
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  
Генеральний 
директор       Бондар О.В. 

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

27.04.2018 М.П. 
(дата) 

 
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" 

2. Організаційно-правова форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

30860173 

4. Місцезнаходження 
Київська, Солом'янський, 03110, м.Київ, вулиця Iвана Клименка, 23 

5. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 249-20-20 249-20-21 

6. Електронна поштова адреса 
office@mega-polis.biz 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку" 81(2834)   27.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці 

www.mega-
polis.biz 

в мережі 
Інтернет 27.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

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) X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

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

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів X 

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

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

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 
які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

X 

34. Примітки 
Товариство є приватним, тому у звiт включено iнформацiю вiдповiдно до пп "2)" п. 4 Роздiлу III 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням 
НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у зв'язку з тим, що емiтент цiльових облiгацiй не 
випускав. 
Iншої iнформацiї, передбаченої до розкриття, не має. 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" 

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

А01 № 301997 

3. Дата проведення державної реєстрації 

15.05.2000 

4. Територія (область) 

м. Київ  
5. Статутний капітал (грн) 

12500000 

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) 

29 

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

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення 
66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 

10. Органи управління підприємства 
Загальнi збори ПрАТ "СК "Мега-Полiс", Наглядова рада ПрАТ "СК "Мега-Полiс", генеральний 

директор ПрАТ "СК "Мега-Полiс". 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

2) МФО банку 

320649 

3) поточний рахунок 

26500052600887 

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

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

5) МФО банку 
320649 



6) поточний рахунок 

26500052600887 
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний 
орган, що 
видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АГ № 
569163 20.12.2010 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 
України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова  

  

добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних 
явищ 

АГ № 
569164 20.12.2010 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 
України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, 
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 
(вантажобагажу) 

АГ № 
569165 20.12.2010 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг  

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

добровiльне медичне страхування (безперервне страхування 
здоров'я) 

АГ № 
569166 20.12.2010 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 
України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

добровiльне страхування наземного транспорту (крiм 
залiзничного) 

АГ № 
569167 20.12.2010 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 
України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  



обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення 
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв 

при перевезеннi небезпечних вантажiв 

АГ № 
569168 20.12.2010 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 
України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв АГ № 
569169 20.12.2010 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 
України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на 
транспортi 

АГ № 
569170 20.12.2010 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 
України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 
(крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, iнше) 

АГ № 
569171 20.12.2010 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 
України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

обов'язкове страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi 
працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i 
членiв добровiльних пожежних дружин (команд) 

АГ № 
569172 20.12.2010 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових  

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

добровiльне страхування фiнансових ризикiв АГ № 
569173 20.12.2010 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 
України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв АГ № 20.12.2010 Державна Необмежена 



господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та 
аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може 

569174 комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 
України 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи засновника 

та/або учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Усього  

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

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

Бондар Олександр Вiкторович 
3) ідентифікаційний код юридичної особи 

030485 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

Вища 
6) стаж роботи (років)** 

18 

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

ЗАТ Страхова компанiя "Партнер", голова правлiння. 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

05.09.2007 до переобрання 
9) Опис 

Здiйснює повноваження та обов'язки генерального директора Товариства вiдповiдно до Статуту, 
Контракту; отримує винагороду згiдно з штатним розкладом емiтента, в натуральнiй формi 
винагороду не отримує; протягом звiтнього перiоду змiни в складi посадових осiб емiтента не 
проводились; Бондар О.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; 



загальний стаж роботи 26 рокiв; протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду генерального 
директора ПрАТ «СК "Мега-Полiс"(03110, м. Київ, вул. Iвана Клименка, буд. 23). 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

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

Сазонова Наталя Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

374616 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

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

ТДВ "ВiДi-Страхування", головний бухглатер. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
09.12.2013 безстроково 

9) Опис 
Головний бухгалтер Товариства здiйснює свої повноваження та обов'язки на пiдставi посадової 
iнструкцiї, затвердженої наказом генерального директора емiтента; отримує винагороду згiдно з 
штатним розкладом емiтента, в натуральнiй формi винагороду не отримує; протягом звiтнього 
перiоду змiни в складi посадових осiб емiтента не проводились; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Сазонова Н.М. не має; загальний стаж роботи 22 роки; головний 
бухгалтер ТДВ «ВiДi-Страхування» (08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. 
Софiївська Борщагiвка, вул. Велика Кiльцева, буд. 56). 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Стогнiй Сергiй Борисович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

265411 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 



Вища 

6) стаж роботи (років)** 

19 

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

Товариство з обмеженої вiдповiдальнiстю ТОВ "Енерготехпром", заступник директора. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
17.04.2014 на п'ять рокiв 

9) Опис 
Здiйснює повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства вiдповiдно до Статуту; 
винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Стогнiю С.Б. емiтентом не виплачувалась; протягом 
звiтнього перiоду змiни в складi посадових осiб емiтента не проводились; Стогнiй С.Б. не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; загальний стаж роботи 27 рокiв; 
протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду заступника директора ТОВ "Енерготехпром"(01010, 
м. Київ, вул. Сiчневого Повстання, буд. 28). 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Наглядової ради 

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

Сова Костянтин Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

437511 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

19 

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

Товариство з обмеженою iнформацiєю "Енерготехпром", директор. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
17.04.2014 на п'ять рокiв 

9) Опис 
Здiйснює повноваження та обов'язки голови Наглядової ради Товариства вiдповiдно до Статуту; 
винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Совi К.В. емiтентом не виплачувалась; протягом 
звiтнього перiоду змiни в складi посадових осiб емiтента не проводились; Сова К.В. не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; загальний стаж роботи 27 рокiв; 
протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду директора ТОВ "Енерготехпром"(01010, м. Київ, 
вул. Сiчневого Повстання, буд. 28). 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 



** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Вебла Iрина Геннадiївна 
3) ідентифікаційний код юридичної особи 

538498 

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

Вища 
6) стаж роботи (років)** 

39 

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

Головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енерготехпром» 

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

21.04.2016 3 роки 

9) Опис 

Рiчнi загальнi збори ПрАТ "СК "Мега-Полiс" 21 квiтня 2016 року обрали членом Наглядової ради 
ПрАТ "СК "Мега-Полiс" Веблу Iрину Геннадiївну; паспорт серiї СО № 538498, виданий 01.12.2000 
Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, посада на яку призначено: член Наглядової ради ПрАТ 
"СК "Мега-Полiс", частка, якою володiє в статутному капiталi ПрАТ "СК "Мега-Полiс" (у 
вiдсотках): 0; обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: обрання повного складу 
Наглядової ради; Вебла I.Г. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Обрано на п'ять рокiв; протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ 
"Енерготехпром". 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Кількість за видами акцій 
Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 
посадової особи або повне 
найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій (шт.) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 
директор Бондар Олександр Вiкторович 030485 0 0 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Сазонова Наталiя 
Володимирiвна 374616 0 0 0 0 0 0 

Голова 
Наглядової 
ради 

Сова Костянтин 
Володимирович 437511 90491 0.7239 90491 0 0 0 

Член 
Наглядової 
Ради 

Стогнiй Сергiй Борисович 265411 0 0 0 0 0 0 

член 
Наглядової 
ради 

Вебла Iрина Геннадiївна 538498 0 0 0 0 0 0 

Усього 90491 0.7239 90491 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Кількість за видами акцій 
Найменування юридичної 

особи 
Ідентифікаційний код 
юридичної особи* Місцезнаходження Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості 
іменні 

привілейовані 
іменні 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
"Енерготехпром" 

32309445 01010 Україна м. Київ 
Печерський м. Київ Лаврська, 10 9289509 74.3161 9289509 0 

Кількість за видами акцій 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості 
іменні 

привілейовані 
іменні 

Перелома Сергiй Вiталiйович 3120000 24.9600 3120000 0 

Усього 12409509 99.2761 12409509 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

чергові позачергові Вид загальних 
зборів* X  

Дата 
проведення 11.04.2018 

Кворум 
зборів** 75.04 

Опис 

Порядок денний рiчних загальних зборiв: 
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства. 
2. Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення рiчних загальних зборiв 
(регламенту зборiв). 
3. Розгляд звiту Генерального директора «Про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi 
товариства за 2017 рiк» та його затвердження. 
4. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2018 роцi. 
5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та його затвердження. 
6. Затвердження висновкiв зовнiшнього аудиту по рiчнiй звiтностi Товариства за 2017 рiк.  
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. 
8. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2017 рiк. 
9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв на 2018 рiк. 
10. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Генерального директора, 
висновкiв зовнiшнього аудиту Товариства 
За пропозицiєю акцiонера, який є власником бiльше 5 вiдсоткiв акцiй Товариства, порядок денний 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства доповнено питаннями: 
11. Прийняття рiшення про змiну юридичної адреси Товариства. 
12. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї 
В результатi розгляду питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонери вирiшили: 
1. Обрати лiчильну комiсiю у такому складi: головний юрисконсульт Товариства Карпенко Iнна 
Миколаївна; секретар Товариства Шпак Катерина Андрiївна. 
2. Обрати головою Зборiв – акцiонера Сову Костянтина Володимировича, секретарем Зборiв – 
Генерального директора Товариства Бондаря Олександра Вiкторовича, затвердити порядок 
проведення Зборiв вiдповiдно до порядку денного Зборiв.  
3. Визнати роботу виконавчого органу ПрАТ «СК «Мега-Полiс» задовiльною та затвердити звiт 
Генерального директора «Про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк». 
4. Основнi напрями дiяльностi Товариства у 2018 роцi не змiнювати та здiйснювати дiяльнiсть зi 
страхування, перестрахування i фiнансову дiяльнiсть, пов'язану з формуванням, розмiщенням 
страхових резервiв та їх управлiнням, а також дiяльнiсть для забезпечення власних господарських 
потреб Товариства. 
5. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «Мега-Полiс» задовiльною та затвердити звiт 
Наглядової ради ПрАТ «СК «Мега-Полiс» по пiдсумкам роботи у 2017 роцi. 
6. Затвердити висновки зовнiшнього аудиту по рiчнiй звiтностi ПрАТ «СК «Мега-Полiс» за 2017 рiк. 
7. Затвердити рiчний звiт та баланс ПрАТ «СК «Мега-Полiс» за 2017 рiк. 
8. Отриманий за пiдсумками роботи ПрАТ «СК «Мега-Полiс» за 2017 рiк прибуток у сумi 2 729 401 
(два мiльйони сiмсот двадцять дев’ять тисяч чотириста одна) гривня 96 копiйок наступним чином: 
– 5% вiд прибутку, а саме – 136 470 (сто тридцять шiсть тисяч чотириста сiмдесят) гривень  
10 копiйок направити до резервного фонду; 
– 95% вiд прибутку, а саме – 2 592 931 (два мiльйони п’ятсот дев’яносто двi тисячi дев’ятсот тридцять 
одна) гривня 87 копiйок, з метою забезпечення платоспроможностi Товариства та вiдповiдно до  
ст. 30 Закону України «Про страхування» направити до фонду вiльних резервiв. 
9. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв (ринкова вартiсть майна або послуг, що 
є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства), якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати 
прийняття такого рiшення, а саме: правочини з отримання позик, кредитiв, депозитiв, надання в 
заставу майна Товариства, купiвлi-продажу основних засобiв, купiвлi-продажу цiнних паперiв, 
надання послуг зi страхування та перестрахування. Гранична сукупна вартiсть майна або послуг, що є 
предметом зазначених вище значних правочинiв не може перевищувати 10 (десяти) кратної суми 
вартостi активiв за даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2017 року. 
Доручити Наглядовiй радi Товариства визначати особу, яка уповноважується на пiдписання 
попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, 
що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства. 



10. Визнати господарську дiяльнiсть Товариства у 2017 роцi задовiльною. 
11. Змiнити юридичну адресу Товариства на: 03049, мiсто Київ, вулиця Богданiвська, будинок 24, 
офiс 23. 
12. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердити 
Статут Товариства в новiй редакцiї. 
Доручити головi та секретарю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати нову редакцiю 
Статуту Товариства. 
Генеральному директору Товариства вжити заходiв щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту 
Товариства вiдповiдно до законодавства України. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 
** У відсотках до загальної кількості голосів. 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 
акцій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.05.2009 137/1/09 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA1008851107 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 12500000 12500000 1 100.00 

Опис Протягом 2013 року додатковий випуск акцiй не здiйснювався. Цiннi папери товариства у звiтному роцi не брали участi в органiзованих 
ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) Найменування 

основних засобів на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 0 0 0 0 486 858 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 0 0 0 0 114 487 

транспортні засоби 0 0 0 0 207 207 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 165 164 

2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 486 858 

Опис Сроки використання обєктiв основних засобiв  
Будiвлi - 20 рокiв, споруди - 15 рокiв, машини та обладнення - 5 рокiв., транспортнi засобi - 5 
рокiв., iнструменти, прилади , iнвентар - 4 роки, iншi основнi засоби - 4 роки. 
Основнi засоби на початок перiоду 
основнi засоби - 73,0 тис. грн. 
первiсна вартiсть 486 тис. грн. 
знос - 413 тис. грн.  
на кiнец звiтного перiоду 
основнi засоби - 403,0 тис. грн. 
первiсна вартiсть - 858,0 тис. грн. 
знос 455,0 тис. грн. 
Обмежень на використання майна не має 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

35762.0 48646.5 

Статутний капітал (тис. 
грн.)  12500.0 12500.00 

Скоригований 
статутний капітал (тис. 
грн)  

  



Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 
НКЦПФР (рiшення № 485 вiд 17.11.2004р. та додатку 1 до Нацiональних положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" 
затвержденого Наказом Мiнiстрерства фiнансiв України  

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства на кiнец звiтного перiоду перевищує розмiр статуного 
капiталу i вiдповiдє вимогам п. 3 статтi 155 Цивiльного кодексцу Укранїни вiд 16.01.2003 № 
435-IV дотриманi  

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 
користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 15427 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 15427 X X 

Опис: Довгостроковi зобовязання 13010 тис. грн., поточнi зобовязання та 
забезпечення - 2417 тис. грн.  

