
Титульний аркуш 
 

29.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 
документа) 
№ 30051 
(вихідний реєстраційний номер 
електронного документа) 

 
 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 
змінами) (далі - Положення). 
 

Генеральний директор    Бондар О.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 
 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 
за 2018 рік 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-
Полiс" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30860173 
4. Місцезнаходження: 03049, м. Київ, вулиця Богданiвська, 24 офiс 23 
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 290-96-09, 290-96-09 
6. Адреса електронної пошти: office@mega-polis.biz 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 16.04.2019, Протокол №050419 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку:  
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

https://mega-
polis.biz/oficijna-

informaciya/ 29.04.2019 
 (адреса сторінки) (дата) 



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



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів  
26. Інформація вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X 
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
4.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 
оскiльки дана посадан вiдсутня у емiтента.. 
5.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 
оскiльки надання даної iнформацiї не вимагається чинним законодавством України. 
6.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю, 
тому що фiлiали та iншi вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi. 
8. Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс"  не розкриваэ дану 
iнформацiю, оскiльки штрафнi санкцiї вiдсутнi. 
10. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 
емiтента в разi їх звiльнення не пiдлягає розкриттю приватним акцiонерним товариством 
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. 
13.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 
оскiльки вiдповiдних змiн не вiдбувалося.. 
14.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 
оскiльки змiна осiб не вiдбувалася. 
15.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 



оскiльки змiна осiб не вiдбувалася. 
17. Емiтентом не здiйснювався випуск облiгацiй.  
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" не здiйснювалося випуску iнших цiнних паперiв, тому така 
iнформацiя не надається. 
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" не здiйснювало випуску похiдних цiнних паперiв. 
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв. 
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" не здiйснювало придбання власних акцiй протягом звiтного року. 
18.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 
оскiльки передання об'єкта не здiйснювалося 
19.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 
оскiльки цiннi папери у власностi працiвникiв не знаходяться. 
20.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 
оскiльки акцiї у власностi працiвникiв не знаходяться. 
21.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 
оскiльки обмежень немає. 
23.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 
оскiльки виплати дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не здiйснювалося. 
24. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не 
розкривається, оскiльки дiяльнiсть емiтента не вiдноситься до виробничої галузi. 
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається, оскiльки дiяльнiсть 
емiтента не вiдноситься до виробничої галузi. 
25. Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не розкриває дану 
iнформацiю, оскiльки розкриття даної iнформацiї стосовно приватного акцiонерного 
товариства не передбачено чинним законодавством України. 
26.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не розкриває дану 
iнформацiю, оскiльки розкриття даної iнформацiї стосовно приватного акцiонерного 
товариства не передбачено чинним законодавством України 
27.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не розкриває дану 
iнформацiю, оскiльки розкриття даної iнформацiї стосовно приватного акцiонерного 
товариства не передбачено чинним законодавством України. 
28.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 
оскiльки вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не 
вiдбувалося. 
31.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 
оскiльки борговi цiннi папери не випускалися. 
33.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 
оскiльки акцiонернi або корпоративнi договори  не укладалися. 
34.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю, 
оскiльки договори чи правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,якi здiйснюють 
контроль над емiтентом вiдсутнi. 
36.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю, 
оскiльки iпотечнi облiгацiї вiдсутнi. 
37.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю, 
оскiльки iпотечнi облiгацiї вiдсутнi. 
38.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю, 
оскiльки прострочених строкiв сплати платежiв немає. 
39.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю, 
оскiльки iпотечнi сертифiкати вiдсутнi. 
40.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю, 
оскiльки реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. 
41.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю, 



оскiльки  ФОН вiдсутнiй . 
42.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 
оскiльки випускiв сертифiкатiв ФОН не було. 
43.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 
оскiльки особи щл володiють сертифiкатамиФОН вiдсутнi. 
44.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 
оскiльки розрахунок вiдсутнiй. 
45.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс" не надає iнформацiю 
оскiльки правила ФОН вiдсутнi. 



ІІІ. 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) 
  
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 належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 26 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 65.12 - Iншi види страхування,крiм страхування життя (основний) 
 65.20 - Перестрахування 
 66.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування 
10. 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 
 26501052600143 
 
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Орган державної влади, що 
видав ліцензію 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

(за 
наявності) 

1 2 3 4 5 
обов'язкове страхування 
цивiльної вiдповiдальностi 
суб'єктiв господарювання за 

шкоду, яку може бути заподiяно 
пожежами та аварiями на 

АГ № 569174 20.12.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



об'єктах пiдвищеної небезпеки, 
включаючи 

пожежовибухонебезпечнi 
об'єкти та об'єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може 
Опис Лiцензiя видана безстроково 

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 послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 
добровiльне страхування вiд 
нещасних випадкiв безстрокова 

АГ № 569169 20.12.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 
добровiльне страхування 
наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

АГ № 569167 20.12.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково. 
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 України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 
добровiльне страхування 
вантажiв та багажу 
(вантажобагажу) 

АГ № 569163 20.12.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 
добровiльне страхування 
фiнансових ризикiв 

АГ № 569173 20.12.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 
добровiльне страхування 

вiдповiдальностi перед третiми 
особами [крiм цивiльної 
вiдповiдальностi власникiв 
наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 
повiтряного транспорту, 
вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiс 

АГ № 569171 20.12.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 
обов'язкове особисте 

страхування вiд нещасних 
випадкiв на 

транспортiобов'язкове особисте 

АГ № 569170 20.12.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



страхування вiд нещасних 
випадкiв на 

транспортiобов'язкове особисте 
страхування вiд нещасних 

випадкiв на 
транспортiобов'язкове особисте 

страхування вiд н 
Опис Лiцензiя видана безстроково 

обов'язкове страхування 
вiдповiдальностi суб'єктiв 
перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 
негативних наслiдкiв при 
перевезеннi небезпечних 
вантажiвобов'язкове 

страхування вiдповiдальностi 
суб'єктiв перевезення 
небезпечних вантажiв н 

АГ № 569168 20.12.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 
добровiльне медичне 

страхування (безперервне 
страхування здоров'я) 

АГ № 569166 20.12.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 
добровiльне страхування вiд 
вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

АГ № 569164 20.12.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 
 
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
1) Найменування 
  ПрАТ "Всесвiт" 
2) Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 36291803 
4) Місцезнаходження 
 04200, м. Київ, вул. Юрiя Кондратюка,5, офiс 880 
5) Опис  
 ПрАТ "СК "Мега-Полiс" володiє простими iменними акцiями, форма бездокументарна 
ПрАТ "Всесвiт" в кiлькостi 8490290 штук, номiнальна вартiсть 1 цiнного паперу становить 0,25 
гривень, загальна номiнальна вартiсть становить 2122572,50 грн., що становить 7,0752% 
статутного капiталу. 
 
 



 
16. Судові справи емітента 

 
№ 
з/п Номер справи Найменування 

суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду 
справи 

1 910/5966/18 Господарський суд 
м. Києва 

ПАТ "Дiамантбанк" ПрАТ "СК "Мега-
Полiс" 

ПрАТ "Енерго 
технологiї" 

Про звернення стягнення на 
предмет застави шляхом 

набуття права власностi ПАТ 
"Дiамантбанк" на облiгацiї 

внутрiшньої державної позики 
України, емiтованi 

мiнiстреством фiнансiв України, 
у кiлькостi 3 764 шт. олiгацiй, 
вартiстю - 1000,00 грн., кожна, 
загальною номiнальною 
вартiстю 3 764 000, 00 грн, 
форма випуску та форма 

iснування цiнного папера - 
бездокументарна, що належить  

ПРИВАТНОМУ 
АКЦIОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" з 
урахуванням накопиченого 

купонного доходу.   

Зупинено 
проваджнення у 

справi 

Примітки: 
 



XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства не вiдбувалось. 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 26 осiб. 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiвта осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа.:  
Витрати на оплату працi  оплати працi:  
4 150 тис.грн.за 2018 рiк., 
3 735 тис.грн. за 2017 рiк.  
Витрати збiльшено у порiвняннi з минулим перiодом на 415 тис.грн. 
 
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв 
операцiйним потребам емiтента:  
пiдприємство за власнi кошти проводить пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв в спецiалiзованих 
навчальних закладах, направляє працiвникiв пiдприємства на семiнари, щодо вiдповiдних 
тематик. 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 
установами. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Протягом звiтного перiоду не було пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, 
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. 
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi 
строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання 
зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).   



Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за 
амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв 
а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; 
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: 
- фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку; 
- фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: 
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю; 
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку. 
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство 
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю . 
При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:  
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та  
б) отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове 
взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку. 
Фiнансовий актив оцiнюється  за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою 
одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують 
грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку 
основної суми.  
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, 
який облiковується за амортизованою вартiстю. 
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 
Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить 
депозити та дебiторську заборгованiсть.  
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи 
метод ефективного вiдсотка. 
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовує одну чи кiлька 
ставок дисконту, котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових 
iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну 
якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом є 
фiксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якiй 
здiйснюватимуться платежi.  
Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у 
розмiрi, що дорiвнює: 
- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не 
зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання; 
- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний 
ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання. 
У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними 
грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими 
потоками, якi Товариство очiкує одержати на свою користь. 
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим 
iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки 
Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику 
настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового 
iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту 



(невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком 
настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує 
при цьому обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без 
надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту 
первiсного визнання. 
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом 
не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що 
фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату. 
У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є 
придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює 
очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою 
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною 
ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або 
збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi. 
Товариство визнає банкiвськi депозити зi строком погашення вiд одного до дванадцяти мiсяцiв з 
дати фiнансової звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно призведе 
до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй. 
Товариство вiдносно банкiвських депозитiв має наступну модель розрахунку збитку вiд 
знецiнення фiнансового активу: 
- при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний рiвень рейтингу 
uaAAA, uaAA, uaA та банки, що мають прогноз "стабiльний", що присвоюється рейтинговими 
агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств 
НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховується в залежностi вiд строку та 
умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складає 0%, вiд 3-х 
мiсяцiв до 1 року - 1% вiд суми розмiщення, бiльше 1 року - 2%); 
- при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний 
рiвень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного 
реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв 
збитку розраховується у розмiрi вiд 7% до 20% вiд суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв. 
 
Депозити в банках. Депозити в банках облiковуються за амортизованою вартiстю за 
вирахуванням резерву на знецiнення. 
Дебiторська заборгованiсть та передплата. Дебiторська заборгованiсть облiковується за 
принципом нарахування i вiдображається за амортизованою вартiстю. Дебiторська 
заборгованiсть визнається в разi виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з 
договором. Передплата визнається на дату платежу та вiдображається у звiтi про сукупнi доходи 
пiсля надання послуг. 
Якщо у Товариства iснує об'єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i 
передоплата не будуть вiдшкодованi, Товариство створює вiдповiдний резерв на знецiнення та 
зменшує чисту балансову вартiсть дебiторської заборгованостi й передоплати до вартостi їх 
вiдшкодування. Знецiнення вiдображається у звiтi про сукупнi доходи. Товариство збирає 
об'єктивнi свiдчення щодо знецiнення дебiторської заборгованостi та передплат по страховiй 
дiяльностi, використовуючи тi ж методи та оцiночнi розрахунки, що й у випадку знецiнення 
фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. 
Товариство аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення 
щоквартально окремо по кожному контрагенту. У залежностi вiд умов договорiв страхування, 
строкiв i сум грошових коштiв, отриманих в ходi погашення зазначених сум, Товариство 
створює резерв на знецiнення по кожному боржнику.  
Товариство створює резерв на знецiнення по кожному боржнику.  
Вiдповiдно до облiкової полiтики товариства, якщо розрахована сума резерву на знецiнення 
складає менше розрахованої суми суттєвостi, тодi пiдприємство може не нараховувати та не 



вiдображати в звiтностi суми резервiв на знецiнення. Сума суттєвостi визначається на рiвнi 5 % 
активiв пiдприємства на кожну звiтну дату. 
 
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку. 
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств. 
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. 
Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом 
органiзатора торгiвлi. 
Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi 
активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 
вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на 
користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу 
активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за 
найсприятливiший ринок. 
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi 
вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, 
максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих 
вхiдних даних. 
Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, 
Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення 
можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами 
кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi 
фондового ринку. 
Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi 
включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням 
наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких 
емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
Основним видом дiяльностi Товариства є послуги зi страхування та перестрахування. 
 
Бiльше 10 вiдсоткiв доходу за звiтний рiк Товариство отримало за рахунок надання послуг за 
такими видами страхування 



- добровiльне медичне страхування - 68,86 вiдсоткiв, або 35 667,90 тис.грн 
- добровiльне страхування наземного транспорту - 12,52 вiдсотки, або 6 481,70 тис.грн. 
 
Протягом 2018р. Товариство не експортувало послуги. 
 
На надання послуг Товариством не впливають сезоннi змiни. 
 
Основними ринками збуту є територiя України.  
 
Основними клiєнтами є фiзичнi особи з якими укладаються договори страхування. 
 
Основним ризиком в дiяльностi Товариства є cтраховий 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 Товариство, полягає в тому, що фактичнi виплати перевищать 
балансову вартiстьстрахових 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 вiдданих, передбачених страховими моделями.  
Товариство контролює страховий ризик шляхом: 
- стратегiї андерайтингу та проактивного монiторингу ризику. Товариство 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. Товариство прагне диверсифiкувати 
дiяльнiсть з перестрахування, використовуючи як договори облiгаторного перестрахування, так i 
договори факультативного перестрахування. Крiм того, полiтика Товариства передбачає 
максимальне утримання ризику вiдповiдальностi по окремих страхових продуктах. Товариство 
здiйснює страхову дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування укладаються в 
українських гривнях. 
Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за напрямками страхової дiяльностi. 
 
Протягом 2018р. страховi послуги продавались з рук в руки. Страхувальники звертались 
напряму до Товариства для купiвлi послуг. 
 
Товариство впроваджує новi технологїї для покращення продажу своїх послуг, та займає 0,2 
вiдсотки ринку страхових послуг України. 
 
На ринку страхування України дiє понад 130 страхових компанiй, якi складають потужну 
конкуренцiю Товариству. 
 
