., частка перестраховикiв складає 7 тис. грн. Керiвництвом 

Компанiї проведено оцiнку адекватностi страхових зобов’язань на звiтну дату використовуючи 

для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв, i визнає їх адекватними.  

Зареєстрований капiтал. 

Зареєстрований капiтал Компанiї дорiвнює статутному капiталу, який на звiтну дату складає 

207000000, 00 грн. (Двiстi сiм мiльйонiв грн. 00 коп.). 



Капiтал у дооцiнках. 

Згiдно облiкової полiтики на звiтну дату проведена переоцiнка фiнансових iнвестицiй. Така 

переоцiнка привела до зменшення капiталу у дооцiнках, який складає 3415 тис. грн. 

Додатковий капiтал. 

Додатковий капiтал 8 тис. грн. 

Резервний капiтал. 

Сформований Компанiєю резервний капiтал на звiтну дату складає 90234 тис. грн. 

Нерозподiлений прибуток. 

Нерозподiлений прибуток Компанiї на звiтну дату складає 60084 тис. грн. 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть. 

Найменування показника На 01.01.2014 

(тис. грн.) На 31.12.2014  

(тис. грн.) 

Векселi виданi 60000 - 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи послуги 28664 22 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 4571 2 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 5 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 10 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 23 

Iншi поточнi зобов’язання - 13695 

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 Компанiї внаслiдок виникнення умовних 

зобов’язань та умовних активiв, вiдсутнi. Проте, податкова звiтнiсть Компанiї за 2014 рiк не була 

перевiрена податковими органами. Вiдповiдно, податковi зобов’язання Компанiї за 2014 рiк не є 

остаточно пiдтвердженими. 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд). 

Компанiя подає усi статтi доходу та витрат, визнанi за перiод. 

Звiт про рух грошових коштiв. 

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. 

Розкриття iнформацiї щодо операцiй з пов'язаними особами.  

Зв’язаними особами для Компанiї є: учасники Компанiї; посадовi особи Компанiї.  

№ п/п Пов’язана особа Частка засновника (акцiонера) Компанiї в зареєстрованому капiталi, % Вид 

пов’язаної особи Посада 

1 Добринюк Iгор Петрович 9,64 Акцiонер - 

2 Добринюк Ольга Олександрiвна 9,64 Акцiонер - 

3 Дружинiн Олексiй Леонiдович 9,64 Акцiонер - 

4 Коновалова Галина Михайлiвна 5,72 Акцiонер - 



5 Нiкiшин Олег Олексiйович 5,72 Акцiонер - 

6 Северин Iлля Сергiйович 5,72 Акцiонер - 

7 Степанов Тарас Володимирович 9,64 Акцiонер - 

8 Ткач Геннадiй Семенович 9,64 Акцiонер - 

9 Федьора Iгор Валерiйович 9,64 Акцiонер - 

10 Шеремет Вадим Олександрович 9,64 Акцiонер - 

11 Шеремет Наталя Анатолiївна 9,64 Акцiонер - 

12 Ярига Олександр Володимирович 5,72 Акцiонер - 

13 Коваль Марина Олександрiвна - посадова особа Директор 

14 Семiчевська Свiтлана Борисiвна - посадова особа Головний бухгалтер 

Протягом звiтного перiоду управлiнському персоналу Компанiї нараховувалась i виплачувалась 

заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi додатковi 

виплати керiвництву Компанiї, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.  

Протягом звiтного перiоду Компанiя здiйснила операцiї з пов’язаними особами: 

- Федьора I. В. на суму 26 100 грн. – страхування. 

Умови таких операцiй вiдповiдають загальноринковим. 

Керiвник _____________________ Коваль Марина Олександрiвна  

Головний бухгалтер _____________________ Семiчевська Свiтлана Борисiвна 

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 