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів 

№ 
з/п 

Дата 
прийняття 
рішення 

Найменування 
уповноваженого 
органу, що 
прийняв 
рішення 

Гранична 
сукупна 
вартість 
правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 
активів 
емітента 
за даними 
останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн) 

Співвідношення 
граничної 
сукупної 
вартості 

правочинів до 
вартості 
активів 

емітента за 
даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 
особливої 
інформації в 

загальнодоступній 
інформаційній 
базі даних Комісії 

Веб-сайт 
товариства, 
на якому 
розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



№ 
з/п 

Дата 
прийняття 
рішення 

Найменування 
уповноваженого 
органу, що 
прийняв 
рішення 

Гранична 
сукупна 
вартість 
правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 
активів 
емітента 
за даними 
останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн) 

Співвідношення 
граничної 
сукупної 
вартості 

правочинів до 
вартості 
активів 

емітента за 
даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 
особливої 
інформації в 

загальнодоступній 
інформаційній 
базі даних Комісії 

Веб-сайт 
товариства, 
на якому 
розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 11.04.2018 Загальнi збори 
Товариства 51387 51387 100 

Попередньо надано 
згоду на вчинення 
значних правочинiв 
(ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є 
його предметом, 
перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними 
останньої рiчної 

фiнансової звiтностi 
Товариства), якi 
можуть вчинятися 

Товариством протягом 
не бiльш як одного 

року, з дати прийняття 
такого рiшення, а 
саме: будь-яких 

загальногосподарських 
договорiв, в тому числi 
договорiв оренди, 
мiни, агентських 

послуг, 
консультацiйних 
послуг, юридичних 

послуг, 
розпорядження 
правами 

iнтелектуальної 
власностi тощо на 
суму, що перевищує 
чи дорiвнює 100 тис. 
грн., правочинiв з 
отримання позик, 
кредитiв, депозитiв, 
надання в заставу 
майна Товариства, 
купiвлi-продажу 
основних засобiв, 
купiвлi-продажу 
цiнних паперiв, 
надання послуг зi 
страхування та 
перестрахування.  

11.04.2018 http://mega-
polis.biz/ 

Опис: 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 11.04.2018. 
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 



№ 
з/п 

Дата 
прийняття 
рішення 

Найменування 
уповноваженого 
органу, що 
прийняв 
рішення 

Гранична 
сукупна 
вартість 
правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 
активів 
емітента 
за даними 
останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн) 

Співвідношення 
граничної 
сукупної 
вартості 

правочинів до 
вартості 
активів 

емітента за 
даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 
особливої 
інформації в 

загальнодоступній 
інформаційній 
базі даних Комісії 

Веб-сайт 
товариства, 
на якому 
розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 51 387 000 грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 51 387 000 грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
100%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12 500 000 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 9 380 000 шт.  
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 9 380 000 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт. 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Успiх 
- Аудит»  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 

33231186  

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

02222, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, к. 178; 03150, м. Київ, вул. В. 
Василькiвська, буд. 66 «Б», оф.28 

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України 

3519 27.01.2005 

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** 

32/100 П 000427 14.02.2018 24.12.2019 

Номер та дата видачі свідоцтва про 
відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою України 

0694 
27.10.2017 

Звітний період, за який проведений аудит 
фінансової звітності 

01.01.2017 
31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 
Ми не змогли отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо 
справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй, що облiковуються на 
балансi за номiнальною вартiстю станом на 31.12.2017 р. та не 

перебувають у вiльному обiгу на ринку цiнних паперiв в сумi 11312 
тис. грн., отже ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в 
будь-яких коригуваннях щодо вартостi цих фiнансових iнвестицiй на 

зазначену дату. 
Ми провели аудит вiдповiдно з Мiжнародними стандартами аудиту 

(«МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть, згiдно з цими стандартами, 



викладено в роздiлi «ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ 
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI» нашого звiту. Ми є незалежними по 

вiдношенню до Компанiї згiдно з етичними вимогами, що 
застосовуються в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а 
також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми 
вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 
прийнятними для використання їх, як основи для нашої думки. 

Номер та дата договору на проведення 
аудиту 

01/03 
01.03.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 01.03.2018 
30.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 27.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн 50000.00 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті. 
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2017 1 0 

2 2016 1 0 

3 2015 1 0 

 
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): Iнше вiдсутнє 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): Iнше вiдсутнє Ні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 



Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє Ні 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 
більше відсотків простих акцій товариства 

Позачерговi загальнi збори не 
скликалися 

Інше (зазначити) Iнше вiдсутнє 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів 
зазначається причина їх непроведення 

Iнформацiя 
вiдсутня 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів 
зазначається причина їх непроведення 

Iнформацiя 
вiдсутня 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів  

членів наглядової ради - незалежних директорів  

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

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

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

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

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) Iнше вiдсутнє 

 
Iнше вiдсутнє 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  84 



 
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 iнших 
комiтетiв не створено 

Інші (запишіть)  -- 

 
-- 

-- 
 
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)  Iнше вiдсутнє 

 
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): Iнше вiдсутнє  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)  Iнше вiдсутнє 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) 

так, введено 
посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 0 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 
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 Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу Так Ні 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 Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

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

 



Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 
 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Iншi документи вiдсутнi 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджується 
на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні Ні Так Так Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства  Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  Ні Ні Так Так Ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 



 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства 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) Iнше вiдсутнє 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Ні 
 
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)  Вiдсутнi iншi причини 

 
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) Iнше вiдстунє 

 
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)  Iнше вiдсутнє 

 
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? Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: --  
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 

-- 
 
 
 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Мега-Полiс" за ЄДРПОУ 30860173 

Територія  за КОАТУУ 8038900000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 65.12 

Середня кількість 
працівників 23  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса м. Київ, вул. Iвана Клименка, 23  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2017 р. 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 198 198 0 

первісна вартість 1001 198 198 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 73 403 0 

первісна вартість 1011 486 858 0 

знос 1012 413 455 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 29600.0 15193.0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 369 396 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 30240 16190 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 75 102 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 15681 9210 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 1449 543 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
510 

 
1243 

 
0 

з бюджетом 1135 49 63 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 68 433 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3391 8074 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 3300 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 12119 14152 0 

Готівка 1166 1 0 0 

Рахунки в банках 1167 12118 14152 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 28 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 4713 1377 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 4713 1377 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 41383 35197 0 



III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 71623 51387 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 12500 12500 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 30385 16309 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5959 7151 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 48844 35960 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 18801 13010 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 1532 5223 5864 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 1533 13578 7146 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 18801 13010 0 



IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 167 21 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 274 309 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 272 309 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 80 107 0 

за одержаними авансами 1635 2792 1466 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 122 32 0 

Поточні забезпечення 1660 242 346 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 301 136 0 

Усього за розділом IІІ 1695 3978 2417 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 71623 51387 0 

 
Примітки н/д 

Керівник Бондар Олександр Вiкторович 
Головний бухгалтер Сазонова Наталя Миколаївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Мега-Полiс" за ЄДРПОУ 30860173 

 (найменування)   
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2017 р. 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 42671 41259 

Премії підписані, валова сума 2011 46064 55068 

Премії, передані у перестрахування 2012 6490 11891 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -6433 6474 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 -3336 4556 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 ( -563 ) ( -503 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 26416 ) ( 27430 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
15692 

 
13326 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -616 -3029 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 1930 2761 

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 ( -5912 ) ( -5561 ) 

Витрати на збут 2150 ( -2578 ) ( -3057 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( -4228 ) ( -2045 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 

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



Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
4288 

 
2395 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1335 2169 

Інші доходи 2240 11480 39010 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 12377 ) ( 40201 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
4726 

 
3373 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1997 -1894 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
2729 

 
1479 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2729 1479 

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 317 227 

Витрати на оплату праці 2505 2804 2392 

Відрахування на соціальні заходи 2510 931 526 

Амортизація 2515 43 42 

Інші операційні витрати 2520 8623 7476 

Разом 2550 12718 10663 



 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 12500000 12500000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
Примітки н/д 

Керівник Бондар О.В. 

Головний бухгалтер Сазонова Н.М. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Мега-Полiс" за ЄДРПОУ 30860173 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
0 

 
0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 8739 233 

Надходження від повернення авансів 3020 86 8742 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 0 0 

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 47351 57969 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 56 0 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 25700 ) 

 
( 18428 ) 

Праці 3105 ( 2777 ) ( 2375 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 657 ) ( 566 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1961 ) ( 1826 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1961 ) ( 1826 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 17321 ) 

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 ( 26119 ) ( 29449 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 724 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1706 -3021 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 11471 39002 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 1298 2127 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 9031 ) ( 39134 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3728 1995 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 



Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2032 -1026 

Залишок коштів на початок року 3405 12119 13144 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 1 

Залишок коштів на кінець року 3415 14151 12119 

 
Примітки н/д 

Керівник Бондар О.В. 

Головний бухгалтер Сазонова Н.М. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Мега-Полiс" за ЄДРПОУ 30860173 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2017 р. 

 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року Стаття Код 

рядка 
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) 
дебіторської заборгованості за 3553 0 0 0 0 



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: 
фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 ) 



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 н/д 

Керівник Бондар О.В. 

Головний бухгалтер Сазонова Н.М. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-
Полiс" за ЄДРПОУ 30860173 

 (найменування)   
 

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2017 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 12500 0 0 30385 5959 0 0 48844 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 4010 0 0 0 0 -58 0 0 -58 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 12500 0 0 30385 5901 0 0 48786 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 2729 0 0 2729 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 -15555 0 0 0 -15555 



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 -15555 0 0 0 -15555 

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 1479 -1479 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 0 0 0 0 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 0 0 -14076 1250 0 0 -12826 

Залишок на 
кінець року 4300 12500 0 0 16309 7151 0 0 35960 

 
Примітки н/д 

Керівник Бондар О.В. 
Головний бухгалтер Сазонова Н.М. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

 
Приватне акцiонерне товариство 
“Страхова компанiя “Мега-Полiс” 
Примiтки до фiнансової звiтностi 
складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
на 31 грудня 2017 року 
1.Вступ 
Дана фiнансова iнформацiя спецiального призначення за 2017 фiнансовий рiк пiдготовлена для 
ПрАТ «Страхова компанiя «Мега - Полiс» у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами 
фiнансової звiтностi (МСФЗ). 
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Мега-Полiс» було створено 15 травня 2000 
року. Компанiя має безстроковi лiцензiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 
послуг України на здiйснення страхування: 
№ Серiя, № та дата видачi Вид страхування Термiн дiї лiцензiї 
Добровiльна форма страхування: 
1 
АГ № 569171 20.12.2010р. добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм 
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв 
повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника)] 23.11.2006 безстроковий 
2 АГ № 569163 20.12.2010р. добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 
23.11.2006 безстроковий 
3 АГ № 569173 20.12.2010р. добровiльне страхування фiнансових ризикiв 23.11.2006 безстроковий 
4 АГ № 569165 20.12.2010р. добровiльного страхування майна [крiм залiзничного, наземного, 
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), 
вантажiв та багажу (вантажобагажу)] 23.11.2006 безстроковий 
5 АГ № 569164 20.12.2010р. добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних 
явищ 23.11.2006 безстроковий 
6 АГ № 569167 20.12.2010р. добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 
23.11.2006 безстроковий 
7 АГ № 569169 20.12.2010р. добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 23.11.2006 
безстроковий 
8 АГ № 569166 20.12.2010р. добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) 
05.06.2008 безстроковий 
Обов’язкове страхування 
1 АГ № 569174 20.12.2010р. обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв 
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська дiяльнiсть на 
яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 07.08.2007 
безстроковий 
2 АГ № 569172 20.12.2010р. обов’язкове страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi 
працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та 
сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) 07.08.2007 
безстроковий 
3 АГ № 569170 20.12.2010р. обов’язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на 
транспортi 07.08.2007 безстроковий 
4 АГ № 569168 20.12.2010р. обов’язкове страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення 
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних 