У 2019р. Товариством буде додатково отримано лiцензiї щодо обов'язкового страхування. 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування  
Протягом останнiх п'яти рокiв Товариством було придбано земельнi дiлянки загальною площею 



9,45 га, вартiстю 11 495 тис. грн.  
Вказанi активи придбано в 2018 роцi.  
У 2019р. Товариство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань. 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 
На балансi Товариства знаходяться земельнi дiлянки загальною площею 9,45 га. Земельнi 
дiлянки знаходяться в Київськiй областi. Щодо основних засобiв значнi правочини не 
укладались. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої 
амортизацiї та резерву на знецiнення, якщо необхiдно. 
Витрати на незначний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх 
здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання та iнших основних засобiв 
капiталiзується, а компоненти, що були замiненi, списуються. 
На кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення обладнання 
та iнших основних засобiв. Якщо такi ознаки знецiнення iснують, керiвництво Товариства 
оцiнює вiдшкодовану суму, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж 
або вартостi його використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Балансова вартiсть активу 
зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у 
складi прибутку чи збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення активу, визнаний у попереднiх перiодах, 
сторнується, якщо вiдбулися змiни в розрахунках, що застосовувалися для визначення вартостi 
використання активу або його справедливої вартостi мiнус витрати на продаж. 
Прибуток та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних засобiв, визначенi як рiзниця мiж 
сумою надходжень вiд вибуття та балансовою вартiстю активу на дату вибуття вiдображаються 
у складi прибутку чи збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах або витратах). 
Амортизацiя. Амортизацiя устаткування й iнших основних засобiв розраховується лiнiйним 
методом для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх 
експлуатацiї за такими нормами: 
Строки експлуатацiї, рокiв 
Машини та обладнання 10 
Iншi основнi засоби 5-12 
 
Сучасний перiод економiки України характеризується не тiльки певними проблемами в 
економiчнiй сферi, а й глобальною кризою в екологiї. Кiлькiсть шкiдливих викидiв у результатi 
виробничо-господарської дiяльностi промислових пiдприємств уже перевищує допустимi норми 
в 3-7 разiв i продовжує зростати. Екологiчний стан України потребує вирiшення еколого-
економiчних проблем вiтчизняних пiдприємств, проведення ефективної полiтики в сферi 
забезпечення екологiчної безпеки, основи якої започаткованi в Конституцiї України, де 
визначено прiоритет екологiї i державної пiдтримки заходiв щодо охорони довкiлля. Успiшна 
реалiзацiя екополiтики значною мiрою залежить вiд можливостi забезпечення екологiчної 
безпеки при здiйсненнi виробничої дiяльностi пiдприємств, котру необхiдно розглядати у 
взаємодiї екологiї i економiки, тому що серед антропотехногенних факторiв виникнення 
несприятливих екологiчних ситуацiй особливе мiсце посiдає сфера виробництва. 
 
Пiсля проведення екологiчного огляду Товариство вирiшило здiйснювати наступнi заходи:  
- зменшення обсягiв водоспоживання; 



- зменшення обсягiв споживання енергiї; 
- iнформування працiвникiв Товариства про природоохоронну дiяльнiсть. 
 
Товариство не передбачає капiтального будiвництва протягом 2019р, розширення або 
удосконалення основних засобiв. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства є фiнансово-економiчнi 
проблеми. Серед них iнфляцiйнi процеси (пiдвищення цiн на енергоресурси, на товарно-
матерiальнi цiнностi та iнше), здороження кредитних ресурсiв, а також система оподаткування: 
значнi непрямi податки до бюджету, якi не пов'язанi з основною  дiяльнiстю товариства, а саме 
земельний податок, податок на нерухомiсть. 
Слiд зазначити необхiднiсть оновлювати матерiально-технiчну базу, що потребує iнвестицiй 
(фiнансування) iз залученням яких є труднощi. 
Крiм того iснує проблема з мiнiмальним розмiром власного утриманя у звязку з незначним 
розмiром статутного фонду та сформованих страхових резервiв, що приводить до нерiвної 
конкуренцiї на страховому ринку. 
Страховий ризик характеризує стан об'єктiв страхування та обставини, в яких вони знаходяться. 
Загальна вартiсть ризику визначається як сума окремих ризикiв, що впливають на об'єкт 
страхування. 
Товариство постiйно вiдстежує розвиток ризикiв шляхом проведення вiдповiдного 
статистичного облiку, аналiзу та обробки зiбраної iнформацiї. 
Керiвництво Товариства постiйно вiдстежуває та аналiзує вiрогiднiсть настання специфiчних 
ризикiв, що важко пiддаються методам математичного аналiзу, таких як полiтична 
нестабiльнiсть (зокрема у перiоди президентських та парламентських виборiв),  хвилi загального 
економiчного спаду, змiни настроїв у суспiльствi, та iншi фактори ризику, якi можуть мати 
значний вплив на успiшнiсть дiяльностi Товариства. 
 
Цi фактори набувають особливо важливого значення, виходячи з тих обставин, що Товариство 
здiйснює свою дiяльнiсть в умовах слабко розвинених економiчної та полiтичної систем, де 
держава не завжди добре та вчасно виконує покладенi на неї функцiї.  
 
Дiяльнiсть Товариства аналiзується на предмет оцiнки iснуючих та виявлення нових ризикiв, з 
урахуванням основних принципiв управлiння ризиками. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Фiнансування дiяльностi Товариства протягом 2018р. проводилось за рахунок власних коштiв. 
Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей:  дотримання 
вимог до капiталу, встановлених регулятором, i  забезпечення здатностi Товариства 
функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства. Товариство 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 виплати дивiдендiв акцiонерам, повернення капiталу акцiонерам або 
емiсiї нових акцiй. 
На Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до 
капiталу - це мiнiмальна сума акцiонерного капiталу, а також ряд нормативiв 
платоспроможностi. Товариство дотримувалася всiх зовнiшнiх вимог до капiталу та показникiв 
лiквiдностi у 2018 роцi. 



 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв Товариство не має. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Маючи богаторiчний досвiд роботи на ринку страхування Товариство вiльно поводиться на 
ринку, хоча бар'єри входження в даний ринок високi. При високих бар'єрах входу i високому 
рiвнi концентрацiї домiнуючi на ринку  страхових компанiй можуть вiльно проводити власну 
тарiфну полiтику, що має антиконкурентну спрямованiсть. Усе це впливає на рiвень 
рентабельностi Товариства. Товариство планує збiльшити об'єми продажу страхових продуктiв. 
Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в 
iснуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi 
плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 
збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на 
дiяльнiсть Емiтента. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
У звiтному роцi Товариство не проводило самостiйних дослiджень ринку страхування, але для 
власних потреб проводить власнi маркетинговi дослiдження ринку на якому працює, а також 
здiйснює монiторинг рiзних аспектiв дiяльностi компанiй-конкурентiв всеукраїнського та 
регiональних ринках. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
Товариство вважає, що вся iнформацiя викладена у даному звiтi. 
 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління Структура Персональний склад 

Загальнi збори Акцiонери згiдно реєстру акцiонерiв Сова Костянтин Володимирович 
Перелома Сергiй Вiталiйович 
ТОВ "Енерготехпром" 

Наглядова рада Голова Наглядової ради та члени 
Наглядової ради.  

Голова Наглядової ради - Сова 
Костянтин Володимирович. 

Член Наглядової ради - Вебла Iрина 
Геннадiївна. 

Член Наглядової ради - Стогнiй Сергiй 
Борисович. 

Виконавчий орган 
- Генеральний 
директор 

Одноосiбний виконавчий орган - 
генеральний директор 

Бондар Олександр Вiкторович 

Ревiзор Не обирався Не обирався 
 



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 
  
4) Рік народження 
 1971 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 29 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ЗАТ "Страхова компанiя "Партнер", 13958383, Бондар Олександр Вiкторович - ЗАТ 
Страхова компанiя "Партнер", голова правлiння.  
дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено)  
05.09.2007 до переобрання . 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 05.09.2007, обрано 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. Розмiр виплаченої за 2018 рiк заробiтної плати i премiї складає 
348000 грн. Бондар О.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; 
загальний стаж роботи 29 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду генерального 
директора ПрАТ "СК "Мега-Полiс". 
 
1) Посада 
 Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Сергєєва Тетяна Антонiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1967 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 30 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "СК "Мир", 19209435, ПрАТ "СК "Мир",заступник голови правлiння  
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 20.11.2018, обрано безстроково 
9) Опис 
 Головний бухгалтер отримує винагороду згiдно з штатним розкладом емiтента, в 
натуральнiй формi винагороду не отримує; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини Сергєєва Т.А. не має; загальний стаж роботи 30 рокiв; протягом останнiх п'яти рокiв 
займала посаду заступника голови правлiння ПрАТ "СК "Мир". 



 
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 
  
4) Рік народження 
 1972 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 30 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Енерготехпром", 32309445, Сова Костянтин Володимирович-Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерготехпром", директор.  
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 21.04.2016, обрано строком на три роки 
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. 
Сова К.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; загальний стаж 
роботи 30 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду директора ТОВ 
"Енерготехпром", код ЄДРПОУ 32309445, мiсцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Лаврська ,10. 
Сова К.В. є акцiонером ПрАТ "СК "Мега-Полiс". 
 
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 
  
4) Рік народження 
 1961 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 40 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Енерготехпром", 32309445, Головний бухгалтер ТОВ "Енерготехпром" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 21.04.2016, обрано строком на три роки 
9) Опис 
 Здiйснює повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства вiдповiдно до 
Статуту; винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Веблi I.Г. емiтентом не виплачувалась. 
Вебла I.Г. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; загальний стаж 
роботи 40 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ 
"Енерготехпром", код ЄДРПОУ 32309445, мiсцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Лаврська ,10. 
Вебла I.Г. є представником акцiонера ТОВ "Енерготехпром". 
 
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 
  
4) Рік народження 
 1971 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 29 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Енерготехпром", 32309445, ТОВ "Енерготехпром", заступник директора. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 21.04.2016, обрано строком на три роки 
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. Стогнiй С.Б. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; 
загальний стаж роботи 29 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду заступника 
директора ТОВ "Енерготехпром", код ЄДРПОУ 32309445, мiсцезнаходження: 01010, м. Київ, 
вул. Лаврська ,10. Стогнiй С.Б. є представником акцiонера Переломи С.В. 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 
фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 
Голова наглядової 
ради 

Сова Костянтин 
Володимирович 

 90 491 0,7239 90 491 0 

Усього 90 491 0,7239 90 491 0 
 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 
(часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
"Енерготехпром" 

32309445 01010, Україна, м. Київ, вул. 
Лаврська, 10 74,316072 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Перелома Сергiй Вiталiйович 24,96 
Сова Костянтин Володимирович 0,723928 

Усього 100 
 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Товариство є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у 
найближчому майбутньому. Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати 
господарську дiяльнiсть Компанiї. На думку  керiвництва, застосування припущення щодо 
здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним, 
враховуючи належний рiвень достатностi її капiталу та намiри акцiонерiв продовжувати 
надавати пiдтримку Компанiї. 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
Ключовими завданнями керiвництва Товариства є: 
- обсяг достатнiх  та якiсних активiв; 
- зростання власного капiталу за рахунок поповнення статутного капiталу та отримання 
прибутку. 
 
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Емiтент не укладав деривативiв, не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi 
впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансовий стан, доходи та витрати. 
 
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування 
Метою управлiння ризиками у ПрАТ "СК "Мега-Полiс" є уникнення i мiнiмiзацiя ризикiв, 
помякшення їх наслiдкiв, зменшення врзливостi до них. 
 



2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
Низький рiвень ризику 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент: кодекс корпоративного 
управлiння розмiщено на сайтi: http://mega-polis.biz. 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший 
кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно   вирiшив застосовувати.  Емiтент 
не застосовував кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб 
або iнший кодекс корпоративного управлiння  
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Емiтент користується Кодексом корпоративного управлiнння та не застосовує практику 
корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги. 
 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" не вiдхиляється вiд положень Кодексу корпоративного управлiння. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

чергові позачергові Вид загальних зборів 
X  

Дата проведення 11.04.2018 
Кворум зборів 75,04 
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1.Про обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї. 
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 напрямкiв 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. 
11.Прийняття рiшення про змiну юридичної адреси Товариства. 
12.Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новiй редакцiї. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
Визначено основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2018 роцi, здiйснено 
розподiл прибутку за 2017 рiк, змiнено юридичну адресу 
Товариства,затверджено Статут у новiй редакцiї. 
З усiх питань порядку денного рiшення прийнятi. 
 

 
чергові позачергові Вид загальних зборів  X 

Дата проведення 16.07.2018 
Кворум зборів 75,04 
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:: 

1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних 
зборiв Товариства. 
2.Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення 
позачергових загальних зборiв (регламенту зборiв). 
3.Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новiй редакцiї. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
Затверджено Статут у новiй редакцiї. 
З усiх питань порядку денного рiшення прийнятi. 
 

 
 
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 
(зазначити) 

 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 
відсотками акцій  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 Так Ні 



Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування)  X 
Підняттям рук  X 
Інше 
(зазначити) 

 

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше 

(зазначити) 
 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 
(так/ні)?  ні 
 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

Акцiонер ТОВ 
"Енерготехпром", 

який на день подання 
вимоги є власником 
74,316072% простих 
акцiй ПрАТ "СК 
"МЕГА-ПОЛIС" 

Інше (зазначити)  
 
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення:  
 
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення:  
 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 



 
Склад наглядової ради (за наявності)? 

 Кількість 
осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 1 
членів наглядової ради - представників акціонерів 2 
членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
З питань аудиту  X 
З питань призначень  X 
З винагород  X 
Інше (зазначити)  

 
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 
Персональний склад наглядової ради  
 

Незалежний член Прізвище, ім'я, по 
батькові Посада Так Ні 

Сова Костянтин 
Володимирович 

Голова Наглядової ради  X 

Опис:  
Стогнiй Сергiй Борисович
  

Член Наглядової ради  X 

Опис:  
Вебла Iрина Геннадiївна Член Наглядової ради  X 
Опис: НАГЛЯДОВА РАДА є органом, що здiйснює захист прав 

акцiонерiв Товариства, в межах компетенцiї, визначеної 
Статутом, Законом України "Про акцiонернi товариства" та 
Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює 
дiяльнiсть Генерального директора. 
Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними 
зборами акцiонерiв. 
Наглядова Рада обирається строком на 3 роки. 
У разi, якщо пiсля закiнчення трирiчного термiну з моменту 
обрання членiв наглядової ради загальними зборами акцiонерiв з 
будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового 
складу Наглядової ради, або переобрання старого складу 
Наглядової ради на новий строк, повноваження членiв чинної 
Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення 
Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдного рiшення. 
Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової 
Ради необмежену кiлькiсть разiв. 
Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним 
директором, ревiзором Товариства. 
Повноваження члена Наглядової Ради припиняються достроково: 



за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це 
товариства за два тижнi; 
в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради 
за станом здоров'я; 
в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким 
його засуджено до покарання, що виключає можливiсть 
виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 
 в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, 
безвiсно вiдсутнiм, померлим. 
Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про 
достроковеприпинення повноважень членiв Наглядової Ради та 
одночасне обрання нових членiв. 
 