вантажiв 24.07.2008 безстроковий 
Основна дiяльнiсть. Основний вид дiяльностi Компанiї – надання страхових послуг на територiї 
України. Послуги Компанiї включають страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних 
явищ, здоров’я на випадок хвороби, майна, наземного транспорту (крiм залiзничного), вантажiв та 
багажу, вiд нещасних випадкiв, вiдповiдальностi перед третiми особами, вiд нещасних випадкiв на 
транспортi, особисте страхування працiвникiв вiдомчої пожежної охорони, страхування цивiльної 
вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за шкоду на об’єктах пiдвищеної небезпеки. 
Юридична адреса: вул. Iвана Клименка , 23, Київ, 03110, Україна.  
Фактична адреса Компанiї: вул. Iвана Клименка , 23, Київ, 03110, Україна. 
Валюта подання звiтностi. Дану фiнансову iнформацiю спецiального призначення подано в 
українських гривнях, якщо не вказано iнше. 
2. Загальнi принципи здiйснення бухгалтерського облiку господарчої дiяльностi Товариства та 
Концептуальна основа складання фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 
Ведення бухгалтерського облiку, складання та подання фiнансової звiтностi забезпечується в 
Товариствi бухгалтерською службою, кiлькiсний склад якої визначається штатним розкладом, 
затверджується Генеральним директором .  
Права та обов’язки всiх посадових осiб бухгалтерської служби визначаються Законом України вiд 
16.07.1999 № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", 
квалiфiкацiйними характеристиками професiй працiвникiв бухгалтерського облiку, затвердженими 
Мiнiстерством працi та соцiальної полiтики України, внутрiшнiми наказами та посадовими 
iнструкцiями Товариства. 
Згiдно ст.12 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" 
Товариство складає звiтнiсть за МСФЗ. 
При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2017 рiк Товариство дотримувалося принципiв 
складання фiнансової звiтностi, викладених у Концептуальнiй основi складання фiнансової 
звiтностi за МСФЗ та основних принципiв, передбачених ст. 4 Закону України "Про 
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", а саме: 
- методу нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а 
не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються в фiнансовiй звiтностi того 
перiоду, до якого вони вiдносяться);  
- безперервностi дiяльностi (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що 
пiдприємство є безперервно дiючим та залишається дiючим в досяжному майбутньому). 
- зрозумiлостi; 
- доречностi (суттєвостi); 
- достовiрностi (правдивiсть подання, превалювання сутностi над формою, нейтральнiсть, 
обачнiсть, повнота); 
- зiставностi; 
- можливостi перевiрки, тощо. 
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена, виходячи з припущення, що Товариство буде 
продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, що має на увазi реалiзацiю активiв та погашення 
зобов'язань в ходi звичайної господарської дiяльностi. 
На дату затвердження звiтностi Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, пов’язаному з 
свiтовою економiчною кризою та iз внутрiшньою полiтичною кризою. Полiпшення економiчної 
ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi 
здiйснюватимуться урядом України. В той же час не iснує чiткого уявлення того, якi заходи 
прийматиме уряд України для подолання економiчної та полiтичної кризи. Тому неможливо 
достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної та полiтичної ситуацiї на лiквiднiсть i 
дохiд Компанiї, стабiльнiсть i структуру її операцiй iз споживачами i постачальниками. В 
результатi виникає iстотна невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть 
вiдшкодування вартостi активiв Компанiї i здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити по своїх 
боргах у мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких 
коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде 
повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi. 



Товариство веде облiковi записи у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Дана 
фiнансова звiтнiсть складена на основi таких облiкових записiв з коригуваннями, необхiдними для 
приведення її у вiдповiднiсть МСФЗ у всiх суттєвих аспектах. 
Фiнансова звiтнiсть також вiдповiдає нормам Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, якi чиннi на дату складання фiнансової звiтностi. 
Дана фiнансова звiтнiсть включає: 
• Форма № 1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 
• Форма № 2 Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
• Форма № 3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 
• Форма № 4 Звiт про власний капiтал 
• Примiтки до фiнансової звiтностi, вiдповiдно до вимог МСФЗ. 
Звiтнiсть складена станом на 31 грудня 2017 року за звiтний перiод з 01 сiчня 2017 р. до 31 грудня 
2017 р. Iнформацiя, що розкривається в фiнансовiй звiтностi, є зiставною, а саме: фiнансова 
iнформацiя розкривається за звiтний перiод i аналогiчний перiод попереднього року. 
Цi примiтки є невiд’ємною частиною звiтностi i вiдповiдають фiнансовому стану та дiяльностi 
компанiї. 
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних 
суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на використання принципiв облiкової полiтики, а 
також суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, якi вiдображенi в звiтностi..  
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень щодо подання активiв i зобов'язань та 
розкриття умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
вимог МСФЗ. Оцiнки та пов'язанi з ними допущення ґрунтуються на iсторичному досвiдi та iнших 
факторах, якi вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу 
для суджень щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. 
Незважаючи на те, що цi оцiнки ґрунтуються на розумiннi керiвництва поточних подiй, фактичнi 
результати, у кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.  
Допущення i зробленi на їх основi попереднi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет 
необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були 
переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами. 
Компанiя здiйснює оцiнку та вiдображення активiв i зобов’язань таким чином, щоб не переносити 
наявнi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому стану, на наступнi звiтнi 
перiоди. Активи i зобов’язання Компанiї первiсно оцiнюються пiд час їх придбання чи виникнення 
та в подальшому оцiнюються на дату балансу за кожен звiтний перiод вiдповiдно до вимог 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Iнформацiя про суттєвi сфери невизначеностi 
оцiнок i ключовi судження при використаннi облiкової полiтики представленi далi. 
Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником 
Товариства 1 березня 2017 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити 
змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 
3.Перехiд на новi та переглянутi стандарти. 
Опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати 
Товариство у звiтному перiодi не застосовувало, застосує з початку їх обов’язкового застосування. 
Новi МСФЗ: 
• МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» (дiє по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються з 1 сiчня 2018 року, з можливiстю дострокового застосування);  
• МСФЗ (IFRS) 15 «Доходи вiд реалiзацiї за договорами з клiєнтами» (дiє по вiдношенню до 
рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року, з можливiстю дострокового 
застосування); 
• МСФЗ (IFRS)16 «Оренда» (дiє по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 
сiчня 2019 року, з можливiстю дострокового застосування). 
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (змiнений у липнi 2014 року i вступає в силу для рiчних 
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). 
Особливостi нового стандарту: 



• Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у 
подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому 
оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та 
фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться 
на фiнансовий результат.  
• Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що використовується 
для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту, чи договiрнi грошовi 
потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо борговий iнструмент 
утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за амортизованою 
вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв. 
Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної суми боргу та 
процентiв i утримуються в портфелi, коли органiзацiя одночасно отримує потоки грошових коштiв 
вiд активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни якої 
вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що мають грошовi потоки, якi не є 
виключно виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою вартiстю, 
змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). 
Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти бiльше не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а 
враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю виключно виплат основної суми боргу та 
процентiв. 
• Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте 
керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому 
сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент капiталу 
утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибутку чи 
збитку.  
• Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були перенесенi 
до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що органiзацiя буде зобов’язана 
показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному ризику 
фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться 
на фiнансовий результат.  
• МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення – модель очiкуваних 
кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить три етапний пiдхiд, в межах якого аналiзується 
змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання. На практицi новi 
правила означають, що органiзацiї будуть зобов’язанi негайно облiковувати збиток у сумi 
очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi не 
мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю –у сумi 
очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого зростання 
кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного збитку за 
весь строк дiї фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця модель 
передбачає операцiйнi спрощення дебiторської заборгованостi за орендою та основною 
дiяльнiстю. 
• Переглянутi умови до облiку хеджування забезпечують бiльш тiсний зв'язок облiку з 
управлiнням ризиками. Стандарт надає органiзацiям можливiсть вибору облiкової полiтики, яка 
передбачає застосування вимог МСФЗ 9 до облiку хеджування або продовження застосування 
МСБО 39 до всiх хеджiв, оскiльки наразi в стандартi не вказанi принципи облiку 
макрохеджування. 
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» - цей стандарт забезпечує єдину комплексну 
модель облiку виручки на основi п'ятиступiнчастої моделi, яка може застосовуватися до всiх 
договорiв з клiєнтами. П'ять крокiв до моделi: 
• iдентифiкувати договiр з клiєнтом; 
• iдентифiкувати виконання зобов'язань за договором; 
• визначити цiну операцiї; 
• розподiлити цiну операцiї на зобов'язання виконавця за договором; 
• визнавати виручку, в момент (по мiрi) виконання зобов'язання виконавця.  



В стандартi також надаються рекомендацiї на такi теми як: методи оцiнки ступеню завершеностi 
робiт; продаж з правом повернення; критерiї аналiзу «принципал-агент»; невiдшкодовуванi 
авансовi платежi; договори зворотної покупки; договори комiсiї; договори продажу без 
перемiщення товарiв; приймання клiєнтом; розкриття iнформацiї про компоненти виручки. 
МСФЗ 16 Оренда - стандарт замiняє iснуючий МСБО 17 та прибирає розмежування мiж 
фiнансовою та операцiйною орендою. Новий стандарт вимагає визнавати зобов’язання з оренди, 
яке вiдображає майбутнi оренднi платежi, та «право користування активом» для всiх орендних 
договорiв. Нова модель базується на логiцi, що з економiчної точки зору орендний договiр 
iдентичний придбанню права використовувати актив, вартiсть якого сплачується частинами. 
Орендарi повиннi визнавати процентнi витрати на зобов’язання з оренди та амортизувати право 
використання активу. Виняток дозволяється лише для певних короткострокових договорiв оренди 
та оренди малоцiнних активiв. Однак, це виключення може бути застосоване тiльки орендарями. 
Для орендодавцiв облiк залишається в основному таким, як був вiдповiдно до вимог МСБО 17. 
При цьому з’явились новi вимоги щодо розкриття iнформацiї.  
Внесенi змiни в такi МСФЗ: 
• МСБО (IAS) 7 «Iнiцiатива з розкриття»; 
• МСБО (IAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв по нереалiзованих збитках»; 
• МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя та оцiнка платежiв на основi акцiй»; 
• МСФЗ (IFRS) 10 i МСФЗ (IAS) 28 «Продаж чи розподiл активiв мiж iнвестором та його 
асоцiйованими пiдприємствами чи пiдприємствами спiльної дiяльностi». 
Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими збитками – змiни МСБО 12 
(випущенi у сiчнi 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 
року або пiсля цiєї дати). Змiна роз’яснює вимоги до визнання вiдстрочених податкових активiв за 
нереалiзованими збитками по боргових iнструментах. Товариство повинне буде визнавати 
податковий актив за нереалiзованими збитками, якi виникають у результатi дисконтування 
грошових потокiв по боргових iнструментах, iз застосуванням ринкових процентних ставок, навiть 
якщо передбачається утримувати цей iнструмент до погашення, i пiсля отримання основної суми 
сплата податкiв не передбачається. Економiчнi вигоди, пов’язанi з вiдстроченим податковим 
активом, виникають у зв’язку з можливiстю власника боргового iнструменту отримати у 
майбутньому прибуток (з урахуванням ефекту дисконтування) без сплати податкiв з цього 
прибутку. Наразi Банк оцiнює вплив цих змiн на його фiнансову звiтнiсть.  
Iнiцiатива з покращення якостi розкриття iнформацiї змiни МСБО 7 (випущенi 29 сiчня 2016 року i 
вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати ). 
Змiни, внесенi в МСБО 7, вимагають розкриття iнформацiї про змiни у зобов’язаннях, що 
виникають у результатi фiнансової дiяльностi.  
Змiни МСБО 1 вiдповiдно до Iнiцiативи з покращення якостi розкриття iнформацiї (випущенi у 
груднi 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або 
пiсля цiєї дати). Змiни стосуються наступного: 
• роз'яснюється, що iнформацiя не повинна бути прихована шляхом поєднання або шляхом 
надання несуттєвої iнформацiї; мiркування щодо суттєвостi стосуються всiх частин фiнансової 
звiтностi, i навiть коли стандарт вимагає спецiального розкриття iнформацiї, мiркування щодо 
суттєвостi застосовується;  
• роз'яснюється, що частка iншого сукупного доходу вiд iнвестицiй в асоцiйованi компанiї та 
спiльнi пiдприємства повинна бути представлена в сукупностi, як єдина позицiя;  
• наведенi додатковi приклади можливих способiв розподiлу примiток. 
Наразi наступнi новi положення бухгалтерського облiку не мають суттєвого впливу на фiнансову 
звiтнiсть Товариства пiсля їх прийняття: 
• МСФЗ 14 “Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання” (випущений у сiчнi 2014року; 
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).  
• Облiк придбання часток участi у спiльних операцiях – змiни МСФЗ 11 (випущенi 6 травня 2014 
року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).  
• Роз’яснення методiв нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв – 
змiни МСБО 16 та МСБО 38 (випущенi 12 травня 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, 



якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).  
• Сiльське господарство: рослини довготривалого вирощування –змiни МСБО 16 та МСБО 41 
(випущенi 30 червня 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 
року).  
• Метод дольової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi – змiни МСБО 27 (випущенi 12 серпня 
2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року).  
• Продаж або внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором - змiни 
МСФЗ 10 та МСБО 28 (випущенi 11 вересня 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi 
починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).  
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2014 року (випущенi 25 вересня 2014 року; застосовуються до 
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).  
• Застосування винятку з вимоги консолiдацiї для iнвестицiйних компанiй – змiни МСФЗ 10, 
МСФЗ 12 та МСБО 28 (випущенi у груднi 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi 
починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати). 
Наслiдки застосування в майбутньому нових стандартiв та змiн до стандартiв залежатимуть вiд 
активiв i зобов’язань, що матиме Компанiя на дату їх застосування, тому визначити їх майбутнiй 
вплив в кiлькiсному виразi на даний час неможливо. Керiвництво компанiї оцiнює можливий 
майбутнiй вплив вiд застосування нових (оновлених) стандартiв, тлумачень i не виключає їх вплив 
на облiкову полiтику в майбутньому, на необхiднiсть перегляду процедур, що використовуються 
для визначення справедливої вартостi, та на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв та 
зобов’язань компанiї. 
4.Функцiональна валюта й валюта представлення 
Функцiональною валютою цiєї фiнансової звiтностi є нацiональна валюта України, гривня. 
Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються 
операцiями в iноземних валютах. Усi данi фiнансової звiтностi представленi в тисячах українських 
гривень. 
5.Критерiї визнання елементiв фiнансової звiтностi 
Активами визнаються такi ресурси, якi контролюються Товариством у результатi минулих подiй, 
використання яких, як очiкується приведе до збiльшення економiчних вимог.  
Класифiкацiя активiв (необоротнi/оборотнi) та зобов‘язань за строками погашення 
(довгостроковi/поточнi) здiйснюється пiд час їх первинного визнання залежно вiд термiну 
iснування, користування, володiння ними Товариством в порiвняннi з їх операцiйним циклом. 
Тривалiсть операцiйного циклу складає один календарний рiк. Актив визнається оборотним, якщо:  
• його передбачається реалiзувати або вiн призначений для продажу чи використання в межах 
звичайного операцiйного циклу;  
• актив призначений для реалiзацiї (торгiвлi) або його передбачається реалiзувати протягом 
дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду;  
• актив являє собою грошовi кошти, за виключенням випадкiв наявностi обмежень на його обмiн 
або використання для погашення зобов’язань протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення 
звiтного перiоду.  
Усi iншi активи класифiкуються як необоротнi. 
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом 
одночасно з визнанням доходу вiд, реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за 
справедливою вартiстю компенсацiї на дату визнання. 
Зобов’язання - поточна заборгованiсть Компанiї, що виникла в результатi подiй минулих перiодiв, 
врегулювання якої приведе до вiдтоку ресурсiв, що мiстять економiчну вигоду. 
Зобов’язання визнається короткостроковим (поточним), якщо воно вiдповiдає одному iз наступних 
критерiїв: 
• передбачається, що зобов’язання буде погашено в ходi звичайного операцiйного циклу;  
• зобов'язання призначено, головним чином, для продажу;  
Товариство не має безумовного права вiдкласти погашення зобов’язання принаймнi протягом 12 
мiсяцiв пiсля дати балансу. 
Зобов'язання, що не вiдповiдають жодному iз перерахованих критерiїв вважаються 



довгостроковими. Частина довгострокових зобов'язань, що пiдлягає погашенню протягом 
дванадцяти мiсяцiв вiд останнього числа кожного календарного мiсяця, переводиться в поточнi 
зобов'язання на ту ж дату. Об'єкти аналiтики довгострокових i поточних зобов'язань повиннi 
спiвпадати. Облiк довгострокових та поточних зобов'язань ведеться з подiлом на торговi, 
фiнансовi та iншi зобов'язання.  
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати, вiдстроченi податковi активи i зобов’язання класифiкуються як 
необоротнi/довгостроковi активи i зобов’язання. 
Для визначення дати визнання або погашення активiв та зобов‘язання користуються договорами, 
правилами випуску цiнних паперiв (за облiгацiями, тощо) та чинним законодавством.  
Товариство складає свою фiнансову звiтнiсть на пiдставi принципу нарахування, за виключенням 
Форми № 4 «Звiт про рух грошових коштiв», що складається прямим методом, при якому 
розкривається iнформацiя про основнi види грошових надходжень та виплат.  
Товариство не зараховує активи та зобов’язання, а також доходи та витрати, якщо тiльки такого не 
вимагається вiдповiдно до будь-якого МСФЗ.  
Товариство залишає незмiнними представлення та класифiкацiю статей у фiнансовiй звiтностi вiд 
перiоду до перiоду. У випадку, якщо будуть вiдбуватися змiни у представленнi або класифiкацiї 
статей у фiнансовiй звiтностi, Товариство здiйснить рекласифiкацiю порiвняльних сум, за 
виключенням випадкiв, коли це не можливо, розкриє iнформацiю по даному випадку.  
Капiтал - доля, що залишається в активах Компанiї пiсля вирахування всiх її зобов'язань. 
Дохiд - прирiст економiчних вигiд протягом звiтного перiоду, у формi припливу (або збiльшення) 
активiв або зменшення зобов'язань, що приводить до збiльшення капiталу, не пов'язаного з 
вкладами власникiв. 
Витрати - зменшення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у формi 
вiдтоку активiв або збiльшення зобов'язань, ведучих до зменшення капiталу, не пов'язаного з його 
розподiлом мiж власниками (акцiонерами). 
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 
Визнанню у фiнансовiй звiтностi пiдлягають тi елементи, якi: - вiдповiдають визначенню одного з 
елементiв; - вiдповiдають критерiям визнання. 
Критерiї визнання: - iснує вiрогiднiсть здобуття або вiдтоку майбутнiх економiчних вигiд, 
пов'язаних з об'єктом, що вiдповiдає визначенню елементу; - об'єкт має вартiсть або оцiнку, яка 
може бути надiйно вимiряна.  
Всi активи, якi знаходяться у власностi Товариства, є контрольованими i достовiрно оцiненими. 
Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i пасиви 
оприбутковуються та облiковуються за: 
вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю: активи - за сумою 
сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов’язання – за сумою 
мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов’язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi 
пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi звичайної господарської дiяльностi; 
справедливою (ринковою) вартiстю:активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для 
придбання (обмiну) таких активiв; зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке 
зобов'язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами; 
вираз «обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi сторони» означає наявнiсть добре поiнформованого 
покупця, який має бажання купити, i добре поiнформованого продавця, що має бажання продати, 
якi є незалежними та дiють у власних iнтересах; приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть зi 
справедливою здiйснюється шляхом їх переоцiнки та класифiкацiї на предмет зменшення 
корисностi; 
амортизованою собiвартiстю - вартiстю, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове 
зобов'язання, i яка складається iз собiвартостi придбання (виникнення), збiльшеної (зменшеної) на 
суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, 
розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового 
списання внаслiдок зменшення корисностi.  
Активи i зобов’язання оцiнюються так, щоб створенi пiд них резерви та вжитi заходи виключали 
можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди. 



6.Операцiї в iноземних валютах 
Операцiї в iноземнiй валютi переводяться у функцiональну валюту Товариства по валютним 
курсам, що дiяли на дати здiйснення операцiй. Грошовi активи й зобов'язання, вираженi в 
iноземнiй валютi станом на звiтну дату, переводяться у функцiональну валюту за валютним 
курсом, що дiяв на звiтнудату. Негрошовi активи й зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi i 
вiдображенi по фактичнимвитратам, переводяться у функцiональну валюту за валютним курсом, 
що дiяв на дату здiйснення. 
Курсовi рiзницi, що виникають у результатi переводу в iноземну валюту, вiдображаються ускладi 
прибутку або збитку. 
7.Основна iнформацiя щодо вiдображення активiв, зобов’язань та власного капiталу на Балансi 
Товариства станом на 31.12.2017 р. 
Активи, зобов’язання та власний капiтал вiдображенi на Балансi Товариства станом на 31.12.2017 
р. згiдно «Положенню про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику», яка 
затверджена Наказом № 04/02 вiд 03.01.2012 року «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та 
облiкову полiтики».  
Облiкова полiтика Товариства визначає та встановлює єдинi принципи, методи i процедури, що 
використовуються для вiдображення в облiку операцiй, щодо яких нормативно-методична база 
передбачає бiльш нiж один їх варiант застосування та розроблена у вiдповiдно до вимог :  
- Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ); 
- Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (зi змiнами): 
- Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого 
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.95 N 88. зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 
України 05.06.95 за N 168/704; 
- Методичних рекомендацiй щодо суттєвостi у бухгалтерському облiку i звiтностi (лист 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.07.2003 N 04230-04108); 
- Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 
вiд 28.02.2000 № 419 (зi змiнами та доповненнями);  
- Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй 
пiдприємств i органiзацiй, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 
1999 р. № 291 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 9 грудня 2011 року №1591). 
Статтi фiнансової звiтностi сформованi Товариством з урахуванням суттєвостi.  
Для визначення суттєвостi окремих операцiй об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, 
зобов'язань i власного капiталу для вiдображення у фiнансовiй звiтностi за порiг суттєвостi 
приймається величина у 5 вiдсоткiв вiд пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов’язань i 
власного капiталу за балансом без внутрiшнiх розрахункiв. 
8.Облiк нематерiальних активiв 
Нематерiальнi активи Товариство облiковує та вiдображає в фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 
«Нематерiальнi активи».  
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених на балансi станом на 31.12.2017 р., 
становить 198 тис. грн. та складається з вартостi лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi. 
Щодо поданої iнформацiї у фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк розкриваємо наступну iнформацiю: 
- первiсна вартiсть, за якою нематерiальнi активи вiдображенi в балансi, складає 198 тис. грн.;  
- нематерiальних активiв, якi визнанi активом, з видiленням вартостi нематерiальних активiв, 
отриманих у результатi об'єднання пiдприємств немає;  
- змiн первiсної вартостi та накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв у результатi 
переоцiнки протягом 2017 року не вiдбувалось;  
- нематерiальнi активи протягом звiтного перiоду не вибували;  
- зменшення корисностi i вiдновлення корисностi у звiтному перiодi не вiдбувалось; 
- iншi змiни первiсної (переоцiненої) вартостi та сума накопиченої амортизацiї нематерiальних 
активiв у звiтному перiодi не вiдбувалось;  
- нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi, немає;  
- переданих у заставу нематерiальних активiв немає; 
- угод на придбання в майбутньому нематерiальних активiв не укладалось;  



- витрат на дослiдження та розробки протягом звiтного перiоду не було;  
- нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань, протягом звiтного перiоду 
не було;  
9.Облiк основних засобiв 
Основнi засоби облiковуються за моделлю собiвартостi згiдно МСБО 16 «Основнi засоби», яка 
полягає в наступному: 
Пiсля первiсного визнання об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю за 
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, визнаних згiдно 
МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».  
Щодо поданої iнформацiї у фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк розкриваємо наступну iнформацiю 
- первiсна вартiсть, за якою основнi засоби вiдображенi в Балансi на кiнець звiтного перiоду - за 
первiсною вартiстю у сумi 858,40 тис. грн.  
- метод амортизацiї прямолiнiйний. 
- первiсна вартiсть та сума зносу на початок звiтного перiоду складає 458,7 тис. грн., та 412,80 тис. 
грн. вiдповiдно. 
Основних засобiв, якi б були визнанi активом, з видiленням вартостi основних засобiв, отриманих 
у результатi об’єднання пiдприємств немає. 
- переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалась;  
- вибуття основних засобiв протягом 2017 року не вiдбувалось. 
- сума нарахованої амортизацiї за 2017 рiк складає 42,6 тис. грн. 
- зменшення корисностi та вiдновлення корисностi не вiдбувалось. 
- У 2017 було придбано основний засiб у сумi 395,4 тис. грн. та iнши основнi засоби у розмiрi 4,3 
тис. грн..  
- Первiсна вартiсть та сума зносу основних засобiв на кiнець звiтного року складає 858,40 тис. грн. 
та 455,40 тис. грн. вiдповiдно; 
Основних засобiв, щодо яких могли б iснувати передбаченi чинним законодавством обмеження 
володiння, користування та розпорядження немає. 
- Переданих у заставу основних засобiв немає. 
- угода про придбання в майбутньому основних засобiв не укладалась. 
- основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) немає; 
- вилучення основних засобiв для продажу в звiтному перiодi не здiйснювалось. 
- основних засобiв, отриманих за рахунок цiльового використання впродовж звiтного перiоду не 
було; 
- змiни розмiру додаткового капiталу в результатi переоцiнки основних засобiв та обмеження 
щодо його розподiлу мiж власниками (учасниками) впродовж звiтного перiоду не було. 
10.Iнвестицiйна нерухомiсть 
При органiзацiї облiку об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi Товариство керується вимогами МСБО 
40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». На балансi Товариства не має об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi. 
11.Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 
На кожну звiтну дату, вiдповiдно до МСБО 36 «Зменшення корисної вартостi», Товариство 
оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує 
балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума 
очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно 
визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з 
iншим стандартом. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в 
попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, 
застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд 
зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою 
розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi 
протягом строку корисного використання. 
12.Облiк фiнансових iнструментiв - фiнансових активiв та зобов’язань 
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно 
стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або 



продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Будь-
який прибуток або збиток на момент первiсної оцiнки визнається у Звiтi про прибутки або збитки 
за поточний перiод або вiдображається безпосередньо у складi власного капiталу, якщо 
фiнансовий iнструмент є результатом операцiї з капiталом. 
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює 
їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання 
або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. 
Справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi знаходяться в обiгу на 
активному ринку, ґрунтується на котируваннях активних ринкiв або котируваннях дилерiв. Для 
всiх iнших фiнансових iнструментiв, Товариство визначає справедливу вартiсть iз використанням 
методiв оцiнки. Методи оцiнки включають моделi оцiнки чистої наведеної до теперiшнього 
моменту вартостi й дисконтованих потокiв грошових коштiв, порiвняння зi схожими 
iнструментами, у вiдношеннi яких вiдомi ринковi котирування, а також iншi моделi оцiнки. 
Допущення й данi, що використовуються для оцiнки, включають без ризиковi й базовi процентнi 
ставки, кредитнi спреди та iншi премiї, використовуванi для оцiнки ставок дисконтування 
котирування акцiй i облiгацiй, валютнi курси, фондовi iндекси, а також очiкуванi коливання цiн i 
їх зiставлення. Методи оцiнки спрямованi навизначення справедливої вартостi, що вiдображає 
вартiсть фiнансового iнструмента станом назвiтну дату, яка була б визначена незалежними 
учасниками ринку. Товариство оцiнює справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв з 
використанням наступної iєрархiї оцiнок справедливої вартостi, що враховує iстотнiсть даних, 
використовуваних при формуваннi зазначених оцiнок.  
Рiвень 1: Котирування на активному ринку у вiдношеннi iдентичних фiнансових iнструментiв. 
Рiвень 2: Методи оцiнки, що базуються на ринкових даних, доступних безпосередньо 
(тобтокотируваннях) або опосередковано (тобто даних, похiдних вiд котирувань). Дана категорiя 
включаєiнструменти, оцiнюванi з використанням: ринкових котирувань на активних ринках для 
схожихiнструментiв, ринкових котирувань для iдентичних або схожих iнструментiв на ринках, 
нерозглянутих у якостi активних, або iнших методiв оцiнки, усi використовуванi данi 
якихбезпосередньо або опосередковано ґрунтуються на загальнодоступних ринкових даних. 
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:  
• банкiвськi депозити на термiн бiльше 12 мiсяцiв;  
• фiнансовий актив, який оцiнюється за справедливою вартiстю (фiнансовi активи, утримуванi для 
продажу; дебiторська заборгованiсть); 
• фiнансовий актив, який оцiнюється за амортизацiйною вартiстю (фiнансовi активи, утримуванi 
до погашення.);  
• фiнансовi зобов’язання, оцiненi за справедливою вартiстю (кредиторська заборгованiсть); 
• фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизацiйною вартiстю (кредити, позики). 
Станом на 31.12.2017 р. фiнансовi активи, вiдображенi на Балансi Товариства складаються з 
наступних фiнансових iнструментiв: 
- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - 15193,50 тис. грн. 
- довгострокова дебiторська заборгованiсть – 395,8 тис. грн. 
Фiнансовi активи  
До фiнансових активiв утримуванi для продажу Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, частки, 
iнвестицiйнi сертифiкати. Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює їх за справедливою 
вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу 
визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про сукупнi доходи. 
Склад фiнансових активiв, утримуваних для продажу, вiдображенi у балансi (тис.грн.): 
Акцiї українських емiтентiв тис. грн. 
ВАТ "Запорiзький абразивний комбiнат" 00222226 1836,0 
ПАТ "Всесвiт" 36291803 2122,6 
ПАТ ЗНВКIФ "СЕРТЕЗА" 37500377 70,0 
ПАТ «Хiмволокно Проект» 38389756 400,0 
ПАТ «АРДЕР» 35416011 400,0 
ПАТ "КЛАСИК-ТРЕЙД" 35372850 110,00 