У разi одностороннього складення з себе повноважень член 
Наглядової Ради зобов'язаний негайно письмово повiдомити про 
це голову Наглядової Ради Товариства. Про настання вiдповiдних 
обставин, що стосуються голови Наглядової ради, останнiй 
повинен негайно повiдомити членiв Наглядової ради 
 

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

 
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 
строк або не було обрано нового члена  X 

Інше 
(зазначити) 

 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
 



Протягом звiтного перiоду було проведено 36 (засiдань)  Наглядової ради, на яких було 
прийнято наступнi рiшення: 
Призначенi  рiчнi та позачерговi загальнi збори, надано згоду на укладення договорiв 
страхування, надано згоду на надання безповоротної фiнансової допомоги, надано згоду на 
укладення договорiв купiвлi-продажу земельних дiлянок, було погоджено банкiвськi установи 
для вiдкриття депозитних рахункiв. 
 
 
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше 
(запишіть) 

 

 
Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 
Генеральний директор: 
Бондар Олександр Вiкторович 
 

Генеральний директорє виконавчим органом 
Товариства, який здiйснює управлiння 
поточною дiяльнiстю Товариства. 
До компетенцiї Генерального директора 
належить: 
- органiзацiя виконання рiшень Загальних 
зборiв та Наглядової ради Товариства; 
- участь у розробцi стратегiчних планiв 
розвитку Товариства, що затверджуються 
Наглядовою радою, а також бiзнес-планiв 
нових проектiв, iнших програм - фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства та 
внесення їх на розгляд та затвердження 
Наглядової ради; 
- розробка поточних фiнансово-господарських 
планiв i оперативних завдань Товариства та 
забезпечення їх реалiзацiї; 
- укладення вiд iменi Товариства договорiв 
(угод), видача розпоряджень щодо здiйснення 
Товариством юридичних дiй; 
- пiдготовка та надання на затвердження 
Наглядовою радою штатного розкладу та 
посадових окладiв працiвникiв Товариства; 
- пiдписання вiд iменi власника колективного 
договору Товариства; 
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку 
та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту 
та балансу Товариства на затвердження 
Загальним зборам; 



- забезпечення своєчасного та повного 
складання, зберiгання та подання до 
вiдповiдних державних органiв статистичної 
iнформацiї та адмiнiстративних даних щодо 
дiяльностi Товариства в порядку, 
передбаченому чинним законодавством; 
- розробка та подання на затвердження 
Наглядовiй радi пропозицiй щодо розмiру, 
джерел формування та порядку використання 
фондiв Товариства; 
- прийом та звiльнення працiвникiв 
Товариства у вiдповiдностi до чинного 
законодавства, ведення облiку кадрiв, 
встановлення системи заохочень та 
накладання стягнень на працiвникiв 
Товариства; 
- органiзацiя скликання та проведення 
чергових та позачергових Загальних зборiв; 
- забезпечення проведення аудиторської 
перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу 
акцiонерiв, якi володiють не менше як 10 
вiдсотками акцiй Товариства; 
- представлення iнтересiв Товариства у 
вiдносинах з фiзичними та юридичними 
особами, установами та органiзацiями та 
вчинення вiд iменi Товариства юридичних та 
фiнансовi дiї у вiдповiдностi з чинними 
законодавством та Статутом Товариства; 
- розпорядження коштами та майном 
Товариства в межах, визначених Статутом та 
внутрiшнiми документами Товариства; 
вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських 
установах; 
- укладення угод та правочинiв з урахуванням 
особливостей погодження проектiв таких угод 
та правочинiв Наглядовою радою; 
- видача та вiдкликання довiреностей згiдно з 
чинним законодавством та Статутом 
Товариства; 
- видача наказiв та розпоряджень, якi є 
обов'язковими для працiвникiв Товариства; 
- затвердження iнструкцiй та iнших актiв з 
питань дiяльностi Товариства, за винятком 
вiднесених до компетенцiї iнших органiв 
управлiння;  
- здiйснення iнших функцiї, якi необхiднi для 
забезпечення нормальної роботи Товариства 
згiдно з чинними законодавством та 
внутрiшнiми документами Товариства. 
Рiшення Генерального директора щодо 
управлiння справами Товариства одноосiбно 



ухвалюються ним та викладаються у формi 
наказiв та розпоряджень. 

Опис Генеральний директорє виконавчим органом 
Товариства, який здiйснює управлiння 
поточною дiяльнiстю Товариства. 
Генеральний директор пiдзвiтний Загальним 
зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi 
Товариства та органiзовує виконання їх 
рiшень. 
Генеральний директор обирається Загальними 
зборами. 
Повноваження Генерального директора 
можуть бути припиненi достроково 
Загальними зборами чи Наглядовою радою. 
Повноваження Генерального директора 
припиняються за рiшенням Наглядової ради з 
одночасним прийняттям рiшення рпо 
призначення особи, яка тимчасово 
здiйснюватиме повноваження Генерального 
директора. 
У разi вiдсторонення Генерального директора 
вiд здiйснення його повноважень Наглядова 
рада зобов'язана протягом 10 днiв з дати 
ухвалення вiдповiдного рiшення оголосити 
про скликання Загальних зборiв Товариства, 
до порядку денного яких повинно бути 
включено питання про переобрання 
Генерального директора. 
До компетенцiї Генерального директора 
належить: 
органiзацiя виконання рiшень Загальних 
зборiв та Наглядової ради Товариства; 
участь у розробцi стратегiчних планiв 
розвитку Товариства, що затверджуються 
Наглядовою радою, а також бiзнес-планiв 
нових проектiв, iнших програм фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства та 
внесення їх на розгляд та затвердження 
Наглядової ради; 
розробка поточних фiнансово-господарських 
планiв i оперативних завдань Товариства та 
забезпечення їх реалiзацiї; 
укладення вiд iменi Товариства договорiв 
(угод), видача розпоряджень щодо здiйснення 
Товариством юридичних дiй; 
пiдготовка та надання на затвердження 
Наглядовою радою штатного розкладу та 
посадових окладiв працiвникiв Товариства; 
пiдписання вiд iменi власника колективного 
договору Товариства; 
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та 



звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та 
балансу Товариства на затвердження 
Загальним зборам; 
забезпечення своєчасного та повного 
складання, зберiгання та подання до 
вiдповiдних державних органiв статистичної 
iнформацiї та адмiнiстративних даних щодо 
дiяльностi Товариства в порядку, 
передбаченому чинним законодавством; 
розробка та подання на затвердження 
Наглядовiй радi пропозицiй щодо розмiру, 
джерел формування та порядку використання 
фондiв Товариства; 
прийом та звiльнення працiвникiв Товариства 
у вiдповiдностi до чинного законодавства, 
ведення облiку кадрiв, встановлення системи 
заохочень та накладання стягнень на 
працiвникiв Товариства; 
органiзацiя скликання та проведення чергових 
та позачергових Загальних зборiв; 
забезпечення проведення аудиторської 
перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу 
акцiонерiв, якi володiють не менше як 10 
вiдсотками акцiй Товариства; 
представлення iнтересiв Товариства у 
вiдносинах з фiзичними та юридичними 
особами, установами та органiзацiями та 
вчинення вiд iменi Товариства юридичних та 
фiнансовi дiї у вiдповiдностi з чинними 
законодавством та Статутом Товариства; 
розпорядження коштами та майном 
Товариства в межах, визначених Статутом та 
внутрiшнiми документами Товариства; 
вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських 
установах; 
укладення угод та правочинiв з урахуванням 
особливостей погодження проектiв таких угод 
та правочинiв Наглядовою радою; 
видача та вiдкликання довiреностей згiдно з 
чинним законодавством та Статутом 
Товариства; 
видача наказiв та розпоряджень, якi є 
обов'язковими для працiвникiв Товариства; 
затвердження iнструкцiй та iнших актiв з 
питань дiяльностi Товариства, за винятком 
вiднесених до компетенцiї iнших органiв 
управлiння;  
здiйснення iнших функцiї, якi необхiднi для 
забезпечення нормальної роботи Товариства 
згiдно з чинними законодавством та 
внутрiшнiми документами Товариства. 



Рiшення Генерального директора щодо 
управлiння справами Товариства одноосiбно 
ухвалюються ним та викладаються у формi 
наказiв та розпоряджень. 
Заступники Генерального директора 
Товариства призначаються Генеральним 
директором та звiльняються з посад за 
погодженням з Наглядовою радою. 
Заробiтна плата нараховувалась згiдно 
штатного розкладу та була виплачена в 
повному обсязi. Заборгованiсть по заробiтнiй 
платi за звiтний перiод вiдсутня. 
Станом на 31.12.2018 року до складу  
виконавчого органу  Товариства входять: 
Генеральний директор Бондар Олександр 
Вiкторович 
Протягом 2018 року  генеральний директор 
Товариства не змiнювався. 
Генеральний директор виконував рiшення, 
прийнятi загальними зборами акцiонерiв та 
наглядовою радою Товариства;  
особисто брав участь у чергових та 
позачергових загальних зборах акцiонерiв, 
засiданнях  
Наглядової ради на її вимогу;  
дотримувався встановлених у Товариствi 
правил та процедур щодо укладання 
правочинiв, у вчиненнi яких є 
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);  
дотримувався всiх встановлених у Товариствi 
правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки 
та збереження iнформацiї з обмеженим 
доступом. Не розголошував  конфiденцiйну та 
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою 
у зв'язку iз виконанням функцiй генерального 
директора, особам, якi не мають доступу до 
такої iнформацiї, а також використовувати її у 
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  
забезпечував своєчасне та повне складання, 
зберiгання та подання до вiдповiдних 
державних органiв статистичної iнформацiї та 
адмiнiстративних даних щодо дiяльностi 
Товариства в порядку, передбаченому чинним 
законодавством; 
здiйснював вiдкриття рахункiв у банкiвських 
установах; 
укладав угоди з урахуванням особливостей 
погодження проектiв таких угод та 
правочинiв Наглядовою радою; 
своєчасно надавав наглядовiй радi, 
внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам 



Товариства повну i точну iнформацiю про 
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.  
 

 
Примітки 
  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено 
посаду ревізора 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  0 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне
рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 
орган 

Не 
належит
ь до 

компете
нції 

жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу 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 так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та так ні ні ні 



розміщення власних акцій 
Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів так ні ні ні 

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

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 
зборах 

Інформаці
я 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 
інформаці
йній базі 
даних 

Національ
ної комісії 
з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку про 
ринок 
цінних 
паперів 
або через 
особу, яка 
провадить 
діяльність 

з 
оприлюдн

Документи 
надаються 
для 

ознайомлен
ня 

безпосеред
ньо в 

акціонерно
му 

товаристві 

Копії 
докумен
тів 

надають
ся на 
запит 
акціонер

а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 
власній 
інтернет-
сторінці 
акціонерн
ого 

товариства 



ення 
регульова
ної 

інформації 
від імені 
учасників 
фондового 
ринку 

Фінансова звітність, 
результати діяльності так ні так так так 

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

так ні так так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так ні так так так 

Статут та внутрішні 
документи так ні так ні ні 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні так ні ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Інше 
(зазначити) 

 

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



 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотками голосів  X 

Інше 
(зазначити) 

 

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

№ з/п 

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

власника (власників) значного 
пакета акцій 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 

громадських формувань 
(для юридичної особи - 
резидента), код/номер з 

торговельного, 
банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 
держави про реєстрацію 
юридичної особи (для 
юридичної особи - 
нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Енерготехпром" 

32309445 74,316072 

2 Перелома Сергiй Вiталiйович 2633512076 24,96 
 
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 
на загальних зборах емітента 
 

Загальна 
кількість 
акцій 

Кількість акцій 
з обмеженнями Підстава виникнення обмеження 

Дата 
виникнення 
обмеження 

 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення 
НАГЛЯДОВА РАДА є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, в межах 
компетенцiї, визначеної Статутом, Законом України "Про акцiонернi товариства" та 
Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. 
Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв. 
Наглядова Рада обирається строком на 3 роки. 



У разi, якщо пiсля закiнчення трирiчного термiну з моменту обрання членiв наглядової ради 
загальними зборами акцiонерiв з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового 
складу Наглядової ради, або переобрання старого складу Наглядової ради на новий строк, 
повноваження членiв чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними 
зборами акцiонерiв вiдповiдного рiшення. 
Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової Ради необмежену кiлькiсть разiв. 
Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором, ревiзором Товариства. 
Повноваження члена Наглядової Ради припиняються достроково: 
- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi; 
- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 
- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 
- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 
Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про достроковеприпинення повноважень 
членiв Наглядової Ради та одночасне обрання нових членiв. 
 
У разi одностороннього складення з себе повноважень член Наглядової Ради зобов'язаний 
негайно письмово повiдомити про це голову Наглядової Ради Товариства. Про настання 
вiдповiдних обставин, що стосуються голови Наглядової ради, останнiй повинен негайно 
повiдомити членiв Наглядової ради 
 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОРє виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння 
поточною дiяльнiстю Товариства. 
Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та 
органiзовує виконання їх рiшень. 
Генеральний директор обирається Загальними зборами.  
Наглядова рада укладає з Генеральним директором контракт, затверджує умови даного 
контракту, встановлює розмiр його винагороди. 
Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi достроково Загальними зборами 
чи Наглядовою радою. Повноваження Генерального директора припиняються за рiшенням 
Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення рпо призначення особи, яка тимчасово 
здiйснюватиме повноваження Генерального директора. 
У разi вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення його повноважень Наглядова рада 
зобов'язана протягом 10 днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення оголосити про скликання 
Загальних зборiв Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про 
переобрання Генерального директора. 
 
РЕВIЗОР.Ревiзор обирається Загальними зборами.  
Ревiзор обирається на п'ять рокiв. 
Не може бути Ревiзором: 
- член Наглядової ради; 
- Генеральний директор; 
- Корпоративний секретар; 
- особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; 
- члени iнших органiв Товариства. 
Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.  
Ревiзор Товариства може бути вiдкликаний до закiнчення строку повноважень за наявностi 
достатнiх для цього пiдстав. Рiшення про дострокове вiдкликання Ревiзора приймається 
Наглядовою радою Товариства. 
Функцiї Ревiзора можуть бути покладенi Загальними зборами або Наглядовою радою на 
незалежного аудитора, незалежного ревiзора або iншу особу у вiдповiдностi до чинного 



законодавства. 
 