ПАТ Лiзингова компанiя «Приват Агро» 36925749 420,0 
ПАТ Аква Дiджитал 37147673 125,0 
ПАТ "Iнжбудсервiс" 34508918 8,6 
Iнвестицiйнi сертифiкати  
ТОВ КУА «Холдинг Груп» (Лайф Сайенс) 35141110 428,0 
ТОВ КУА «Абсолют Капiтал» (ЗНВПIФ «Абсолют платинум» 38404576 98,0 
ТОВ КУА «ЕСКО-КАПIТАЛ» («Еско-iнвестицiйний» 35677371 2,0 
ТОВ КУА «Абсолют капiтал /ЗНВПIФ «Абсолют арґентум» 38404576 1,0 
КУА ТОВ Старпом-капiтал 33831868 210,0 
ТОВ КУА Лемако Ессет Менеджмент ЗНВПIФ Кантинентальний фонд нерухомостi 38186056 23,0 
ТОВ КУА «Абсолют капiтал (ЗНПЫФ «Абсолют клуб» ТОВ КУА «Абсолют капiтал» 3840576 
59,0 
Облiгацiї пiдприємства 
ТОВ «Компанiя «Бiзнес Iнновацiї» 37175969 1700,0 
ТОВ «Сучасний фiнансовий сервiс» 37039358 1700,3 
ТОВ «Авто фiнанс сервiс» 37037324 1599,0 
 
Облiгацiї цiннi папери, що емiтуються державою 
Мiнiстерство фiнансiв України 00013480 3881,0 
 
13. Зменшення корисностi фiнансових активiв 
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду оцiнюється, чи є об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть 
фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується. 
Кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується i збитки вiд зменшення 
корисностi виникають, якщо є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi внаслiдок однiєї або 
кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу («подiя збитку»), i така «подiя 
збитку» впливає на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи 
фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити. 
Об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв 
зменшується, мiстить у собi спостережнi данi, якi привертають увагу утримувача активу до таких 
подiй збитку: 
• значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника; 
• порушення контракту, таке як невиконання зобов’язань чи прострочування платежiв вiдсоткiв 
або основної суми; 
• стає можливим, що позичальник оголосить банкрутство або iншу фiнансову реорганiзацiю 
14. Дебiторська заборгованiсть 
Оборотнi активи класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 
57 МСБО 1 як активи, призначенi для використання у дiяльностi страхування протягом 
операцiйного циклу та не бiльше 12 мiсяцiв з дати балансу. 
- Запаси станом на 31.12.17 року облiковуються на балансi становлять 101,90 тис. грн. 
Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi для всiх видiв 
запасiв. Метод оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду не змiнювався i вiдповiдає 
вимогам МСБО 2 “Запаси”. Запаси, щодо яких слiд здiйснювати переоцiнку справедливої вартостi, 
вiдсутнi. 
- Дебiторська заборгованiсть (поточна) 
Поточна дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської заборгованостi, яка виникає в ходi 
нормального операцiйного циклу або буде погашена протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. 
. 
2017р. 2016р. 
Дебiторська заборгованiсть за послуги страхування 542,7 тис. грн. 1448,6 тис. грн. 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 8074,1 тис. грн. 3391 тис. грн. 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 433,2 тис. грн. 67,5 тис. грн. 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 1242,6 тис. грн. 509,7 тис. грн. 



Вiдповiдно до принципу обачностi та з метою покриття у майбутньому безнадiйної дебiторської 
заборгованостi компанiя нараховує резерв сумнiвних боргiв - 272,4 
ПАТ Дiамантбанк – 93,5 тис. грн.. банк в стадiї лiквiдацiї.  
Контрагенти – 178,9 тис. грн. за договорами страхування  
15. Грошовi кошти 
Станом на 31.12.2017 року грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошей на поточних та 
депозитних рахунках в нацiональнiй та iноземнiй валютах в сумi 14152 тис. грн.  
У своїй iнвестицiйнiй дiяльностi керiвництво Товариства дотримується виваженої полiтики, 
оскiльки в тих економiчних умовах, якi склалися в нашiй країнi на даний час, дуже важливо 
вчасно та виважено диверсифiкувати ризики. Для повсякденної роботи та для розмiщення 
iнвестицiйних ресурсiв Товариства вибирає тiльки високо надiйних партнерiв у банкiвському 
секторi : 
Грошовi кошти на поточних рахунках (тис. грн.) х х 2851,8 
ПАТ «Укрексiмбанк» AA- (ukr) 00032112 0,2 
ПАТ КБ «Приватбанк» (EUR) A- (ukr) 14360570 101.7 (EUR 3034,27)  
ПАТ КБ «Приватбанк» (USD) A- (ukr) 14360570 73,1 (USD 2603,38) 
ПАТ КБ «Приватбанк» A- (ukr) 14360570 2540,9 
ПАТ АКБ «Iндустрiалбанк» A (ukr) 13857564 100,4 
ПАБ "Банк iнвестицiй та заощаджень" uaBBB+ 33695095 0,2 
ПАТ «КБ «СОЮЗ» 35574573 1,0 
ПАТ "Полiкомбанк" A- (ukr) 19356610 34,0 
ПАТ «Банк «Восток» A- (ukr) 26237202 0,1 
ПАТ "Державний ощадний банк Україна" AA- (ukr) 09322277 0,2 
Банкiвськi вклади (депозити): (тис.грн.) х х 11300,0 
ПАТ АКБ «Iндустрiалбанк» A- (ukr) 21665873 2000,0 
ПАТ КБ «Приватбанк» A- (ukr) 14360570 130,0 
ПАТ КБ "Глобус" A- (ukr) 35591059 2970,0 
ПАТ "Державний ощадний банк Україна" AA- (ukr) 09322277 2000,0 
ПАТ АБ "Укргазбанк" uaAА+ 23697280 2000,0 
ПАТ «Укрексiмбанк» AA- (ukr) 00032112 2000,0 
ПАТ "Полiкомбанк" A- (ukr) 19356610 200,0 
Каса – 0,2 тис. грн..  
Депозитнi банкiвськi вклади розмiщенi з врахуванням вимог щодо кредитного рейтингу 
банкiвської установи, в якiй розмiщенi активи страховика, що включаються до суми прийнятних 
активiв iз метою дотримання нормативу достатностi активiв. Рейтинг банкiвських установ, в яких 
розмiщенi депозитнi вклади Товариства, вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за нацiональною 
рейтинговою шкалою, визначеною Законодавством України.  
16.Витрати майбутнiх перiодiв 
В балансi станом на 31.12.2017 року витрати майбутнi перiодiв становлять 0,0 тис. грн. 
17.Операцiї страхування 
Договори страхування - це договори, якi передбачають передачу iстотного страхового ризику. Такi 
договори також можуть передбачати передачу фiнансового ризику. У цiлому, Компанiя визначає 
iстотний страховий ризик як iмовiрнiсть того, що при настаннi страхової подiї їй доведеться 
виплатити страхове вiдшкодування, сума якого, щонайменше, на 10% бiльша за суму страхового 
вiдшкодування в разi, якщо страхова подiя не настає. Страховий ризик iснує, коли на момент 
пiдписання договору Компанiя не впевнена в таких аспектах: настання страхової подiї, дата 
настання страхової подiї та сума вiдшкодування по страховiй подiї. 
Iнвестицiйнi контракти - це контракти, якi передбачають передачу фiнансового ризику, але не 
передбачають передачу значного страхового ризику. 
Якщо контракт вiднесений до категорiї страхових контрактiв, вiн залишається таким до тих пiр, 
поки не припиняться всi права та зобов'язання по ньому або не закiнчиться термiн їх дiї, навiть 
якщо страховий ризик iстотно зменшується протягом цього перiоду. Однак iнвестицiйнi контракти 
можуть бути рекласифiковано в страховi контракти пiсля їх вступу в силу в тому випадку, якщо 



рiвень страхового ризику значно пiдвищується. 
Премiї заробленi. Пiсля вступу договору в силу премiї враховуються як отриманi в момент 
початку дiї страхового захисту та вважаються заробленими на пропорцiйнiй основi протягом 
строку дiї вiдповiдного страхового покриття за полiсом. 
Резерв незароблених премiй - це частина премiй за договорами страхування, якi вiдповiдають 
страховим ризикам, що не минули на звiтну дату. Розрахунок резерву незароблених премiй 
здiйснюється за кожним видом страхування окремо, i загальна величина резерву незароблених 
премiй дорiвнює сумi резервiв незароблених премiй, розрахованих окремо за кожним видом 
страхування за методом «1/365». 
Вiдшкодування виплаченi. Страховi вiдшкодування виплаченi у звiтi про сукупнi доходи 
включають суми вiдшкодувань i вiдповiднi витрати на врегулювання, кошти щодо яких були 
перерахованi пред'явникам вимог або постачальникам послуг.  
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - це оцiнка обсягу зобов’язань страхової компанiї для 
здiйснення виплат страхових сум за вiдомими вимогами страхувальникiв, включаючи витрати на 
врегулювання збиткiв, якi не оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату та якi 
виникли у зв’язку iз страховими випадками, що вiдбулися у звiтному або попереднiх перiодах, та 
про факт настання яких страхову компанiю повiдомлено. Величина цього резерву визначається 
страховою компанiєю за кожною неврегульованою претензiєю. 
Тест адекватностi зобов`язань. СК на кiнець звiтного перiоду перевiряє, чи є адекватними визнанi 
страховi зобов'язання. 
Пiд перевiркою адекватностi зобов'язань слiд розумiти оцiнку необхiдностi збiльшення балансової 
вартостi страхового зобов'язання (або зменшення зобов'язань балансової вартостi пов'язаних 
вiдкладених витрат на придбання або пов'язаних нематерiальних активiв), на основi аналiзу 
майбутнiх грошових потокiв. 
При цiй перевiрцi враховуються поточнi розрахунковi оцiнки всiх потокiв грошових коштiв, 
передбачених договорами страхування, i супутнiх потокiв грошових коштiв, таких як витрати з 
розгляду претензiї. 
Перестрахування. У ходi нормальної дiяльностi Компанiя передає ризики в перестрахування. 
Полiтика Компанiї передбачає перестрахування всiх значних ризикiв. Сума лiмiту залежить вiд 
виду страхового продукту. Договори, якi Компанiя укладає з перестраховиками, згiдно з якими 
вона має право на вiдшкодування збиткiв по одному або бiльше договорiв, виданих Компанiєю та 
вiдповiдають вимогам класифiкацiї страхових договорiв, класифiкуються як договори 
перестрахування. Договори, що не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї, вiдносяться до 
категорiї фiнансових активiв.  
Договори страхування, переданi в перестрахування, не звiльняють Компанiю вiд її зобов'язань 
перед власниками страхових полiсiв. Активи перестрахування включають суми до отримання вiд 
перестрахувальних компанiй по виплачених вiдшкодувань, включаючи вiдповiднi витрати на 
врегулювання. Кредиторська заборгованiсть по перестрахуванню являє собою зобов'язання 
Компанiї передати перестраховикам премiї з перестрахування. 
Компанiя регулярно оцiнює свої активи перестрахування на предмет знецiнення. Якщо iснує 
об'єктивне свiдчення того, що актив перестрахування знецiнено, Компанiя зменшує балансову 
вартiсть цього активу до його вартостi вiдшкодування i визнає у звiтi про сукупнi доходи 
вiдповiдний збиток вiд знецiнення. Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення знецiнення активу 
перестрахування з використанням тих же методiв, якi вона застосовує до фiнансових активiв, 
враховуються за амортизованою вартiстю. Збиток вiд знецiнення також розраховується на пiдставi 
аналогiчного методу, який застосовується до цих фiнансових активiв. 
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати. Аквiзицiйнi витрати, якi включають витрати на виплату 
комiсiйних страховим агентам, заробiтну плату i деякi iншi витрати на здiйснення страхової 
дiяльностi, якi є змiнними i виникають у зв'язку з придбанням або продовженням страхових 
полiсiв, вiдносяться на витрати майбутнiх перiодiв i амортизуються протягом перiоду, за який 
будуть заробленi вiдповiднi премiї отриманi. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати розраховуються 
окремо по кожному напрямку дiяльностi i аналiзуються по кожному напрямку дiяльностi в момент 
видачi страхового полiса або в кiнцi кожного звiтного перiоду, щоб переконатися в можливостi їх 



вiдшкодування на основi майбутнiх оцiнок. 
Опис деяких страхових продуктiв. Дiяльнiсть Компанiї представлена наступними основними 
видами страхових продуктiв: 
• Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ. Вогневе страхування — 
найпоширенiший вид майнового страхування. Воно захищає пiдприємство вiд втрат унаслiдок 
пошкодження або знищення майна через непередбачуванi випадки (пожежа, вибух та iн.), що 
призводять до його спалаху. 
• Страхування майна. Це вид страхування, який покриває ризики знищення або нанесення шкоди 
майну, що сталися в результатi подiй, визначених договором. Об’єктами страхування можуть 
бути: 
Нерухоме майно, таке як: споруда, квартира, окрема кiмната в будинку/квартирi, земельна дiлянка, 
котрi належить страхувальнику на правах власностi, у тому числi придбанi у кредит, є предметом 
iпотеки, а також переданi страхувальником в iпотеку для забезпечення виконання зобов’язання 
iншої особи-боржника або ж отриманi страхувальником за договором оренди або знаходяться у 
тимчасовому користуваннi чи розпорядженнi на iнших законних пiдставах; зовнiшє i внутрiшнє 
оздоблення; iнженернi комунiкацiї i обладнання. 
Рухоме майно, таке як: меблi, електронна та побутова технiка, особистi речi, iнше майно, що 
належить страхувальнику на правах власностi, членам його сiм’ї i особам, якi мешкають разом iз 
страхувальником та ведуть спiльне господарство, в том числi придбане у кредит або розстрочку i є 
предметом застави, або рухоме майно, що використовується або яким страхувальник 
розпоряджається на законних пiдставах. 
Iнше майно, таке як: готiвка, ювелiрнi вироби, дорогоцiнне та напiвдорогоцiнне камiння без 
оправи i в оправi, твори мистецтва, документи, антикварiат, колекцiї, об’єкти незавершеного 
будiвництва, в деяких випадках – транспортнi засоби i iнше за узгодженням сторiн (страховика i 
страхувальника) на визначених умовах iз урахуванням вiдповiдних особливостей. 
• Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного). Вид страхування, за яким предметом 
договору страхування є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з володiнням, 
користуванням i розпорядженням наземним транспортним засобом, у тому числi причепом до 
нього, та всiма видами транспортних засобiв спецiального призначення. Питання пiдвищення 
надiйностi, мiцностi, захищеностi тощо постiйно спонукають конструкторiв та iнженерiв до 
створення дедалi надiйнiших транспортних засобiв, адже природнi сили, стихiйнi лиха, дорожньо-
транспортнi пригоди та протиправнi дiї завдають чималої шкоди власникам транспортних засобiв, 
тому страхування засобiв наземного транспорту користується найбiльшим попитом порiвняно зi 
страхуванням iнших видiв транспорту. 
• Страхування вантажiв та багажу . Здiйснення вантажоперевезень часто пов’язане з високим 
ризиком i можливими матерiальними втратами. Нерiдко вантажi зникають, псуються чи їх 
розкрадають. Крiм того, вантаж може пошкодитись в результатi аварiї або стихiйного лиха. 
Страхування вантажiв допоможе власнику вантажу чи перевiзнику не тiльки позбутися 
хвилювання за вантаж, але бути впевненим, що в будь-якому випадку вiн не втратить хоча б його 
вартостi. Предмет договору страхування – майновi iнтереси, що не суперечать законодавству 
України i пов’язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням вантажем, який перевозяться 
будь-яким видом транспорту (авiацiйним, автомобiльним, залiзничним, морським або кiлькома 
видами транспорту) по територiї України та за її межами. Вантаж можна застрахувати на таких 
умовах: 
- «з вiдповiдальнiстю за всi ризики»; 
- «з вiдповiдальнiстю за часткову аварiю»; 
- «без вiдповiдальностi за збитки, окрiм випадкiв катастрофи». 
• Страхування вiд нещасних випадкiв. Договори iндивiдуального страхування передбачають 
страховий захист клiєнтiв Компанiї вiд ризику смертi, iнвалiдностi та травматичних тiлесних 
ушкоджень у результатi нещасних випадкiв. Як правило, термiн дiї цих страхових полiсiв 
становить вiд 2 мiсяцiв до двох рокiв вiдповiдальностi перед третiми особами . 
• Страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi. За програмою добровiльного страхування вiд 
нещасних випадкiв на транспортi страхується життя та здоров’я водiя та пасажирiв транспортного 



засобу. Страховим випадком є тимчасова або постiйна втрата працездатностi застрахованою 
особою (водiй або пасажир транспортного засобу), в результатi ДТП. Страхування водiїв та 
пасажирiв здiйснюється за системою посадкових мiсць або за паушальною системою. Обрана 
система страхування встановлює порядок визначення страхових сум по Договору страхування. 
• Особисте страхування працiвникiв вiдомчої пожежної охорони. Страхування працiвникiв 
вiдомчої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд), далi - страхування, 
здiйснюється з метою захисту їхнього життя та здоров'я пiд час виконання своїх обов'язкiв за 
рахунок коштiв, передбачених у кошторисах на їх утримання, пiдприємств, установ та органiзацiй, 
де вони створенi, а працiвникiв мiсцевої пожежної охорони - за рахунок юридичних осiб, якi 
утримують пiдроздiли цiєї охорони, або за рахунок мiсцевого бюджету.  
• Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за шкоду на об’єктах 
пiдвищеної небезпеки Обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв 
господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська дiяльнiсть на 
яких може призвести до аварiй екологiчного i санiтарно-епiдемiологiчного характеру проводять з 
метою забезпечення вiдшкодування шкоди, заподiяної життю, здоров’ю та майну третiх осiб, у 
тому числi довкiллю (природним ресурсам, територiям та об’єктам природно-заповiдного фонду), 
внаслiдок пожеж та/або аварiй на об’єктах пiдвищеної небезпеки. 
Суб’єктами обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за 
шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної небезпеки, є 
страхувальники, страховики i третi особи, яким внаслiдок пожеж та/або аварiй на об’єктах 
пiдвищеної небезпеки заподiяна пряма шкода. 
Об’єктом обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за 
шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська дiяльнiсть на яких може 
призвести до аварiй екологiчного i санiтарно-епiдемiологiчного характеру, є майновi iнтереси 
страхувальника, що не суперечать законодавству, пов’язанi з вiдшкодуванням страхувальником 
заподiяної ним прямої шкоди третiм особам внаслiдок пожежi та/або аварiї на об’єктi пiдвищеної 
небезпеки. 
2017р. 2016р. 
Страховi премiї 46063,7 тис. грн. 55068,2 тис. грн. 
Чистi заробленi премiї 42670,8 тис. грн. 42670,8 тис. грн. 
Взаємозалiки. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням до балансу 
лише їхньої чистої суми може здiйснюватися лише в разi, якщо є юридично встановлене право 
взаємозалiку визнаних сум, i iснує намiр провести розрахунок на основi чистої суми або 
одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. 
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Зарплата, внески до державного пенсiйного 
фонду України i фондiв соцiального страхування, щорiчнi вiдпускнi та лiкарнянi, премiальнi i 
негрошовi пiльги нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками 
Компанiї. Компанiя не має жодних правових чи таких, що випливають зi сформованої дiлової 
практики, зобов'язань з виплати пенсiй або аналогiчних виплат, крiм платежiв згiдно з державним 
планом iз встановленими внесками. 
Важливi оцiнки i професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики Компанiя 
використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у фiнансовiй 
звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань у наступному фiнансовому роцi. Оцiнки та 
судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на 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. Судження, якi найбiльше впливають на суми, 
визнанi у фiнансових звiтах, i оцiнки, якi можуть призвести до значних коректувань балансової 
вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають: 
Резерв на покриття збиткiв i витрати на врегулювання збиткiв. У вiдповiдностi з дiючими 
законодавчими i нормативними актами, якi регулюють страхову дiяльнiсть, а також МСФЗ, 



Компанiя зобов'язана створювати резерви на покриття збиткiв та резерви витрат на врегулювання 
збиткiв, що виникають в результатi дiяльностi Компанiї по загальному страхуванню i у зв'язку з 
припиненням дiяльностi з перестрахування з її колишнiми третiми сторонами. Цi резерви являють 
собою очiкуванi остаточнi витрати на виплату вiдшкодувань по страхових подiях, якi настали до 
закiнчення звiтного перiоду, але якi все ще залишаються невиплаченими за станом на кiнець 
звiтного перiоду. Компанiя створює резерви за напрямками дiяльностi, видам i сумам страхового 
покриття, а також по рокам настання страхових подiй. Резерви на покриття збиткiв вiдносяться до 
двох категорiй: резерви неврегульованих вимог i резерви збиткiв понесених, але ще не заявлених. 
Компанiя створює резерви на покриття заявлених збиткiв на основi оцiночних майбутнiх виплат 
для покриття заявлених збиткiв по загальнiй страховiй дiяльностi. Оцiночнi розрахунки Компанiї 
заснованi на фактах, якi є наявними у момент резервування. Як правило, при створеннi цих 
резервiв дисконтування не проводиться. При цьому в облiку визнаються оцiночнi витрати на 
остаточне врегулювання невиконаних вимог (з урахуванням iнфляцiї), а також iншi фактори, якi 
можуть впливати на суми вiдповiдних резервiв, однi з яких є суб'єктивними, а iншi залежать вiд 
майбутнiх подiй. При визначеннi суми резервiв Компанiя враховує попереднiй досвiд i минулi 
виплати на покриття збиткiв, iснуючi суми невиплачених вiдшкодувань i види страхового 
покриття. Крiм того, судовi рiшення, економiчнi умови i громадська думка можуть впливати на 
суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцiнку резервiв Компанiї. Протягом перiоду 
мiж датою повiдомлення про настання страхової подiї i датою остаточної виплати вiдшкодування 
можуть вiдбуватися змiни обставин, якi можуть призвести до змiни суми створених резервiв. 
Вiдповiдно, Компанiя регулярно переглядає та переоцiнює суми вiдшкодувань i резервiв. Суми, 
якi остаточно виплачуються на покриття збиткiв та витрат на коригування збиткiв, можуть iстотно 
вiдрiзнятися вiд сум першоначально створених резервiв. 
Як правило, при створеннi резервiв збиткiв понесених, але ще не заявлених, їх дисконтування 
Компанiєю не проводиться. При цьому в облiку визнаються оцiночнi витрати на покриття збиткiв 
по страхових подiях, якi вже настали, але про яких ще не було заявлено. Цi резерви створюються 
для вiдображення оцiночних витрат, необхiдних для остаточної виплати вiдшкодувань на покриття 
цих ще не заявлених збиткiв. Оскiльки цi збитки ще не заявленi, Компанiя використовує iсторичну 
iнформацiю та статистичнi моделi за напрямками дiяльностi, видами i сумами страхового покриття 
для розрахунку резервiв збиткiв понесених, але ще не заявлених. При оцiнцi резервiв збиткiв 
понесених, але ще не заявлених Компанiя також використовує данi про тенденцiї заявлених 
збиткiв, суттєвостi сум збиткiв, збiльшеннi ризику, а також враховує iншi фактори. Компанiя 
переглядає оцiнку цих резервiв пiсля отримання додаткової iнформацiї та фактичних повiдомлень 
про виникнення збиткiв. При створеннi резервiв Компанiї важливим аспектом є час, необхiдний 
для отримання повiдомлення про настання страхової подiї та виплати вiдповiдного 
вiдшкодування. Повiдомлення по короткострокових страхових зобов'язаннях по вiдшкодуванню 
збиткiв, наприклад, тих, якi виникають в результатi майна, зазвичай надходять вiдразу пiсля 
настання страхової подiї. Вiдповiднi вiдшкодування, як правило, виплачуються протягом кiлькох 
мiсяцiв з моменту повiдомлення про настання страхового випадку. У Компанiї вiдсутнi значнi 
довгостроковi напрямки дiяльностi.  
18.Оцiнка адекватностi страхових зобов’язань 
Методика розроблена з урахуванням вимог стандарту МСФЗ 4 та рекомендацiй Нацкомфiнпослуг 
вiд 03.01.2013 “Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг, доводить до вiдома особливостi складання звiтних даних страховикiв у зв’язку 
з переходом на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi”. 
Загальнi положення 
Страховi резерви утворюються страховиками з метою забезпечення майбутнiх виплат.  
Законом України «Про страхування» передбаченi наступнi страховi резерви за видами 
страхування, iншими нiж страхування життя:  
резерв незароблених премiй;  
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;  
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi;  
резерв катастроф;  