Будь-якi винагороди або компенсацiї, посадовим особам емiтента при звiльненнi не 
виплачувались. 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
Компетенцiя Генерального директора:  
- органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства; 
- участь у розробцi стратегiчних планiв розвитку Товариства, що затверджуються Наглядовою 
радою, а також бiзнес-планiв нових проектiв, iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства та внесення їх на розгляд та затвердження Наглядової ради; 
- розробка поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та 
забезпечення їх реалiзацiї; 
- укладення вiд iменi Товариства договорiв (угод), видача розпоряджень щодо здiйснення 
Товариством юридичних дiй; 
- пiдготовка та надання на затвердження Наглядовою радою штатного розкладу та посадових 
окладiв працiвникiв Товариства; 
- пiдписання вiд iменi власника колективного договору Товариства; 
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та 
балансу Товариства на затвердження Загальним зборам; 
- забезпечення своєчасного та повного складання, зберiгання та подання до вiдповiдних 
державних органiв статистичної iнформацiї та адмiнiстративних даних щодо дiяльностi 
Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством; 
- розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi пропозицiй щодо розмiру, джерел 
формування та порядку використання фондiв Товариства; 
- прийом та звiльнення працiвникiв Товариства у вiдповiдностi до чинного законодавства, 
ведення облiку кадрiв, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на працiвникiв 
Товариства; 
- органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; 
- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, 
якi володiють не менше як 10 вiдсотками акцiй Товариства; 
- представлення iнтересiв Товариства у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами, 
установами та органiзацiями та вчинення вiд iменi Товариства юридичних та фiнансовi дiї у 
вiдповiдностi з чинними законодавством та Статутом Товариства; 
- розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом та внутрiшнiми 
документами Товариства; 
- вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських установах; 
- укладення угод та правочинiв з урахуванням особливостей погодження проектiв таких угод та 
правочинiв Наглядовою радою; 
- видача та вiдкликання довiреностей згiдно з чинним законодавством та Статутом Товариства; 
- видача наказiв та розпоряджень, якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства; 
- затвердження iнструкцiй та iнших актiв з питань дiяльностi Товариства, за винятком 
вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння;  
- здiйснення iнших функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства 
згiдно з чинними законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. 
 
Компетенцiя  Наглядової Ради: 
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства;  
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 



Загальних зборiв;  
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до 
цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";  
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
- затвердження звiту Товариства про результати розмiщення акцiй; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про 
акцiонернi товариства";  
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення 
розмiру його винагороди;  
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення його 
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 
директора;  
- обрання та припинення повноважень Генерального директора i членiв iнших органiв 
Товариства;  
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про 
акцiонернi товариства";  
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг; 
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 
строкiв виплати дивiдендiв;  
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;  
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  
- вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у 
разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених Законом 
України "Про акцiонернi товариства";  
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 
себе зобов'язань або їх виконання, утому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв 
Страхової компанiї або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) 
значного пакета акцiй;  
- погоджувати кандидатури на призначення заступникiв Генерального директора; 
- попередньо погоджувати проекти кредитних договорiв, договорiв позик, договорiв з цiнними 
паперами, договорiв про забезпечення виконання - зобов'язань, договорiв доручень, гарантiй (як 
виданих, так i отриманих) незалежно вiд суми та/або вартостi таких договорiв, а також 
ухвалювати рiшення щодо отримання кредитiв та надання позик  працiвникам Товариства; 
- попередньо погоджувати проекти договорiв страхування та перестрахування, де страхова сума 
за договором  перевищує чи дорiвнює 10 млн. грн. Причому договори з одним контрагентом, якi 
мають однаковий предмет i  вартiсть кожного за них не перевищує зазначену  у цьому пунктi 
суму, але сукупна їх вартiсть перевищує таку суму, так само пiдлягають попередньому 
погодженню зi сторони Наглядової ради; 
- попередньо погоджувати проекти будь-яких загальногосподарських договорiв, в тому числi 
договорiв оренди, мiни, купiвлi-продажу, агентських послуг, консультацiйних послуг, 



юридичних послуг, розпорядження правами iнтелектуальної власностi тощо на суму, що 
перевищує чи дорiвнює 100 тис. грн. Причому договори з одним контрагентом, якi мають 
однаковий предмет i  вартiсть кожного з них не перевищує зазначену  у цьому пунктi суму, але 
сукупна їх вартiсть перевищує таку суму, так само пiдлягають попередньому погодженню зi 
сторони Наглядової ради;  
- попередньо розглядати рiчний звiт, наданий Генеральним директором, та висновки ревiзора 
або аудитора за результатами рiчної перевiрки дiяльностi Товариства. Надавати рекомендацiї 
загальним зборам щодо можливостi затвердження рiчного звiту; 
- затверджувати перелiк банкiвських установ, в яких Генеральний директор має право 
вiдкривати депозитнi рахунки та розмiщувати грошовi кошти на таких депозитних рахунках; 
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
законом або цим Статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй 
документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть 
вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, 
встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". 
  
Члени Наглядової Ради зобов'язанi: 
- дiяти в iнтересах Товариства; 
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 
- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою 
Товариства; 
- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 
Товариства, крiм випадкiв передбачених законом; 
- своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй Радi повну i точну iнформацiю 
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 
Члени Наглядової Ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi 
Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом. 
Уразi якщо вiдповiдальнiсть несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед Товариством є 
солiдарною. 
 
Ревiзор зобов'язаний: 
- дiяти в iнтересах Товариства; 
- дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту, iнших документiв Товариства; 
- несе вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми дiями(бездiяльнiстю), згiдно iз 
законом; 
- зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм 
випадкiв передбачених законом. 
- своєчасно надавати Генеральному директору, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв 
повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 
 
Ревiзор має право: 
- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для 
належного виконання покладених на нього функцiй; 
- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 
питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора, пiд час проведення перевiрок; 
- оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх 
фактичну наявнiсть; 
- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та 
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства. 



Функцiї Ревiзора можуть бути покладенi Загальними зборами або Наглядовою радою на 
незалежного аудитора, незалежного ревiзора або iншу особу у  вiдповiдностi до чинного 
законодавства 
 
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у усiх 
суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про 
цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" 
 
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Звiт про корпоративне управлiння згiдно вимог Закону України №2664 "Про фiнансовi послуги 
та державне регулювання ринкiв фiнсових послуг" 
та  виконання вимог Порядку складання звiтних даних страховикiв, затвердженого 
розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 39 вiд 
03.02.2004 р.  
 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" 
 
1. Мета провадження дiяльностi ПрАТ"СК "МЕГА-ПОЛIС" - одержання прибутку шляхом 
здiйснення страхової дiяльностi. 
2. Факти дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з 
посиланням на джерело  розмiщення  їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення 
протягом року: Вiдповiдно до Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
вiд 11.12.2003р. № 571 "Про затвердження Принципiв корпоративного управлiння" Товариством 
затверджено Кодекс корпоративного управлiння. ПрАТ"СК "МЕГА-ПОЛIС" дотримується  
принципiв корпоративного управлiння, якi викладено в Кодексi: http://mega-polis.biz. 
3. Iнформацiя про власникiв iстотної участi (в тому числi особи, що здiйснюють контроль за 
страховиком), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiна їх складу за рiк : 
Станом на 31.12.2018р. власниками акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй є: 
ТОВ "Енерготехпром", код ЄДРПОУ 32309445, вул. Лаврська, б. 10, 01010 м. Київ (74,316072 
%). 
Перелома Сергiй Вiталiйович (24,96 %). 
Власники iстотної участi фiнансової установи вiдповiдають вимогам чинного законодавства 
України та їх склад за рiк не змiнювався.  
Особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою установою вiдсутнi. 
4. Iнформацiя про склад наглядової ради страховика та його змiна за рiк, у тому числi утворенi 
нею комiтети: Сова Костянтин Володимирович - голова наглядової ради,  
Стогнiй Сергiй Борисович - член наглядової ради,  
Вебла Iрина Геннадiївна - член наглядової ради. 
Склад наглядової ради за рiк не змiнювався, комiтети не утворювалися.  
5. Iнформацiя про склад виконавчого органу страховика та його змiна за рiк: Генеральний 
директор - Бондар Олександр Вiкторович. 
Виконавчий орган фiнансової установи за останнiй рiк не змiнювався. 
6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрiшнiх 
правил, що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових послуг : 
Фактiв порушення Членами Наглядової ради Товариства та виконавчого органу  (Генеральний 
директор) Товариства  внутрiшнiх правил Товариства, що призвело до заподiяння шкоди 
Товариству або споживачам фiнансових послуг не виявлено. 



7. Iнформацiя про заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до 
страховика, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу: Заходiв впливу, 
застосованих протягом 2018 року органами державної влади до фiнансової установи в тому 
числi до членiв її Наглядової ради та Генерального директора вiдсутнi. 
8. Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу страховика: 
Вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду ПрАТ  "СК " МЕГА-ПОЛIС", (протокол ЗЗА № 
27 вiд 18.04.2017р.), порядок виплати винагороди членам Наглядової ради визначається Законом 
України "Про акцiонернi товариства" та Положенням про Наглядову Раду. Впродовж 2018 року 
винагорода членам наглядової ради не виплачувалась. 
 Розмiр винагороди  виконавчого органу визначається згiдно штатного розкладу. 
9. Iнформацiя про значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика протягом року: 
Дiяльнiсть Товариства протягом 2018 року здiйснювалась за надзвичайно складних полiтичних 
та макроекономiчних умов. Економiчне середовище характеризувалося негативними дiловими 
очiкуваннями, девальвацiєю нацiональної грошової одиницi, скороченням експорту, 
зменшенням надходжень прямих iноземних iнвестицiй, великими витратами на обслуговування 
державного боргу, подальшим звуженням внутрiшнього та iнвестицiйного попиту, скороченням 
державного фiнансування, звуженням кредитної активностi тощо. Протягом усього року 
спостерiгалося зростання iнфляцiйного тиску на економiку, що супроводжувалося падiнням 
реальних доходiв населення.  
 
Економiчну активнiсть в країнi упродовж року стримувала несприятлива кон'юнктура на 
зовнiшнiх ринках. Темпи зростання свiтової економiки були нестiйкими, що зумовлювалось 
рiзноспрямованим вiдновленням економiк розвинутих країн. 
 
З урахуванням зазначеного Товариство проводила виважену полiтику управлiння активами i 
пасивами з метою забезпечення вирiшення стратегiчних та тактичних цiлей i завдань, 
забезпечення стабiльної та високоефективної роботи, оптимiзацiї фiнансових та мiнiмiзацiї не 
фiнансових ризикiв. 
 
10. Iнформацiя про наявнiсть у страховика системи управлiння ризиками та її ключовi 
характеристики : ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС"  призначено працiвника, вiдповiдального за оцiнку 
ризикiв. Завдання та функцiї, покладенi на вiдповiдального за оцiнку ризикiв: 
- виявлення, визначення, оцiнку ризикiв; 
- збiр необхiдної iнформацiї для здiйснення оцiнки ризикiв та забезпечення безперервного 
контролю за ризиками; 
- розробку та актуалiзацiю модулiв ризикiв; 
- контроль за порушенням допустимих меж ризикiв; 
- проведення стрес-тестування; 
- надання рекомендацiй Генеральному директору страховика щодо врегулювання ризикiв; 
- надання звiтiв Генеральному директору щодо проведеної роботи, а також щодо розмiру 
капiталу, необхiдного для покриття неочiкуваних збиткiв i збиткiв, пов'язаних iз ризиками; 
- надання пропозицiй щодо заходiв покращення ефективностi системи управлiння ризиками. 
Працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв пiдпорядковується безпосередньо Генеральному 
директору страховика. Вiн є незалежним структурно та фiнансово вiд пiдроздiлiв  та посадових 
осiб, що безпосередньо пов'язанi з прийомом або контролем ризикiв. 
 
При здiйсненнi управлiння ризиками страховик систематизує ризики за такою класифiкацiєю: 
- андеррайтинговий ризик (ризик недостатностi страхових премiй i резервiв, катастрофiчний 
ризик, ризик страхування здоров'я), 
- ринковий ризик (ризик iнвестицiй в акцiї, ризик процентної ставки, валютний ризик, ризик 
спреду, майновий ризик, ризик ринкової концентрацiї), 



- ризик дефолту контрагента, 
- операцiйний ризик, 
- ризик учасника фiнансової групи. 
Стратегiю керiвництва щодо зменшення вразливостi страховика до ризикiв викладено в 
Стратегiї управлiння ризиками, яка розроблена вiдповiдно до законодавчих вимог та 
затверджена Рiшенням наглядової ради вiд 01.07.2014 року. 
 
За результатами 2018 року проведено кiлькiсний i якiсний аналiз ризикiв. Результати аналiзу 
ризикiв за 2018рiк викладено в: 
- Iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування ПрАТ "СК 
"МЕГА-ПОЛIС"  станом на 31.12.2018р, 
- Звiтi про оцiнку адекватностi страхових зобов'язань ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС"станом на 
31.12.2018р, 
- Картi ризикiв. 
Виявлено, що кiлькiснi характеристики не перевищують допустимих меж, зафiксованих в Картi 
ризикiв. Таким чином, заходи щодо управлiння ризиками вважаються прийнятними i не 
потребують змiн. 
 
Результат проведеного стрес-тестування: 
- Проведенi стрес-тести показують, що тестованi стресовi подiї не зменшують нетто-активи 
нижче нормативного запасу платоспроможностi, що становить 8998,1 тис.грн.  
- Величина змiни нетто-активiв по кожнiй стресовiй подiї не перевищує границi у 6,24%, 
щoприймається компанiєю як допустима. 
 
11. Iнформацiя про результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту 
(контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової  та  консолiдованої фiнансової 
звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку : У вiдповiдностi до вимог 
дiючого законодавства в ПрАТ  "СК " МЕГА-ПОЛIС", працює внутрiшнiй аудитор. Аудитор 
працює на пiдставi "Положення про внутрiшнiй аудит ПрАТ  "СК " МЕГА-ПОЛIС", посадової 
iнструкцiї внутрiшнього аудитора, та плану аудиторських перевiрок на рiк, тощо. Аудит 
проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв внутрiшнього аудиту фiнансової установи. 
Впродовж 2018року аудиторськими перевiрками суттєвих недолiкiв виявлено не було. Вся 
iнформацiя про роботу департаменту викладена в звiтах.  
Управлiнський персонал ПрАТ  "СК " МЕГА-ПОЛIС"несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та 
достовiрне представлення фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Мiжнародних (стандартiв) 
бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, 
впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного 
представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвого викривлення у наслiдок шахрайства 
або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, 
якi вiдповiдають обставинам. Внутрiшнiй аудит проводився вiдповiдальним за внутрiшнiй аудит 
Товариства. На його думку, фiнансовi звiти ПрАТ  "СК " МЕГА-ПОЛIС" справедливо i 
достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2018 року, його фiнансовi 
результати, змiни в капiталi та рух грошових коштiв, що пiдтверджується даними 
бухгалтерського облiку та первинними документами. 
12. Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 
страховика розмiр: Протягом 2018 року вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує 
встановлений у статутi Товариства розмiр, у Товариствi не вiдбувалось. 
13. Iнформацiя про результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, 
що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр: Фактiв купiвлi активiв в обсязi, що 
перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр впродовж 2018 року не 
встановлено. Оцiнка активiв проводиться за справедливою вартiстю.. 



14. Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-
фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року: Товариство не проводило 
операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи 
iншого об'єднання, так як Товариство не належить до будь-яких об'єднань. 
15. Iнформацiя про використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання 
ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку: При складаннi аудиторського 
висновку використано Методичнi рекомендацiї щодо аудиторських звiтiв, що подаються до 
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi фiнансових послуг, за 
результатами аудиту рiчної звiтностi та звiтних даних фiнансових установ, затвердженi 
Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi фiнансових 
послуг, № 142 вiд 01.02.2018 р. 
16. Iнформацiя про зовнiшнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного протягом 
року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, мiсцезнаходження; 
для фiзичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi): За 2018 рiк послуги аудиту надававзовнiшнiй 
аудитор: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма  "Аудит-Стандарт" Код 
ЄДРПОУ: 32852960, Мiсцезнаходження:  04080, м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе, буд. 2-6/32 лiт. 
"А", затверджений протоколом Наглядової Ради Товариства 21сiчня2019р. (протокол засiдання 
Наглядової Ради  №020119 вiд 21.01.2019 р.). 
17. Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 
*загальний стаж аудиторської дiяльностi: ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит-Стандарт" - 15 рокiв 
з 06.11.2017 року ; 
 
*кiлькiсть рокiв, протягом яких надає страховику аудиторськi  послуги: з 06.11.2017 року ; 
*перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику  протягом року: Iнших 
послуг не надавалось; 
*випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 
аудитора: Не виявлено; 
*ротацiя аудиторiв у страховика  протягом останнiх п'яти рокiв: 2017р. ТОВ "Аудиторська фiрма 
"БIЗНЕС - РIШЕННЯ" 
                                                                                                            2016р. ТОВ "Аудиторська фiрма 
"БIЗНЕС - РIШЕННЯ" 
                                                                                                            2015р. ТОВ "Аудиторська фiрма 
"БIЗНЕС - РIШЕННЯ" 
                                                                                                            2014р. ТОВ "Аудиторська фiрма 
"БIЗНЕС - РIШЕННЯ"; 
 
*стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 
подання недостовiрної  звiтностi страховика, що пiдтверджена аудиторським висновком, 
виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання  ринкiв фiнансових послуг : 
Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 
подання недостовiрної звiтностi Товариства, що пiдтверджена аудиторським висновком, 
виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, не 
виявлено. 
 
18. Iнформацiя про захист страховиком прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема: 
*наявнiсть механiзму розгляду скарг: скарги, що надходять до Товариства розглядаються у 
строки та в порядку, встановлених законодавством; 
 
*прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги -  Бондар Олександр Вiкторович; 
 



*стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг 
(характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг): протягом звiтного року 
скарги стосовно надання фiнансових послуг не надходили; 
 
*наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг страховиком та результати їх 
розгляду: позови стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою Товариство не 
отримувало. 
Товариством впродовж 2018 року подавались позовнi заяви досуду з приводу  стягнення коштiв 
iз винних осiб. 
 
19. Iнформацiя про корпоративне управлiння у страховика, подання якої передбачено законами з 
питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з такими 
законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг : Товариством подається вся необхiдна iнформацiя про корпоративне 
управлiння в Товариствi, подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку 
страхових послуг та/або прийнятими згiдно з такими законами нормативно-правовими актами 
органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. 
 
 
 



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

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 
особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) Прості іменні Привілейовані 
іменні 

ТОВ "Енерготехпром" 32309445 01010, Україна, Київ, 
Лаврська,10 

9 289 509 74,316072 74 0 

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

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) Прості іменні Привілейовані 
іменні 

Перелома Сергiй Вiталiйович 3 120 000 24,96 25 0 
Усього 12 409 509 99,276072 99 0 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій 
(шт.) 

Номінальна 
вартість (грн) Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

простi iменнi 12 500 000 12 500 000,00 Акцiонери мають право на участь в управлiннi 
Товариством; отримання дивiдендiв; отримання, у разi 
лiквiдацiї Товариства, частини його майна або вартостi 
частини майна Товариства; отримання iнформацiї про 
господарську дiяльнiсть Товариства; розпоряджатися 
акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному 
чинним законодавством i Статутом; передавати на 
пiдставi довiреностi право на представлення своїх 

iнтересiв в Товариствi, як акцiонера, iншому акцiонеру 
чи третiй особi; уступати свої акцiї(частину акцiй) 
iншому акцiонеру (акцiонерам) або Товариству, а 

також за погодженням Загальних зборiв, особам, якi не 
є акцiонерами Товариства; вийти в установленому 
порядку iз Товариства; у разi лiквiдацiї Товариства 

отримати частину майна або його вартостi, 
пропорцiйно розмiру своєї частки в статутному 
капiталi Товариства; вимагати здiйснення 

обов'язкового викупу Товариством належних йому 
голосуючих акцiй, якщо акцiонер, зареєструвався для 

участi у загальних зборах та голосував проти 
прийняття загальними зборами рiшення про:злиття, 
приєднання, подiл, перетворення, видiл Товариства, 
вчинення Товариством значного правочину, змiну 
розмiру статутного капiталу; ознайомлюватися з 
документами, необхiдними для прийняття рiшень з 
питань порядку денного Загальних зборiв;  звернутися 
до суду у випадку порушення його прав, як акцiонера. 
Акцiонери Товариства зобов'язанi : додержуватись 
положень Статуту, iнших внутрiшнiх документiв 
Товариства; виконувати рiшення загальних зборiв, 

iнших органiв Товариства; виконувати свої 
зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi 
з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi,в 
порядку та засобами, що передбаченi Статутом; не 

розголошувати комерцiйну таємницi та конфiденцiйну 
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також 
утримуватися вiд iнших дiй, чи бездiяльностi, 

Вiдсутня публiчна пропозицiя, акцiї не 
допущенi до торгiв на фондовiй бiржi. 



внаслiдок яких може бути нанесено шкоду Товариству; 
акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями 
Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з 

дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм 
акцiй; акцiонери, якi не повнiстю сплатили акцiї, у 
випадках встановлених Статутом, вiдповiдають за 

зобов'заннямиТовариства у межах неоплаченої частини 
вартостi належних їм акцiй; гарантiї захисту майнових 
прав акцiонерiв встановлюються законодавством 

України; акцiонери Товариства мають переважне право 
на придбання акцiй, що розмiщуються Товариством 
пропорцiйно частцi належних ним акцiй у загальнiй 
кiлькостi акцiй, а також у випадках вiдчуження 

акцiонером Товаристваналежним йому акцiй; акцiонер 
розпоряджається належними акцiями Товариства 

вiдповiдно до умов, визначених чинним 
законодавством Українита цим Статутом; акцiонер має 
право передати усi чи частину належних йому акцiй 

iншим акцiонерам Товариствачи Товариству.    
Примітки: 
 



XI. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 
про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій
ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22.05.2009 137/1/09 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA1008851107 Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1 12 500 00
0 

12 500 000 100 

Опис Протягом 2018 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. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 
кількість 
голосуючих 
акцій (шт.) 

Кількість 
голосуючих 
акцій, права 
голосу за 
якими 
обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 
якими за результатами 
обмеження таких прав 
передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
22.05.2009 137/1/09 UA1008851107 12 500 000 12 500 000 12 500 000 0 0 

Опис: 
Вiдсутнi голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено. 

 



 
XIII. 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, 
усього (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 0 0 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
2. Невиробничого 
призначення: 403 11 971 0 0 403 11 971 

  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 11 495 0 0 0 11 495 
  інші 403 476 0 0 403 476 
Усього 403 11 971 0 0 403 11 971 

Опис 

Обладнання та iншi основнi засоби облiковуються за первiсною 
вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та резерву на 
знецiнення, якщо необхiдно. 
Витрати на незначний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться 
на витрати в мiру їх здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв 
обладнання та iнших основних засобiв капiталiзується, а компоненти, 
що були замiненi, списуються. 
На кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть 
ознак знецiнення обладнання та iнших основних засобiв. Якщо такi 
ознаки знецiнення iснують, керiвництво Компанiї оцiнює вiдшкодовану 
суму, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на 
продаж або вартостi його використання, в залежностi вiд того, яка з них 
вища. Балансова вартiсть активу зменшується до суми його очiкуваного 
вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку 
чи збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення активу, визнаний у попереднiх 
перiодах, сторнується, якщо вiдбулися змiни в розрахунках, що 
застосовувалися для визначення вартостi використання активу або його 
справедливої вартостi мiнус витрати на продаж. 
Прибуток та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних засобiв, 
визначенi як рiзниця мiж сумою надходжень вiд вибуття та балансовою 
вартiстю активу на дату вибуття вiдображаються у складi прибутку чи 
збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах або витратах). 
Амортизацiя. Амортизацiя устаткування й iнших основних засобiв 
розраховується лiнiйним методом для розподiлу їх первiсної вартостi 
до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за такими 
нормами: 
 Строки експлуатацiї, рокiв 
Машини та обладнання 10 
Iншi основнi засоби 5-12 
 
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство б 



отримала в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на 
реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому станi, якi 
очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i 
термiни експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi, 
коригуються на кiнець кожного звiтного перiоду. 
 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

35 207 35 762 

Статутний капітал (тис.грн) 12 500 12 500 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

12 500 12 500 

Опис                        Розрахунок вартостi чистих активiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-
ПОЛIС" 
на 31.12.2018р. 
                       Найменування показника  
                                          За звiтний перiод, (тис. грн.)   За попереднiй перiод, (тис. грн.) 
Активи (строка 1300 Балансу), усього  51310 51386 
Зобов'язання (строки 1595, 1695, 1700, 1800), усього+ сума нематерiальних активiв /рядок 
балансу 1000/                                                16103 15624 
Розрахункова вартiсть чистих активiв на 31.12.2018 року: загальна сума активiв /рядок 
балансу 1300/ - сума нематерiальних активiв /рядок балансу 1000/ - загальна сума 
зобов'язань /сума рядкiв балансу 1595,1695, 1700, 1800) 
                                                                        35207 35762 
Статутний капiтал                                    12500 12500 
Величина перевищення чистих активiв (нетто-активiв)  над розмiром статутного капiталу
                                                                                  22707 23262 
 

Висновок На кiнець звiтного перiоду вартiсть нетто-активiв (чистих активiв) Товариства складає 
35207 тис. грн., що  на 22707  тис. грн.  бiльше  розмiру  статутного капiталу Товариства.   
Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу 
України та  п. 1 Р. XI. "Положення про Державний реєстр фiнансових установ", 
затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 28.11.2013 р. № 4368.  

 
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 
боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 
коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 



за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 427 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 5 509 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 5 936 X X 
Опис Кредити у банках вiдсутнi. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 
нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за 
договором, i враховується за амортизованою вартiстю. 
Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, 
коли Товариство стає стороною договору та, внаслiдок цього, 
набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. 
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй 
або декiльком iз нижченаведених ознак: 
Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання 
або зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти 
мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 
Керiвництво Товариства не має безумовного права 
вiдстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше 
дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi 
визначенню i критерiям визнання зобов'язань.  
Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за 
амортизованою вартiстю.  
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки 
вiдсотка Товариство оцiнює за сумою первiсного рахунку 
фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо 
Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у 
балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або 
реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно 
 
Страховi та iншi фiнансовi зобов'язання складаються з 
наступних компонентiв: 
У тисячах українських гривень          31 грудня 2018 р.
 31 грудня 2017 р. 
Поточна заборгованiсть за товари роботи послуги -
 21 
Заборгованiсть за страховою дiяльнiстю             14
 31 
Заборгованiсть перед бюджетом                           427
 309 
Забезпечення витрат на виплату заробiтної плати  121
 107 
Поточна заборгованiсть за одержаними авансами  1716
 1466 



Iншi почотнi зобовязання                                                 3357
 136 
 Поточнi забезпечення                                                 301
 346 
   
Всього страхових та iнших фiнансових зобов'язань 5936
 2416 
      
Зобовязання є поточними. 
 

 
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю"Iнжиринговий центр 

"ЕКСКОН" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 35951322 
Місцезнаходження 01042, Україна, м. Київ, вулиця 

Академiка Фiлатова 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

серiя АЕ № 191121 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Державного агентства земельних 
ресурсiв України на проведення 

землеоцiночних робiт 
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.07.2013 
Міжміський код та телефон +380506064530 
Факс  
Вид діяльності Код КВЕД 68.31 Агентства нерухомостi 

(основний);Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть 
у сферi права;Код КВЕД 70.22 

Консультування з питань комерцiйної 
дiяльностi й керування;Код КВЕД 71.11 
Дiяльнiсть у сферi архiтектури;Код 
КВЕД 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжи 

Опис Проведення землеоцiночних робiт 
експерта ТОВ "Iнжиринговий центр 
"ЕКСКОН", Лiцензiя Державного 
агентства земельних ресурсiв України 
на проведення землеоцiночних робiт 
серiї АЕ № 191121 вiд 11.07.2013р., 
оцiнювач В.В. Максiмов ( 
квалiфiкацiйне свiдоцтво ЦХ №00388 
вiд 29.11.2008р.)  . 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Успiх-Аудит" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 33231186 
Місцезнаходження 02222, Україна, м. Київ, проспект 

Маяковського, буд. 69, к. 178 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид № 0694 



діяльності 
Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.10.2017 
Міжміський код та телефон 0442238269 
Факс  
Вид діяльності Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi 

бухгалтерського облiку й аудиту; 
консультування з питань 
оподаткування (основний) 

Опис В 2018 роцi надавали послуги з аудиту 
фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "Мега-
Полiс" за 2017 рiк. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Аудит-Стандарт" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 32852960 
Місцезнаходження 04080, Україна, м. Київ, вул. 