резерв коливань збитковостi. 
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв та резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi разом 
називають резервами збиткiв  
резерв незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв та резерв збиткiв, якi 
виникли, але не заявленi забезпечують майбутнi виплати за вже укладеними договорами.  
резерв катастроф та резерв коливань збитковостi забезпечують виплати майбутнiми договорами 
або за укладеними, якщо розвиток збиткiв вiдрiзняється вiд прогнозованого.  
З метою оцiнки зобов’язань за вже укладеними на звiтну дату договорами розглядають лише 
резерви збиткiв та резерв незароблених премiй. 
Резерв незароблених премiй включає частки страхових платежiв, що вiдповiдають страховим 
ризикам, якi не минули на звiтну дату. Резерв незароблених премiй - це прийнятi зобов’язання з 
оплати майбутнiх збiткiв за страховими випадками, що трапляться пiсля звiтної дати, включаючи 
майбутнi витрати страховика на врегулювання цих збиткiв. 
Резерв заявлених, але невиплачених збиткiв - оцiнка обсягу зобов'язань страховика для здiйснення 
виплат страхових сум (страхового вiдшкодування) за вiдомими вимогами страхувальникiв, 
включаючи витрати на врегулювання збиткiв (експертнi, консультацiйнi та iншi витрати, пов'язанi 
з оцiнкою розмiру збитку), якi не оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату та якi 
виникли в зв'язку зi страховими подiями, що мали мiсце в звiтному або попереднiх перiодах. 
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, - оцiнка обсягу зобов'язань страховика для здiйснення 
страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання збиткiв, якi виникли у зв'язку зi 
страховими випадками у звiтному та попереднiх перiодах, про факт настання яких страховику не 
було заявлено на звiтну дату. 
Актуарнi припущення 
Вважаємо, що збитковiсть страхового портфеля не змiнює своїх статистичних характеристик 
протягом перiоду спостереження.  
При оцiнцi грошових потокiв нехтуємо iнфляцiйною та iнвестицiйною складовими. 
Поняття та позначення, що використовуються далi 
Звiтна дата – дата, на яку проводиться аналiз страхових зобов’язань. 
Перiод спостережень – N рокiв, що передують звiтнiй датi. 
(РНП N) – резерв незароблених премiй на кiнець перiоду спостережень; 
(РНП 0) – резерв незароблених премiй на початок перiоду спостережень; 
(РЗ N) - сума резервiв збиткiв на кiнець перiоду спостережень; 
(РЗ 0) ) – сума резервiв збиткiв на початок перiоду спостережень; 
(Пр N) – сума премiй, отримених за перiод спостережень; 
(Впл N) – сума виплат, сплачених за перiод спостережень, збiльшена на витрати з врегулюванням 
страхових випадкiв; 
(ЧВпл N)- сума чистих виплат, сплачених за перiод спостережень (без урахування витрат на 
врегулювання); 
(Вр N) - витрати, пов’язанi з врегулюванням страхових випадкiв протягом перiоду спостережень; 
(Збт) – середня збитковiсть страхового портфеля протягом перiод спостережень; 
(Впл 0) - сума виплат, сплачених в перiод спостережень, за договорами, укладеними до перiоду 
спостережень (з врахуванням витрат на врегулювання страхових випадкiв). 
Розглянемо наступнi потоки грошових коштiв за страховими контрактами, укладеними до звiтної 
дати. 
(Потiк 1)- майбутнi виплати за укладеними договорами. Виплати, що вiдбудуться пiсля звiтної 
дати за договорами, укладеними протягом перiоду спостережень. 
Цей потiк включає в себе суми майбутнiх вiдшкодувань, витрати страховика на врегулювання 
збиткiв i не включає аквiзицiйнi витрати за укладеними договорами. 
(Потiк 2) – майбутнi виплати за страховими випадками, що сталися протягом перiоду 
спостережень. Розглядаються лише виплати за договорами , укладеними протягом перiоду 
спостережень. Цей потiк включає в себе суми майбутнiх вiдшкодувань, витрати страховика на 
врегулювання збиткiв i не включає майбутнi аквiзицiйнi витрати за укладеними договорами. 
(Потiк 3) – майбутнi виплати за страховими випадками, що трапляться пiсля звiтної дати. 



Розглядаються лише виплати за договорами, укладеними протягом перiоду спостережень. Цей 
потiк включає в себе суми майбутнiх вiдшкодувань, витрати страховика на врегулювання збиткiв i 
не включає майбутнi аквiзицiйнi витрати за укладеними договорами. 
(Потiк 1) є сумою (Потоку 2) та (Потоку 3). Цi потоки розглядаються як випадковi величини. 
Математичнi сподiвання цих величин будемо вiдповiдно позначати: 
(П1) - математичне сподiвання (Потоку 1); 
(П2) - математичне сподiвання (Потоку 2); 
(П3) - математичне сподiвання (Потоку 3); 
(П2) будемо розглядати як оцiнку суми резервiв збиткiв.  
(П3) будемо розглядати як оцiнку резерву незароблених премiй. 
Крiм того, розглянемо допомiжнi випадковi величини: 
(Виплати 1) - усi виплати за договорами, укладеними протягом перiоду спостережень. 
Розглядаються виплати майбутнi та минулi. Ця випадкова величина включає в себе суми 
вiдшкодувань, витрати страховика на врегулювання збиткiв i не включає аквiзицiйнi витрати за 
укладеними договорами. 
(Виплати 2) – виплати за страховими випадками, що сталися протягом перiоду спостережень. 
Розглядаються майбутнi та минулi виплати за договорами, укладеними протягом перiоду 
спостережень. Ця випадкова величина включає в себе суми вiдшкодувань, витрати страховика на 
врегулювання збиткiв i не включає аквiзицiйнi витрати за укладеними договорами.  
(Виплати 3) – виплати, що сплаченi протягом перiоду спостережень. Розглядаються минулi 
виплати за договорами, укладеними протягом перiоду спостережень. Ця величина включає в себе 
суми вiдшкодувань, витрати страховика на врегулювання збиткiв i не включає аквiзицiйнi витрати 
за укладеними договорами. Це фiксована величина. 
Вiдповiдно: 
(В1) - математичне сподiвання (Виплат 1); 
(В2) - математичне сподiвання (Виплат 2); 
(В3) – скорочення для (Виплат 3). 
Вхiднi данi 
Вхiднiми даними для даної методики є рiчна фiнансова звiтнiсть страховiка за N+1 рiк, а саме: 
Пояснювальна записка до звiтних даних страховика, роздiли 3,4; 
Звiт про доходи та витрати страховика. 
На пiдставi фiнансової звiтностi страховика знходимо наступнi величини: 
(РНП N) – резерв незароблених премiй на кiнець перiоду спостережень; 
(РНП 0) – резерв незароблених премiй на початок перiоду спостережень; 
(РЗ N) - сума резервiв збиткiв на кiнець перiоду спостережень; 
(РЗ 0) – сума резервiв збиткiв на початок перiоду спостережень; 
(Пр N) – сума премiй, отримених за перiод спостережень; 
(ЧВпл N)- сума чистих виплат, сплачених за перiод спостережень (без урахування витрат на 
врегулювання); 
(Вр N) - витрати, пов’язанi з врегулюванням страхових випадкiв протягом перiоду спостережень. 
Цi величини є основою для подальших обчислень. 
Оцiнка страхових зобов’язань 
Сума виплат, сплачених за перiод спостережень, (Впл N) обчислимо в такий спосiб: 
(Впл N) = (ЧВпл N)+(Вр N) 
Якщо (Вр N)/ (Впл N) 
(Впл N) = 1,03 (ЧВпл N). 
Середня збитковiсть може бути знайдена однiм iз способiв: 
(Збт) = (Впл N+1)/( Пр N+1) - виплати подiленi на премiї за N+1 перiод; або 
(Збт) =[(Впл N)+(РЗ N)- (РЗ 0)]/[( Пр N) - (РНП N) + (РНП 0)] 
Якщо (Збт) 
(Збт) = 0,05. 
Виплати, сплаченi в перiод спостережень, за договорами, укладеними до перiоду спостережень (з 
врахуванням витрат на врегулювання страхових випадкiв) дорiвнюють: 



(Впл 0) = (РЗ 0) + (РНП 0) (Збт).  
Величини (В1) та (В3) оцiнимо так: 
(В1) = (Пр N)(Збт), 
(В3) = (Впл N) - (Впл 0) 
Для (В2) можливi два варiанти: 
(В2)= (Пр N)(Збт) - (РЗ N) (Збт), або 
(В2)= (Впл N) + (РЗ N) - (Впл 0). 
З наведених визначень потокiв видно, що: 
(Потiк 1)= (Виплати 1) – (Виплати 3); 
(Потiк 2)= (Виплати 2) – (Виплати 3); 
(Потiк 3)= (Виплати 1) – (Виплати 2). 
Звiдки маємо: 
(П1)= (В1) – (В3); 
(П2)= (В2) – (В3); 
(П3)= (В1) – (В2). 
Висновки 
Страховi зобов’язання за укладеними до звiтної дати договорами становлять (П1). 
Страховi зобов’язання з оплати майбутнiх збиткiв за страховими випадками, що трапляться пiсля 
звiтної дати становлять (П3). Ця величина є мiнiмально оцiнкою резерву незарблених премiй. 
Страховi зобов’язання з оплати збиткiв за страховими випадками, що трапились до звiтної дати 
становлять (П2). Ця величина є мiнiмально оцiнкою суми резервiв збиткiв.  
Оцiнки страхових зобов’язань (П1), (П2), (П3) не мiстять вiдстрочених аквiзицiйних витрат. 
Розрахунковi значення допомiжних величин, що використовуються в методицi при розрахунках, 
зведенi у таблицi: 
Величина Скороченепозначення Значення 
Збитковiсть 
(Збт) 0,05 
Загальнi виплати у 2014 та наступних роках за договорами попереднiх рокiв (Впл 0) 854,75 
Загальнi виплати за договорами, що укладенi в перiод 2014-2017 рокiв (В1) 9515,18 
Загальнi виплати за випадками 2014-2017рокiв в межах договорiв 2014-2017рокiв (В2) 8864,67 
Загальнi виплати, сплаченi у 2014-2017 роках в межах договорiв 2014-2017рокiв (В3) 3000,17 
Загальна сума майбутнiх виплат за договорами 2014-2017рокiв (П1) 6515,01 
Сума резервiв збиткiв на кiнець2017 року 
(П2) 5864,5 
Резерв незароблених премiй на кiнець2017року (П3) 650,51 
Таким чином маємо: 
Актуарна оцiнка резерву незароблених премiй станом на 31.12.2017р. становить 
650,51 тис. грн. 
Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв станом на 31.12.2017–5864,5 тис. грн. 
Резерв незароблених премiй, сформований вiдповiдно до законодавства, становить 13010,2тис. 
грн. та перевищує розмiр резерву, сформованного актуарно за результатами перевiрки 
адекватностi страхових зобов’язань. 
Сума резервiв збиткiв, сформована вiдповiдно до законодавства, дорiвнює 5864,5 тис. грн. та 
дорiвнює розмiру суми резервiв, сформованих актуарно за результатами перевiрки адекватностi 
страхових зобов’язань. 
Оскiльки розмiри резервiв, сформованих за методами, визначеними законодавством, перевищують 
розмiр резервiв сформованих актуарно на пiдставi перевiрки адекватностi зобов’язань, 
рекомендуємо в фiнансовiй звiтностi зазначати розмiр резервiв, що сформованi вiдповiдно 
законодавства, а саме: 
резерв незароблених премiй –13010,2 тис.грн.; 
резерв заявлених, але не виплаченихзбиткiв- 1597,4тис.грн.; 
резерв збиткiв, якiвиникли, але не заявленi -4267,1тис.грн. 
19.Управлiння фiнансовими i страховими ризиками 



Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв (кредитного, 
ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик 
включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий 
ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Компанiя не вважає цi ризики iстотними, отже, не 
встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння цими ризиками. Управлiння 
операцiйними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функцiонування 
внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму. 
Кредитний ризик. Компанiя пiддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що 
одна сторона фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок невиконання iншою стороною 
своїх зобов'язань. Основнi статтi, у зв'язку з якими у Компанiї виникає кредитний ризик, - це 
грошовi кошти та депозити в банках.  
Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдбивається в балансовiй вартостi 
фiнансових i страхових активiв у балансi. 
Ринковий ризик. Компанiя пiддається ринковим ризикам, якi виникають у зв'язку з вiдкритими 
позицiями по (а) валют i (б) процентних ставках, якi схильнi до впливу загальних i специфiчних 
коливань ринку. 
Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик змiни вартостi фiнансового iнструмента внаслiдок 
коливань валютних курсiв.  
Ризик процентної ставки. Компанiя пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань домiнуючих 
рiвнiв ринкової процентної ставки на її фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа 
може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки 
в разi непередбачених змiн. У Компанiї вiдсутнi офiцiйно оформлена полiтика i процедури для 
управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик для дiяльностi 
Компанiї є несуттєвим.  
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами 
при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя щодня стикається з вимогами оплати вiд 
постачальникiв товарiв i послуг та заявами клiєнтiв про страховi випадки. Компанiя має достатньо 
коштiв для виконання бiльшостi перерахованих вимог. Крiм того, надходження грошових коштiв, 
пов'язанi з доходом вiд страхових премiй, також є джерелом грошових ресурсiв для виконання 
поточних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2015 року всi фiнансовi зобов'язання Компанiї 
погашаються за вимогою або протягом 1 мiсяця пiсля закiнчення звiтного перiоду. Недисконтованi 
грошовi потоки за фiнансовими зобов'язаннями згiдно з договорами дорiвнюють балансовiй 
вартостi.  
Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовiрнiсть 
настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. По самiй сутi 
договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього непередбачуваним. 
Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується для визначення цiни 
договору та створення резервiв, основний ризик, якому пiддається Компанiя, полягає в тому, що 
фактичнi виплати перевищать балансову вартiсть страхових зобов'язань. Це може вiдбутися в 
результатi того, що регулярнiсть або розмiр виплат будуть вищi, нiж за оцiночними даними. 
Страховi випадки носять випадковий характер, i фактична кiлькiсть i сума виплат будуть з року в 
рiк вiдрiзнятися вiд даних, передбачених страховими моделями. Як показує досвiд, чим бiльше 
портфель подiбних договорiв страхування, тим менше вiдносна мiнливiсть очiкуваного 
результату. Крiм того, якщо портфель договорiв страхування є бiльш диверсифiкованим, змiни в 
який-небудь з його пiдгруп нададуть менший вплив на портфель в цiлому. 
Компанiя контролює страховий ризик шляхом: 
• стратегiї андерайтингу та проактивного монiторингу ризику. Компанiя встановлює лiмiти 
максимально можливої суми страхових збиткiв, якi вона може вiдшкодувати, i передає вiдповiднi 
контрольнi повноваження спiвробiтникам з урахуванням їх професiйної компетентностi. Оцiнка 
потенцiйних нових продуктiв проводиться з метою всебiчного аналiзу пов'язаних з ними ризикiв i 
виправданостi таких ризикiв з точки зору майбутнiх доходiв. 
• укладання вiдповiдних договорiв перестрахування. Компанiя прагне диверсифiкувати дiяльнiсть 
з перестрахування, використовуючи договори факультативного перестрахування. Крiм того, 



полiтика Компанiї передбачає максимальне утримання ризику вiдповiдальностi по окремих 
страхових продуктах. 
Компанiя здiйснює страхову дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування 
укладаються в українських гривнях. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за 
напрямками страхової дiяльностi.  
20.Процедура управлiння ризиками 
Товариство, як страхова компанiя, видiляє два рiзновиди ризикiв: тi, якi надходять вiд 
страхувальникiв, та тi, що обумовленi її дiяльнiстю. Ризик страхувальника - невизначена 
можливiсть появи збиткiв (втрат, пошкоджень та знищення), вимiряного в грошовому виразi. 
Ризик страховика - невизначена можливiсть недостатностi коштiв страхової компанiї для 
виконання своїх фiнансових зобов'язань. Використовуються для аналiзу такi фактори ризику:  
- страховий ризик; ринковий ризик; кредитний ризик; ризик лiквiдностi; операцiйний ризик; 
груповий ризик; системний ризик.  
- Iнвестицiйнi ризики (ризики, пов'язанi iз активами) - це рiзнi ризики, якi прямо чи 
опосередковано пов'язанi зi спроможнiстю управляти активами.  
Джерелом покриття iнвестицiйних ризикiв є власнi вiльнi кошти та резерви, передбаченi його 
органiзацiйно-правовою формою.  
Дохiд, отриманий Товариством за видами страхування, використовується для виконання 
страхових зобов'язань, коли кошти страхових резервiв та власних вiльних коштiв стає 
недостатньо.  
До нефiнансових ризикiв вiдносять ризик репутацiї страховика, юридичний ризик порушення або 
недотримання вимог нормативно-правових актiв, законодавства, угод, стратегiчний ризик 
неправильних управлiнських рiшень, операцiйно-технiчний ризик. Процес управлiння такими 
ризиками зводиться до їх мiнiмiзацiї.  
21.Взаємозалiк активiв i зобов'язань 
Фiнансовi активи й зобов'язання згортаються та вiдображаються в Балансi в згорнутому видi в 
тому випадку, якщо для цього iснують юридичнi пiдстави й намiр сторiн врегулювати 
заборгованiсть шляхом взаємозалiку або реалiзувати актив i виконати зобов'язання одночасно. 
22.Порядок визнання доходiв 
Доходи Товариства, пов’язанi зi страховою дiяльнiстю, визнаються та нараховуються згiдно з 
МСБО 4 “Страховi контракти».  
До складу доходу вiд страхової дiяльностi включаються: 
- страховi премiї нарахованi, в частинi сум страхових платежiв, що вiдповiдають страховим 
ризикам на звiтну дату; 
- комiсiйна винагорода за договорами, переданими в перестрахування; 
- частки страхових сум i страхових вiдшкодувань, сплаченi перестраховиками; 
- результат змiни резервiв iз страхування. 
Порядок вiдображення в облiку доходiв звiтного перiоду за укладеними договорами страхування 
залежить вiд визначених договором страхування умов набрання чинностi та сплати 
страхувальником страхових платежiв. Якщо договiр страхування набирає чинностi iз зазначеної в 
ньому дати, нарахування страхових платежiв здiйснюється в тому перiодi, до якого належить, 
зазначена в договорi дата.  
У разi дострокового припинення договору страхування за заявою страхувальника, страховик 
повертає йому страхову суму, яка розраховується актуарно на дату розiрвання такого договору. 
Для облiку iнших доходiв та фiнансових i надзвичайних доходiв застосовувати рахунки класу 7. 
Склад доходiв, що вiдносяться до вiдповiдних груп, та положення, встановленi МСФЗ 18. 
У вiдповiдностi до вимог пiдготовки фiнансової та податкової звiтностi застосовувати принцип 
нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат. 
На звiтну дату 31.12.2017 року Товариство у примiтках до фiнансової звiтностi розкривається така 
iнформацiя:  
Прибуток дiяльностi за 2017 рiк становить 2729,40 тис. грн. 
Доходи (витрати) вiд припинених видiв дiяльностi вiдсутнi. 
2017 2016 



Iншi операцiйнi доходи 1930,20 тис. грн 2761,4 тис. грн 
Iншi фiнансовi доходи 1334,90 тис. грн 2169,1 тис. грн 
Iншi доходи 11480,30 тис. грн 39009,8 тис. грн 
тис. грн.  
Сума прибутку вiд звичайної дiяльностi до оподаткування у 2017 роцi — 4726 тис. грн. 
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2017 рiк — 1996,60 тис. грн. 
Прибуток вiд надзвичайних подiй у 2017 роцi не було. 
Податок на прибуток вiд надзвичайних подiй за 2017 рiк не нараховувався. 
Виплати акцiонерам не здiйснювались. 
 
23.Облiк витрат 
Витрати Товариства, пов’язанi з страховою дiяльнiстю, визнаються та нараховуються згiдно 
положень МСБО 4 «Страховi контракти».  
Витрати звiтного перiоду визначати одночасно з доходами, для одержання яких вони понесенi. 
До витрат собiвартостi страхових послуг вiдносити страховi виплати, витрати пов'язанi з 
врегулюванням страхових подiй, iншi витрати собiвартостi (матерiальнi, на оплату працi 
працiвникiв соцiальнi вiдрахування та iншi) згiдно встановленої структури витрат. 
Облiк витрат ведеться на рахунках класу 9 "Витрати дiяльностi". 
У примiтках до фiнансової звiтностi розкривається така iнформацiя: Згiдно «Звiту про фiнансовi 
результати» 
2017р 2016р 
Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї 563,3 тис. грн.. 503,1 тис. грн.. 
Страховi виплати 26415,7 тис. грн.. 27429,6 тис. грн.. 
Адмiнiстративнi витрати, з них: 
- Оренда, комунальнi послуги  
- Заробiтна плата спiвробiтникам 
- Iншi витрати 5911,80 тис. грн. 
2297,4 тис. грн. 
1709,1 тис. грн. 
1905,3 ти. грн.. 5561,6 тис. грн.. 
690,9 тис. грн. 
1347,1 тис. грн. 
3523,6 тис. грн. 
Витрати на збут, з них  
- Агентська винагорода  
- Заробiтна плата спiвробiтникам 
- Iншi витрати 2577,90 тис. грн. 
1143,1 тис. грн. 
964,4 тис. грн. 
470,4 тис. грн.. 3056,9 тис. грн. 
1731,0 тис. грн.. 
1022,7 тис. грн. 
303,2 тис. грн.. 
Iншi операцiйнi витрати 4227,60 тис. грн. 2046,7 тис. грн.. 
Iншi витрати 12377,60 тис. грн.. 40201,3 тис. грн.. 
Доходiв та витрат за надзвичайними подiями не було.  
24. Використання прибутку 
Шляхи використання прибутку визначаються Статутом Товариства та Загальними зборами 
Акцiонерiв Товариства  
Податок на прибуток вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке 
вступило в дiю або має бути введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку 
на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений податок i визнаються у складi прибутку 
чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних в iнших сукупних 



доходах або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж або iншому перiодi. 
Поточний податок – це сума, яку, як очiкується,необхiдно буде сплатити або вiдшкодувати у 
податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного чи попереднiх 
перiодiв. Якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй, 
оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим методом. Iншi 
податки, крiм податку на прибуток, вiдображаються у складi адмiнiстративних та iнших 
операцiйних витрат. 
Вiдстрочений податок вiдображається у вiдношеннi тимчасових рiзниць активiв, що виникають 
мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, що визначаються для цiлей їх вiдображення в 
фiнансовiй звiтностi, i їх податковою базою. Вiдстрочений податок не визнається у вiдношеннi 
наступних тимчасових рiзниць: рiзницi, пов'язанi з вiдображенням у фiнансовiй звiтностi гудвiла 
та тi, що не зменшують базу оподаткування; рiзницi, що вiдносяться до активiв чи зобов'язань, 
факт первiсного визнання яких не впливає нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток.  
Величина вiдстроченого податку визначається виходячи зi ставок податку на прибуток, якi будуть 
застосовуватися в майбутньому, у момент вiдновлення тимчасових рiзниць, ґрунтуючись на 
дiючих або по сутi введених у дiю законах станом на звiтну дату. 
Вимоги по вiдстроченому податку вiдображаються в тiй мiрi, у якiй iснує ймовiрнiсть того, що 
вмайбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй для покриття тимчасових 
рiзниць, неприйнятних витрат по податках i невикористаних податкових пiльг. Розмiр вимог по 
вiдстроченому податку зменшується в тому розмiрi, у якому не iснує бiльше ймовiрностi того, що 
буде отримана вiдповiдна вигода вiд реалiзацiї податкових вимог. 
Поточна ставка податку на прибуток вiд страхової дiяльностi складає 3%, вiд iншої складає 18%. 
25.Звiт про власний капiтал 
Основною метою Товариства вiдносно управлiння капiталом є дотримання вимог законодавства 
України вiдносно рiвня достатностi капiталу й вимог регулюючих органiв в областi страхування, а 
також забезпечення фiнансової стабiльностi Товариства i здатностi продовжити здiйснення 
фiнансово-господарчої дiяльностi вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi. 
Керiвництво вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi 
капiталу, показаного в Балансi. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Товариство аналiзує 
наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом розподiлу частки прибутку мiж 
учасникам. На Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги 
до капiталу - це мiнiмальна сума статутного капiталу, а також ряд нормативiв платоспраможностi, 
розмiщення страхових резервiв i iнших нормативiв. 
Товариство дотримується всiх регулятивних вимог до капiталу у звiтному перiодi. 
У примiтках до фiнансової звiтностi за 2017 рiк Товариство розкривається наступну iнформацiю: 
Станом на 31.12.2017 року розмiр резервного капiталу становить 16308,60 тис. грн. 
Зменшення резервного капiталу за рахунок уцiнки фiнансових iнвестицiй у розмiрi -
15556,20тис.грн.  
Станом на 31.12.2017 року розмiр нерозподiленого прибутку склав 7151,40тис. грн.  
 
Додатковий вкладений капiтал вiдсутнiй. 
26.Виправлення помилок. 
У звiтному перiодi виправлення помилок минулих перiодiв скориговано на суму -57,70 тис грн. 
27.Пов’язанi особи Товариства 
На виконання вимог МСФЗ 24 Товариство розкриває наступну iнформацiю.  
Згiдно МСФЗ 24, до пов'язаних сторiн Товариства належать: 
- юридичнi особи, якi мають можливiсть одноосiбно контролювати дiяльнiсть Товариства або 
суттєво впливати на прийняття нею фiнансових та оперативних рiшень, а так само тi, щодо яких 
Товариство має такi можливостi. 
- це фiзичнi особи, або члени сiм'ї фiзичної особи, якi здiйснюють одноосiбно контроль за 
дiяльнiстю Товариства, а також посадовi особи, якi мають повноваження на планування, 
керiвництво та контроль за дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Товариства i члени родин вище 
зазначених осiб. 



Перелiк пов’язаних сторiн визначається, враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише юридичну 
форму. 
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або 
якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу 
сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень, отже, наша компанiя пов’язаних сторiн 
не має.  
28.Умовнi зобов’язання 
Податкова система України поступово посилюється та змiнюється, але й одночасно 
характеризується наявнiстю часто мiнливих нормативних документiв, якi, у багатьох випадках, 
мiстять неоднозначнi, часом суперечливi формулювання, вiдкритi для рiзних iнтерпретацiй з боку 
податкових органiв. Найчастiше мiнливi норми законодавства допускають рiзнi iнтерпретацiї з 
боку податкових органiв, що мають право накладати значнi штрафи, нараховувати й стягувати 
пенi. 
На думку керiвництва, податковi зобов'язання були повнiстю вiдображенi в данiй фiнансовiй 
звiтностi, виходячи з iнтерпретацiї керiвництвом чинного податкового законодавства України, 
офiцiйних коментарiв нормативних документiв i роз’яснень податкових та судових органiв. 
Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2017 року в Товариствi не iснує потенцiйних 
податкових зобов'язань та незавершених судових розглядiв. 
29. Подiї пiсля дати балансу 
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують 
коригування активiв та зобов'язань пiдприємства вiдсутнi. 
Керiвництво визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб, уповноважених 
пiдписувати звiтнiсть. 
Пiсля звiтного перiоду та до затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 
2017 року не вiдбулося суттєвих подiй, якi б могли вплинути на економiчнi рiшення користувачiв. 
Компанiя ставить перед собою мету в повному обсязi задовольнити потреби користувачiв 
фiнансової звiтностi. 
 
___________________ 
Бондар О.В. 
Генеральний директор _________________ 
Сазонова Н.М. 
Головний бухгалтер  

 