Юркiвська/Фрунзе , буд. 2-6/32.  Лiт. 
"А" 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№3345 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.02.2004 
Міжміський код та телефон 0442334118 
Факс  
Вид діяльності Код КВЕД 78.30 Iнша дiяльнiсть iз 

забезпечення трудовими ресурсами;Код 
КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi 
бухгалтерського облiку й аудиту; 

консультування з питань 
оподаткування (основний);Код КВЕД 

70.22 Консультування з питань 
комерцiйної дiяльностi й кер 

Опис Надавали у 2019 роцi послуги 
незалежного аудиту рiчної фiнансової 
звiтностi  за 2018 рiк та надання 
обгрунтованої впевненостi звiту про 
корпоративне управлiння за 2018 рiк 

 



КОДИ 
Дата 01.01.2019 

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

Територія м.Київ, Солом'янський р-н за КОАТУУ 8038900000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 26 
Адреса, телефон: 03049 м. Київ, вулиця Богданiвська, 24 офiс 23, 044 290-96-09 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

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

Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 198 198 
    первісна вартість 1001 198 198 
    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 403 476 
    первісна вартість 1011 858 1 072 
    знос 1012 ( 455 ) ( 596 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 11 495 
    первісна вартість 1016 0 11 495 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 15 193 11 312 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 396 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 16 190 23 481 



    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 102 46 
Виробничі запаси 1101 0 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 9 210 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 543 1 232 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 1 243 871 
    з бюджетом 1135 63 84 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 433 610 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8 074 10 827 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 14 151 14 099 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 14 151 14 099 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 1 377 60 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 1 377 60 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 35 196 27 829 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 0 0 

Баланс 1300 51 386 51 310 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12 500 12 500 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 16 309 19 038 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 7 151 3 867 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 35 960 35 405 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 13 010 9 969 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 5 864 3 416 
    резерв незароблених премій 1533 7 146 6 553 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 13 010 9 969 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 21 0 
    розрахунками з бюджетом 1620 309 427 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 426 
    розрахунками зі страхування 1625 0 0 
    розрахунками з оплати праці 1630 107 121 
    одержаними авансами 1635 1 466 1 716 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 31 14 
Поточні забезпечення 1660 346 301 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 136 3 357 
Усього за розділом IІІ 1695 2 416 5 936 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 51 386 51 310 

 
Керівник    Бондар Олександр Вiкторович 
 
Головний бухгалтер   Сергєєва Тетяна Антонiвна 



КОДИ 
Дата 01.01.2019 

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

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 44 391 42 671 
Премії підписані, валова сума 2011 51 791 46 064 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 6 676 ) ( 6 490 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -592 -6 433 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 -1 316 -3 336 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 673 ) ( 563 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 34 615 ) ( 26 416 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 9 103 15 692 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 2 450 -616 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 -616 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 3 377 1 930 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 7 108 ) ( 5 912 ) 
Витрати на збут 2150 ( 1 984 ) ( 2 578 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 5 670 ) ( 4 228 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 2190 168 4 288 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 1 364 1 335 
Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 20 032 11 480 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 20 002 ) ( 12 377 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 1 562 4 726 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 557 -1 997 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 5 2 729 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5 2 729 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 510 317 
Витрати на оплату праці 2505 3 402 2 804 
Відрахування на соціальні заходи 2510 748 931 
Амортизація 2515 141 43 
Інші операційні витрати 2520 4 538 8 623 
Разом 2550 9 339 12 718 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 12 500 000 12 500 000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 12 500 000 12 500 000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000400 0,218320 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0,000400 0,218320 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 
Керівник    Бондар Олександр Вiкторович 
 
Головний бухгалтер   Сергєєва Тетяна Антонiвна 



КОДИ 
Дата 07.04.2019 

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

 
 

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

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 8 739 
Надходження від повернення авансів 3020 23 86 
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 5 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 52 029 47 351 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 593 56 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 15 176 ) ( 25 700 ) 
Праці 3105 ( 2 739 ) ( 2 777 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 742 ) ( 657 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2 376 ) ( 1 961 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 676 ) ( 1 961 ) 
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 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 81 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 33 699 ) ( 26 119 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 164 ) ( 724 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2 327 -1 706 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    

    фінансових інвестицій 3200 20 020 11 471 



    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 1 364 1 298 
    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 ( 7 400 ) ( 9 031 ) 
    необоротних активів 3260 ( 11 709 ) ( 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 2 275 3 738 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:    

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -52 2 032 
Залишок коштів на початок року 3405 14 151 12 119 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 14 099 14 151 

 
Керівник    Бондар Олександр Вiкторович 
 
Головний бухгалтер   Сергєєва Тетяна Антонiвна 



КОДИ 
Дата  

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

 
Звіт про власний капітал 

За 2018 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 12 500 0 0 16 309 7 151 0 0 35 960 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 12 500 0 0 16 309 7 151 0 0 35 960 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 5 0 0 5 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   
Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 2 729 -2 729 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 -560 0 0 -560 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 2 729 -3 284 0 0 -555 
Залишок на кінець року  4300 12 500 0 0 19 038 3 867 0 0 35 405 

 
Керівник    Бондар Олександр Вiкторович 
 
Головний бухгалтер   Сергєєва Тетяна Антонiвна 



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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС " 
 
 
 
Примiтки до фiнансової звiтностi за МСФЗ 
 
31 грудня 2018 року 
 
 
 
 
 
1Вступ. Iнформацiя про Компанiю 
 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" далi 
("Товариство") (код ЄДРПОУ 30860173) зареєстроване 15 травня 2000 року. 
 
Мiсцезнаходження : 03049, Україна, м.Київ, вулиця Богданiвська, 24, оф. 23. 
 
 
 
Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова 
дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. ПрАТ 
"СК " МЕГА-ПОЛIС " здiйснює свою страхову дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiй, виданих 
Нацкомфiнпослуг та на пiдставi зареєстрованих Правил добровiльного страхування i Постанов 
КМ України щодо Порядку i правил проведення обов'язкових видiв страхування. 
 
 
 
Товариство має такi лiцензiї : 
 
 
 
№ 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 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2018 р. складала 27 осiб. 
 
2Загальна основа формування фiнансової звiтностi  
 
2.1.Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 
 
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована 
з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 
потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 



прийняттi ними економiчних рiшень.  
 
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2018 року, що 
офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 
 
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає 
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2018 
року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 
 
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 
 
2.2МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi; застосування нових та переглянутих МСФЗ.  
 
 
 
Що стосується МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" 
 
МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про 
оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi 
облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової 
оренди.  
 
Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - що до оренди активiв з 
низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (тобто 
оренди зi строком не бiльше12мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати 
зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який 
представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у 
формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за 
зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування. 
 
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї 
(наприклад, змiнi термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу 
або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв).У бiльшостi випадкiв орендар 
буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу в формi 
права користування. 
 
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в 
порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати 
класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17, 
видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. 
 
Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу 
iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17.  
 
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або 



пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування 
органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з 
використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. 
Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення. 
 
В даний час Товариство оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 16 i планує застосувати новий стандарт на 
вiдповiдну дату вступу в силу. 
 
З 1 сiчня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". 
Товариство отримує основний дохiд вiд cтрахової дiяльностi.  Застосування МСФЗ 15 "Дохiд вiд 
договорiв з клiєнтами" на вiдображення результатiв дiяльностi не мало суттєвого впливу. 
 
Керiвництвом Товариства було прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi 
iнструменти" з 1 сiчня 2018 року. 
 
З 1 сiчня 2018 року МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" має нову редакцiю, яка серед iншого 
передбачає змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iнструментiв. Враховуючи 
класифiкацiю фiнансових активiв, що використовується Товариством, розрахунок очiкуваних 
кредитних збиткiв застосовується до фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою 
вартiстю.  
 
Перелiченi вище стандарти  та поправки не  мають суттєвого впливу на фiнансове положення та 
фiнансовий результат Товариства. Товариство не використовувало дострокове застосування 
стандартiв i тлумачень.  Очiкується, що новi стандарти i iнтерпретацiї iстотно не вплинуть на 
фiнансову звiтнiстьТовариства. 
 
Стандарт МСФЗ 17 "Страховi контракти" буде застосовуватися для рiчних перiодiв, що 
починаються з або пiсля 1 сiчня 2021 року 
 
2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення 
 
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта 
України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 
 
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi 
 
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 
 
2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 
 
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником 
Товариства 27 лютого  2018 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права 
вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 
 
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi 
 
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто 



перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2018 року. 
 
2.7.Основнi принципи облiкової полiтики 
 
Основа подання iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi, з 
коригуваннями на початкове визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та 
переоцiнку фiнансових активiв для подальшого продажу i фiнансових iнструментiв, що 
облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. 
Основнi принципи облiкової полiтики, що використовувались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової 
звiтностi, наведено далi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, 
поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше. 
 
2.8.Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки.  
 
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, 
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. 
 
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi 
строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання 
зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).   
 
Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за 
амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв:  
 
а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; 
 
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 
 
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: 
 
фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку; 
 
фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 
 
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: 
 
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю; 
 
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку. 
 
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство 
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю . 
 
При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:  
 
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та  



 
б) отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове 
взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку. 
 
Фiнансовий актив оцiнюється  за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою 
одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують  
грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку 
основної суми.  
 
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, 
який облiковується за амортизованою вартiстю. 
 
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 
 
 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти.  
 
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. 
 
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 
вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 
короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 
 
Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта. 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 
активами. 
 
Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх 
номiнальнiй вартостi. 
 
Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюється за 
амортизованою собiвартiстю. 
 
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 
здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України 
(НБУ). 
 
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 
випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть 
бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про 
лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, 
визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного 
перiоду. 
 



 
 
Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 
 
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить 
депозити та дебiторську заборгованiсть.  
 
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи 
метод ефективного вiдсотка. 
 
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовує одну чи кiлька 
ставок дисконту, котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових 
iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну 
якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом є 
фiксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якiй 
здiйснюватимуться платежi.  
 
Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у 
розмiрi, що дорiвнює: 
 
- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не 
зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання; 
 
- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний 
ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання. 
 
У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними 
грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими 
потоками, якi Товариство очiкує одержати на свою користь. 
 
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим 
iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки 
Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику 
настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового 
iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту 
(невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком 
настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує 
при цьому об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без 
надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту 
первiсного визнання. 
 
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом 
не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що 
фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату. 
 
У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є 
придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює 
очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою 
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною 
ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або 
збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi. 



 
Товариство визнає банкiвськi депозити зi строком погашення вiд одного до дванадцяти мiсяцiв з 
дати фiнансової звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно призведе 
до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй. 
 
Товариство вiдносно банкiвських депозитiв має наступну модель розрахунку збитку вiд 
знецiнення фiнансового активу: 
 
при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний рiвень рейтингу uaAAA, 
uaAA, uaA та банки, що мають прогноз "стабiльний", що присвоюється рейтинговими 
агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств 
НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховується в залежностi вiд строку та 
умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складає 0%, вiд 3-х 
мiсяцiв до 1 року - 1% вiд суми розмiщення, бiльше 1 року - 2%); 
 
при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рiвень 
рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру 
уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збитку 
розраховується у розмiрi вiд 7% до 20% вiд суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв. 
 
 
 
Депозити в банках. Депозити в банках облiковуються за амортизованою вартiстю за 
вирахуванням резерву на знецiнення. 
 
Дебiторська заборгованiсть та передплата. Дебiторська заборгованiсть облiковується за 
принципом нарахування i вiдображається за амортизованою вартiстю. Дебiторська 
заборгованiсть визнається в разi виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з 
договором. Передплата визнається на дату платежу та вiдображається у звiтi про сукупнi доходи 
пiсля надання послуг. 
 
Якщо у Компанiї iснує об'єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i передоплата 
не будуть вiдшкодованi, Компанiя створює вiдповiдний резерв на знецiнення та зменшує чисту 
балансову вартiсть дебiторської заборгованостi й передоплати до вартостi їх вiдшкодування. 
Знецiнення вiдображається у звiтi про сукупнi доходи. Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення 
щодо знецiнення дебiторської заборгованостi та передплат по страховiй дiяльностi, 
використовуючи тi ж методи та оцiночнi розрахунки, що й у випадку знецiнення фiнансових 
активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. 
 
Компанiя аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення щоквартально 
окремо по кожному контрагенту. У залежностi вiд умов договорiв страхування, строкiв i сум 
грошових коштiв, отриманих в ходi погашення зазначених сум, Товариство створює резерв на 
знецiнення по кожному боржнику.  
 
Компанiя створює резерв на знецiнення по кожному боржнику.  
 
Вiдповiдно до облiкової полiтики товариства, якщо розрахована сума резерву на знецiнення 
складає менше розрахованої суми суттєвостi, тодi пiдприємство може не нараховувати та не 
вiдображати в звiтностi суми резервiв на знецiнення. Сума суттєвостi визначається на рiвнi 5 % 
активiв пiдприємства на кожну звiтну дату. 
 



 
 
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку 
 
 
 
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств. 
 
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. 
 
Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом 
органiзатора торгiвлi. 
 
Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi 
активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 
вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на 
користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу 
активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за 
найсприятливiший ринок. 
 
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi 
вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, 
максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих 
вхiдних даних. 
 
Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, 
Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення 
можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами 
кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi 
фондового ринку. 
 
Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi 
включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням 
наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких 
емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. 
 
2.9. Зобов'язання 
 
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.  
 
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, коли контрагент виконав 
свої зобов'язання за договором, i враховується за амортизованою вартiстю. 
 
Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною 
договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. 
 
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 
ознак: 
 



Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає 
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 
 
Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання 
протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 
 
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 
зобов'язань.  
 
Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.  
 
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 
сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 
 
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 
 
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати 
актив та виконати зобов'язання одночасно 
 
 
 
2.10. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi 
 
Визнання iнвестицiйної нерухомостi 
 
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину 
будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову 
оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для 
досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при 
наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi. 
 
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що 
Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною 
нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. 
 
Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та 
другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних 
цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та 
вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.  
 
Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi 
 
Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю 
включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає 
цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо 
вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних 
послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю. 
 
Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або 
збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або 



збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.  
 
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазвичай визначається iз залученням 
незалежного оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливої вартостi зумовлюється 
суттєвими для облiку коливаннями цiн на ринку подiбної нерухомостi. Справедлива вартiсть 
незавершеного будiвництва дорiвнює вартостi завершеного об'єкта за вирахуванням витрат на 
закiнчення будiвництва. 
 
Якщо оцiнити справедливу вартiсть неможливо, Товариство обiрає для оцiнки об'єктiв 
iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує 
такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому розкриваються причини, з яких не 
використовується справедлива вартiсть. 
 
 
 
Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу 
 
Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 
вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 
використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в 
бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю 
з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не 
нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi 
активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про 
фiнансовi результати. 
 
 
 
Обладнання та iншi основнi засоби. Обладнання та iншi основнi засоби облiковуються за 
первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та резерву на знецiнення, якщо 
необхiдно. 
 
Витрати на незначний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх 
здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання та iнших основних засобiв 
капiталiзується, а компоненти, що були замiненi, списуються. 
 
На кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення обладнання 
та iнших основних засобiв. Якщо такi ознаки знецiнення iснують, керiвництво Компанiї оцiнює 
вiдшкодовану суму, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або 
вартостi його використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Балансова вартiсть активу 
зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у 
складi прибутку чи збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення активу, визнаний у попереднiх перiодах, 
сторнується, якщо вiдбулися змiни в розрахунках, що застосовувалися для визначення вартостi 
використання активу або його справедливої вартостi мiнус витрати на продаж. 
 
Прибуток та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних засобiв, визначенi як рiзниця мiж 
сумою надходжень вiд вибуття та балансовою вартiстю активу на дату вибуття вiдображаються 
у складi прибутку чи збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах або витратах). 
 
Амортизацiя. Амортизацiя устаткування й iнших основних засобiв розраховується лiнiйним 
методом для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх 



експлуатацiї за такими нормами: 
 
 Строки експлуатацiї, рокiв 
 
Машини та обладнання 10 
 
Iншi основнi засоби 5-12 
 
 
 
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство б отримала в даний час вiд 
вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому 
станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни 
експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного 
звiтного перiоду. 
 
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи облiковуються за їхньою вартiстю придбання. 
Витрати на придбання нематерiальних активiв капiталiзуються та амортизуються за лiнiйним 
методом протягом розрахункового строку служби активiв. Розрахунковий строк служби для 
програмного забезпечення встановлено 10 рокiв. Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi з 
необмеженим термiном дiї не амортизуються i щорiчно переглядаються на наявнiсть ознак 
невизначеностi строку їх використання та можливого зменшення корисностi активу. 
 
 
 
Пiсля списання нематерiальних активiв їхня первiсна вартiсть, разом з вiдповiдними сумами 
накопиченої амортизацiї, вилучається з облiкових записiв. 
 
 
 
Операцiйна оренда. Коли Товариство виступає в ролi орендаря в рамках договору оренди, за 
яким всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, в основному не передаються 
орендодавцем Товариству, загальна сума орендних платежiв вiдноситься на прибуток або збиток 
протягом строку оренди. 
 
Оренда, включена в iншi договори, видiляється, якщо (а) виконання договору пов'язане з 
використанням конкретного активу або активiв та (б) договiр передбачає передачу права на 
використання активу. 
 
Товариство орендує примiщення за адресою: 03049 вулиця Богданiвська, 24, офiс 23. (договiцр 
оренди примiщення №476 вiд 16.03.2018 року).  
 
Податки на прибуток. Податки на прибуток вiдображенi 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 та попереднiх 



перiодiв. Якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових 
декларацiй, оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим 
шляхом. Iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображенi у складi адмiнiстративних та 
iнших операцiйних витрат. 
 
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно 
перенесених iз минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж 
податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової 
звiтностi. Вiдповiдно до виключення при первiсному визнаннi, вiдстроченi податки не 
визнаються вiдносно тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або зобов'язання в 
разi операцiї, що не є об'єднанням компанiй, коли така операцiя при її первiсному визнаннi не 
впливає нi на фiнансовий, нi на податковий прибуток. Суми вiдстрочених податкiв 
розраховуються за ставками оподаткування, якi введенi в дiю або повиннi бути введенi в дiю 
станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах, коли 
буде реалiзовано тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток. 
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та 
перенесенi податковi збитки визнаються лише в тiй мiрi, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання 
оподатковуваного прибутку, вiдносної якої можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.  
 
Невизначенi податковi позицiї. Керiвництво оцiнює невизначенi податковi позицiї Компанiї на 
кiнець кожного звiтного перiоду. Зобов'язання, що вiдображаються у вiдношеннi податкiв, 
визначаються керiвництвом як податковi позицiї iз невисокою iмовiрнiстю того, що їх вдасться 
вiдстояти у випадку, якщо такi позицiї будуть оскарженi податковими органами, на пiдставi 
тлумачення Компанiєю податкового законодавства, що вступило або практично вступило в силу 
на кiнець звiтного перiоду, i будь-якого вiдомого рiшення судових або iнших органiв з подiбних 
питань. Зобов'язання зi штрафiв, вiдсоткiв i податкiв, окрiм податку на прибуток, визнаються на 
пiдставi розрахованих керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання зобов'язань на  
 
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi 
з емiсiєю нових акцiй, вiдображаються в капiталi як зменшення суми надходжень (за 
вирахуванням податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над 
номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у складi емiсiйного доходу в капiталi. 
 
Визнання доходiв i витрат. Процентнi доходи та витрати враховуються для всiх боргових 
iнструментiв за принципом нарахування iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. 
Цей метод включає до складу процентних доходiв i витрат та розносить на весь перiод дiї усi 
комiсiї, якi сплачуються або одержуються учасниками контракту, якi є невiд'ємною частиною 
ефективної ставки вiдсотка, витрати на проведення операцiї, а також усi iншi премiї та дисконти. 
 
Комiсiї, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, включають платежi за надання, 
одержуванi або якi виплачуються органiзацiєю при створеннi або придбаннi фiнансового активу, 
або видачi фiнансового зобов'язання, наприклад, комiсiї за оцiнку кредитоспроможностi, 
узгодження умов iнструменту та за обробку документiв по операцiї. 
 
Якщо виникає сумнiв щодо можливостi погашення банкiвських депозитiв або iнших боргових 
iнструментiв, їх вартiсть зменшується до теперiшньої вартостi очiкуваних грошових потокiв, 
пiсля чого процентний дохiд вiдображається з урахуванням ефективної ставки вiдсотка за даним 
iнструментом, що використовувалася для розрахунку збитку вiд знецiнення. 
 
Всi iншi збори, комiсiйнi та iншi статтi доходiв i витрат зазвичай враховуються за принципом 
нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як 



спiввiдношення фактично наданого обсягу послуг i загального обсягу послуг, якi мають бути 
наданi.  
 
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. Резерв незароблених премiй являє собою частину отриманих 
премiй, що стосується незавершеного термiну дiї страхового покриття за полiсами, якi iснують 
станом на кiнець звiтного перiоду, розраховану на пропорцiйно-тимчасовiй основi. 
 
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 на покриття збиткiв. Резерв на покриття збиткiв являє собою сукупнi розрахунки 
остаточних збиткiв i включає резерв неврегульованих вимог i резерв збиткiв понесених, але ще 
не заявлених. В обидва вищевказаних резерва включаються витрати на врегулювання. Перший 
резерв стосується суттєвих вимог отриманих, але не врегульованих станом на кiнець звiтного 
перiоду. Його розрахунок здiйснюється на основi iнформацiї, отриманої Товариством в ходi 
розслiдування страхових випадкiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. Резерв збиткiв понесених, 
але ще не заявлених актуарно визначається Компанiєю за напрямками дiяльностi та включає 
допущення, якi ?рунтуються на статистицi фактичних виплат i витрат на врегулювання в 
попереднiх роках. Методи таких розрахункiв i визначення остаточної суми резервiв постiйно 
аналiзуються та оновлюються. Коригування, здiйснюванi в результатi такого аналiзу, 
вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи по мiрi їх виникнення. При розрахунках резерву на 
покриття збиткiв дисконтування не проводиться, оскiльки вимоги про виплату вiдшкодування i 
самi виплати надходять i розглядаються досить швидко. 
 
Тест адекватностi зобов`язань. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Товариство 
проводить тести адекватностi зобов'язань для перевiрки адекватностi договiрних зобов'язань за 
вирахуванням вiдповiдних неамортизованого вiдстрочених аквiзицiйних витрат. При проведеннi 
цих тестiв використовуються поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв, витрат на 



врегулювання та адмiнiстративних витрат, а також iнвестицiйного доходу вiд активiв, якi 
забезпечують зазначенi зобов'язання. Будь вiдсутня сума негайно вiдноситься на прибуток або 
збиток: спочатку списуються неамортизованого вiдстроченi аквiзицiйнi витрати, а потiм 
створюється резерв на покриття збиткiв, що виникають в результатi тестування адекватностi 
зобов'язань (резерв непередбачуваного ризику). 
 
Перестрахування. У ходi нормальної дiяльностi Товариство передає ризики в перестрахування. 
Полiтика Товариства передбачає перестрахування всiх значних ризикiв. Сума лiмiту залежить 
вiд виду страхового продукту. Договори, якi Товариство укладає з перестраховиками, згiдно з 
якими вона має право на вiдшкодування збиткiв по одному або бiльше договорiв, виданих 
Товариством 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 Товариство 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 
Товариства передати перестраховикам премiї з перестрахування. 
 
Товариство регулярно оцiнює свої активи перестрахування на предмет знецiнення. Якщо iснує 
об'єктивне свiдчення того, що актив перестрахування знецiнено, Товариство зменшує балансову 
вартiсть цього активу до його вартостi вiдшкодування i визнає у звiтi про сукупнi доходи 
вiдповiдний збиток вiд знецiнення. Товариство 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 винагород страховим 
агентам, якi є змiнними i виникають у зв'язку з придбанням або продовженням страхових 
полiсiв, капiталiзуються у вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витратах, що включаються до 
складу активiв у балансi та амортизуються вiдповiдно до доходу, визнаного за цими 
контрактами. 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. 
 
Переоцiнка iноземної валюти.  
 
Функцiональною валютою Товаристваї є нацiональна валюта України - гривня. 
 
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту 
за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) за станом на кiнець 
вiдповiдного звiтного перiоду. Прибуток та збитки, що виникають у результатi розрахункiв по 
операцiях в iноземнiй валютi i вiд перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у 
функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на кiнець року, включаються до 
складу прибутку або збитку (як прибуток або збитки вiд курсових рiзниць). Перерахунок по 
обмiнним курсам на кiнець року не застосовується до немонетарних статей. 
 



Основнi обмiннi курси, що використовувались для перерахунку сум у iноземнiй валютi, були 
наступними: 
 
 31 грудня 2018 р., гривень 1 сiчня 2018 р., гривень 
 
1 долар США 27,6883 25,5707 
 
1 євро 31,7141 31,6264 
 
 
 
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. 
 
Забезпечення 
 
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 
конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 
 
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) 
вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики 
Товариства. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року. 
Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з 
цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками 
вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. 
Також можуть враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього 
показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно 
даних iнвентаризацiї резерву вiдпусток. 
 
 
 
Виплати працiвникам 
 
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 
надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 
 
 
 
Пенсiйнi зобов'язання 
 
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство нараховує внески на заробiтну плати 
працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз 
поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були 
наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена 
вiдповiдна заробiтна платня.  



 
3 Важливi оцiнки i професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики 
 
Товариство 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 ?рунтуються на досвiдi керiвництва та iнших 
факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються 
об?рунтованими. При застосуваннi принципiв бухгалтерського облiку, крiм згаданих оцiнок, 
керiвництво також використовує певнi судження. 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: 
 
Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ. Якщо немає МСФЗ, 
який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства 
застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя 
була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у 
тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 
- подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 
Товариства; 
- вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму; 
- є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 
- є повною в усiх суттєвих аспектах. 
 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених 
далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 
 
а)вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 
б)визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у 
Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 
 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших 
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну 
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi 
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 
 
Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства. Справедлива вартiсть iнвестицiй, що 
активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, розраховується на основi поточної 
ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка 
справедливої вартостi ?рунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових 
потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та 
iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi". 
 
Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв. Керiвництво Товариства вважає, 
що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де 
ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:  
 
а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються 
на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, 
показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також 
специфiчних особливостей операцiй; та  
б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи 



(витрати) може бути значним. 
 
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 
волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань 
пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв 
у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй 
звiтностi чистий прибуток та збиток. 
 
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.  
 
Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв. Керiвництво 
Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, 
що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ?рунтується 
на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. 
Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, 
що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на оцiнку 
фiнансових iнструментiв. 
 
Використання ставок дисконтування 
 
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутнiх 
потокiв доходiв в єдине значення теперiшньої (поточної) вартостi, яка є базою для визначення 
ринкової вартостi бiзнесу. З економiчної точки зору, в ролi ставки дисконту є бажана iнвестору 
ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з рiвнем ризику подiбнi об'єкти iнвестування, 
або - ставка доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на 
дату оцiнки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторiв: 
 
а) вартостi грошей у часi; 
б) вартостi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають 
рiзнi рiвнi компенсацiї; 
в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв. 
 
 Станом на 31.12.2018 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у 
нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено 
лiквiдацiйну комiсiю, становила 12,6 % рiчних.  Iнформацiя, що використана для визначення 
середньозваженої ставки одержана з офiцiйного сайту НБУ за посиланням 
https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo роздiл "Вартiсть строкових депозитiв ". 
 
Вiдповiдно до облiкової полiтики товариства, якщо розрахована сума ставок дисконтування 
складає менше розрахованої суми суттєвостi, тодi пiдприємство може не нараховувати та не 
вiдображати в звiтностi суми ставок дисконтування. Сума суттєвостi визначається на рiвнi 5 % 
активiв пiдприємства на кожну звiтну дату.  
 
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв.  
 
Кошти розмiщенi в банках, що  знаходяться в стадiї лiквiдацiї вiдображаються в балансi за 
нульовою вартiстю.На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської 
заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет 
наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного 
професiйного судження керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення 



передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох 
подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. 
 
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 
 
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство на дату 
виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначає рiвень кредитного ризику.  
 
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими 
активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за 
весь строк дiї фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-
знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi 
незначного зростання кредитного ризику).  
 
 Зазвичай очiкується, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї мають бути визнанi 
до того, як фiнансовий iнструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно 
зростає ще до того, як фiнансовий iнструмент стане простроченим або буде помiчено iншi 
чинники затримки платежiв, що є специфiчними для позичальника, (наприклад, здiйснення 
модифiкацiї або реструктуризацiї). 
 
 Кредитний ризик за фiнансовим iнструментом вважається низьким, якщо фiнансовий 
iнструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужнiй потенцiал 
виконувати свої договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, 
а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть 
знизити, але не обов'язково здатнiсть позичальника виконувати свої зобов'язання щодо 
договiрних грошових потокiв.  
 
 Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише 
на пiдставi того, що ризик дефолту за ними є нижчим, нiж ризик дефолту за iншими 
фiнансовими iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiї, в якiй Товариство 
здiйснює дiяльнiсть. 
 
 Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї не визнаються за фiнансовим iнструментом 
просто на пiдставi того, що вiн вважався iнструментом iз низьким кредитним ризиком у 
попередньому звiтному перiодi, але не вважається таким станом на звiтну дату. У такому 
випадку Товариство з'ясовує, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту 
первiсного визнання, а отже чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь 
строк дiї. 
 
 Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних 
збиткiв. 
 
4 Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi  
 
Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 
вартiстю 
 
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 
тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець 
кожного звiтного перiоду. 
 



 
 
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  
 
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  
 
Вхiднi данi 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi
 Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 
 
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 
Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.
 Ринковий Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi 
визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовуються цiни закриття бiржового 
торгового дня 
 
5 Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах 
 
Нематерiальнi активи  
 
У тисячах українських гривень Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi  Iншi
 Всього 
 
Первiсна вартiсть на 1 сiчня 2018 року 198 0 198 
 
Накопичена амортизацiя 0 0 0 
 
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2018 року 198 0 198 
 
Залишки нематерiальних активiв, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi на 31 грудня 2018 року  
представляють собою витрати понесенi Товариством на оплату лiцензiй на здiйснення страхової 
дiяльностi, оскiльки лiцензiї  дiють безстроково, то амортизацiя  не нараховується. 
 
 Основнi засоби 
 
У тисячах українських гривень Транспортнi засоби  Обладнання Iншi основнi засоби
 Всього 
 
     
 
Залишок на 1 сiчня 2018 року 207 487 165 859 
 
Надходження - 76 137 213 
 
Вибуття - - - - 
 
Залишок на 31 грудня 2018 року 207 563 302 1072 
 



     
 
Накопичений знос     
 
Залишок на 1 сiчня 2018 року 205 240 10 455 
 
Знос 2 137 2 141 
 
Вибуття - - - - 
 
Залишок на 31 грудня 2018 року 207 377 12 596 
 
     
 
Залишок на 31 грудня 2018 року 0 186 290  476 
 
 
 
Обмеження права власностi на основнi засоби, що належать Товариству немає. Основнi засоби 
не знаходяться в заставi в якостi забезпечення зобов'язань.  
 
Запаси 
 
У тисячах українських гривень Запчастини 
 
 Iншi матерiали всього  
 
Первiсна вартiсть на 1 сiчня 2018 року  
 
62  
 
40 102 
 
надходження - 455 455 
 
вибуття  
 
31 479 510 
 
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2018 року  
 
31  
 
15 46 
 
 
 
Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. 
Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначається по фактичнiй собiвартостi. 
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання та iншi витрати, понесенi пiд час 
доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. 



Подальший облiк запасiв здiйснюється за найменшою з вартостей: собiвартiсть або чиста 
вартiсть реалiзацiї. Списання запасiв з балансу здiйснюється в перiодi їх використання. Оцiнка 
вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО. Станом на 31.12.2018р. Товариством було 
проведено оцiнку вартостi запасiв на вiдповiднiсть їх вартостi вимогам МСБО 2. Балансова 
вартiсть запасiв не перевищує чистої вартостi їх реалiзацiї. 
 
Поточна дебiторська заборгованiсть 
 
  31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 
 
      
 
Забогованiсть за страховою дiяльнiсю 1232 543 
 
За виданими авансами 871 1243 
 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетов 84 63 
 
З нарахованих доходiв  610 433 
 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 10287 8074 
 
Всього поточна дебiторська заборгованiсть 13084 10356 
 
 
 
За  поточною дебiторською заборгованостi, ефект дисконтування вважається несуттєвим i 
поточна дебiторська заборгованiсть оцiнюється за первiсною вартiстю. У разi змiни 
справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни 
визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду. 
 
Дебiторська заборгованiсть Товариства не забезпечена. Поточна дебiторська заборгованiсть 
пiдлягає погашенню протягом найближчих 12 мiсяцiв.   
 
Товариство має незначний резерв сумнiвних боргiв - 5 тис грн.. Товариство не має у складi 
поточної дебiторської заборгованостi, заборгованостi термiн погашення якої минув.  
 
Станом 31.12.2018 р. на балансi товариства облiковується "Дебiторська заборгованiсть за 
продукцiю, товари, роботи, послуги" в сумi 1232 тис. грн., що являє собою поточну 
заборгованiсть страхувальникiв та перестрахувальникiв за договорами страхування та 
перестрахування, термiн сплати чергового платежу за якими ще не настав. Заборгованiсть є 
поточною з термiном погашення до 3-х мiсяцiв. 
 
Крiм того, рахується  "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" в сумi 10827 тис. грн., що являє 
собою поточну заборгованiсть з постачальниками. Заборгованiсть є поточною з термiном 
погашення до 6-и мiсяцiв. 
 
Нижче у таблицi наведено iнформацiю стосовно змiн щодо очiкуваних кредитних збиткiв щодо 
дебiторської заборгованостi.  
 
Резерв пiд збитки що у сумi, яка дорiвнює: 31.12.2018 31.12.2017 



 
12-м мiсячним очiкуваним кредитним збиткам, 
 
В т.ч. за депозитами 5* 
 
0 328 
 
0 
 
* Вiдповiдно до облiкової полiтики пiдприємства, якщо розрахована сума резерву на знецiнення 
складає менше розрахованої суми суттєвостi, тодi пiдприємство може не нараховувати та не 
вiдображати в звiтностi суми резервiв на знецiнення. Сума суттєвостi визначається на рiвнi 5% 
активiв пiдприємства на кожну звiтну дату.  
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти.  
 
У тисячах українських гривень 31 грудня 2018р. 31 грудня 2017 р.   
 
Грошовi кошти у касi  - - 
 
Грошовi кошти на поточних рахунках в гривнi 3624 2677 
 
Грошовi кошти на поточних рахунках в iноземнiй валютi 120 175 
 
  
Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв  3744 2852 
 
      
Станом на 31 грудня 2018 року у Товариства було 10 банкiв-контрагентiв.  
 
Депозити в банках 
 
У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 
 
Депозити в гривнях  10355 11300 
 
Депозити в доларах США - - 
 
     
Всього депозитiв в банках  10355 11300 
 
Депозити в банках не мають забезпечення..  
 
Нижче у таблицi подано зведену iнформацiю щодо депозитiв в банках за кредитною якiстю на 
основi рейтингiв за нацiональною шкалою, наданих рейтинговими агентствами Експерт Рейтинг 
, IBI Rating. 
 
У тисячах українських гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2018 
 
   
 



Не простроченi i не знецiненi    
 
- рейтинг uaA та вище 8 011 10 355 
 
рейтинг uaA-  3 289 - 
 
- рейтинг вiд uaBBB- до uaBBB+ - - 
 
- рейтинг uaBB+ та нижче - - 
 
- без рейтингу - - 
 
Всього депозитiв в банках  11 3000 10 355 
 
Процентна ставка за банкiвськими депозитами в гривнях складає 13-18% рiчних (на 31 грудня 
2018 року - 13%-18%) в залежностi вiд дати розмiщення та погашення депозитiв.  
 
Станом на 31 грудня 2018 року у Компанiї було 7 банкiв-контрагентiв  iз загальною сумою 
депозитiв в банках вiд  200 тисяч гривень та вище. Сукупна сума цих залишкiв складає 10 355 
тисяч гривень. 
 
Нижче у таблицi наведено iнформацiю стосовно змiн щодо очiкуваних кредитних збиткiв щодо 
щодо депозитiв в банках.  
 
Резерв пiд збитки що у сумi, яка дорiвнює: 31.12.2018 31.12.2017 Причина змiн 
 
12-м мiсячним очiкуваним кредитним збиткам, 
 
В т.ч. за депозитами 0 
 
0* 
 
 0 
 
0 0 
 
0 
 
 
 
*Вiдповiдно до облiкової полiтики пiдприємства, якщо розрахована сума кредитного збитку 
складає менше розрахованої суми суттєвостi, тодi пiдприємство може не нараховувати та не 
вiдображати в звiтностi суми кредитних збиткiв. Сума суттєвостi визначається на рiвнi 5 % 
активiв пiдприємства на кожну зiтну да 
 
 
Необоротнi активи, утримуванi для продажу 
 
Для виконання вимог диверсифiкованостi, достатностi, прибутковостi активiв, в складi 
необоротних активiв облiкуються земельнi дiлянки загальною площею 9,45 га..вартiстю 11 495 
тис. грн.. Вказанi активи придбано в  2018 роцi. Передбачається, що вони можуть бути проданi 



протягом року з дати визнання. Перiод продажу може бути подовжено на строк понад рiк, у разi, 
якщо це обумовлено обставинами, що перебувають поза контролем пiдприємства. Станом на 
31.12.2018 року їх вартiсть  пiдтверджується норматино - грошовою оцiнкою. 
 
Страховi та iншi фiнансовi зобов'язання складаються з наступних компонентiв: 
 
У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 
 
Поточна заборгованiсть за товари роботи послуги - 21 
 
Заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 14 31 
 
Заборгованiсть перед бюджетом 427 309 
 
Забезпечення витрат на виплату заробiтної плати  121 107 
 
Поточна заборгованiсть за одержаними авансами  1716 1466 
 
Iншi почотнi зобовязання 3357 136 
 
 Поточнi забезпечення 301 346 
 
   
 
Всього страхових та iнших фiнансових зобов'язань 5936 2416      
 
Зобовязання є поточними. 
 
 Страховi резерви та частка  перестраховика у страхових резервах 
 
Товариством впродовж 2018 року використовувався  метод "1/365" - Незароблена страхова 
премiя, яка розраховувалась методом "1/365" ("pro rata temporis"), визначалась за кожним 
договором як добуток частки надходжень суми страхового платежу (страхової премiї, 
страхового внеску), яка не може бути меншою 80 вiдсоткiв суми надходжень страхового 
платежу (страхової премiї, страхового внеску), та результату, отриманого вiд дiлення строку дiї 
договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дiї договору (у днях) б) 
Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв вiдповiдає сумi заявлених збиткiв у 
звiтному перiодi, збiльшенiй на суму не виплачених збиткiв на початок звiтного перiоду за 
попереднi перiоди, зменшенiй на суму виплачених збиткiв у звiтному перiодi плюс витрати на 
врегулювання збиткiв у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд суми невиплачених збиткiв на кiнець звiтного 
перiоду. 
 
  в) Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi формується iз застосуванням, метода 
фiксованого вiдсотка резерву збиткiв, якi виникли , але не заявленi, визначається у розмiрi 10 
вiдсоткiв вiд заробленої страхової премiї з попереднiх чотирьох кварталiв, якi передують звiтнiй 
датi. 
 
Станом з 31.12.2018 р. Страховик  здiйснює формування та облiк таких технiчних резервiв: 
 
- резерв незароблених премiй (резерви премiй); 
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв; 



- резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi. 
 
Резерв незароблених премiй (UPR) за всiма видами страхування розраховується методом 
"1/365", викладеним в роздiлi III, п.5 Методики формування страхових резервiв за видами 
страхування, iншими, нiж страхування життя, в редакцiї, що затверджена Розпорядженням 
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 18 
вересня 2018 року N 1638 та зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 17 жовтня 2018 р. за 
N 1169/32621 (далi - Методика). 
 
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (RBNS) за всiма видами страхування 
розраховується методом, викладеним в роздiлi  IV Методики. 
 
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi  (IBNR) за всiма видами страхування розраховується 
методом "Борнхуеттера-Фергюсона".Розрахунки резерву посвiдчує актуарiй, який вiдповiдає 
вимогам законодавства. 
 
У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 
 
  
Загальнi суми   
 
Резерв незароблених премiй  6553 7146 
 
Резерв збиткiв зявлених, але не виплачених 345 1597 
 
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 3071 4267 
 
Всього страхових резервiв, загальна сума 9 969 13 010 
 
      
 
Частка перестраховика у страхових резервах   
 
Резерв незароблених премiй  -60 -1377 
 
  
Всього частка перестраховика у страхових резервах -60 -1377 
 
     
Чистi суми   
 
Резерв незароблених премiй  9909 11633 
 
Резерв збиткiв (включаючи резерв понесених, але ще не заявлених збиткiв) - - 
 
Всього страхових резервiв, чиста сума 9909 11633 
 
      
 
 
 



Акцiонерний капiтал та емiсiйний дохiд 
 
У тисячах українських гривень, крiм кiлькостi акцiй Кiлькiсть випущених акцiй Простi акцiї 
 Емiсiйний дохiд Всього 
 
     
 
На 31 грудня 2016 р. 12 500 000  12 500 - 12 500 
На 31 грудня 2017 р. 12 500 000 12 500 - 12 500 
На 31 грудня 2018 р. 12 500 000 12 500 - 12 500 
 
Номiнальна зареєстрована сума випущеного акцiонерного капiталу Компанiї складає 12 500 
тисяч. Загальна кiлькiсть затверджених до випуску простих акцiї складає 12 500 000 акцiй 
номiнальною вартiстю 1,0 гривняь за акцiю. Усi випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi. Кожна 
проста акцiя має один голос при голосуваннi. 
 
Емiсiйний дохiд - це сума перевищення отриманої винагороди над номiнальною вартiстю 
випущених акцiй. Нижче подано iнформацiю про акцiонерiв Компанiї станом на 31 грудня 2018 
року i 1 сiчня 2017 року: 
 
У тисячах українських гривень, крiм кiлькостi акцiй Кiлькiсть акцiй, що належать акцiонеру
 Частка володiння, % Номiнальна вартiсть 
 
 
 
Акцiонер    
 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерготехпром" (32309445) 9 289 509
 74,3161% 9 289,5 
 
Перелома Сергiй Вiталiйович (2633512076)   3 120 000 24,96% 3 120,0 
 
Сова Костянтин Володимирович (2633204933)   90 491 0,7239% 90,5 
 
Всього акцiонерного капiталу на 1 сiчня 2018 р. 12 500 000 100 12 500,0 
Всього акцiонерного капiталу на 31 грудня 2018 р. 12 500 000 100  
 
12500,0 
 
Дивiденди не розподiлялись мiж власниками, дивiденди, що пiдлягають виплатi не 
вiдображаються в облiку до тих пiр, поки не буде винесено рiшення загальними зборами 
акцiонерiв про розподiл прибутку. 
 
Оцiнка договорiв страхування 
 
Методи, використанi при прийняттi рiшень про припущення. Найбiльш iстотнi ризики 
Товариства пов'язанi зi страховими вiдшкодуваннями, якi виплачуються за договорами медичне 
страхування (безперервне страхування здоров"я), страхування наземного транспорту крiм 
залiзничного. 
 
 



 
Для оцiнки зобов'язань з виплати вiдшкодувань Товариство використовує допущення, заснованi 
на власнiй аналiтицi. Аналiтичнi данi Товариства надходять переважно з її щоквартальних звiтiв 
про виплату страхових вiдшкодувань. 
 
 
 
Аналiз страхових премiй, виплат та аквiзiцiйних витрат 
 
     
 
                                            2018 2017  
 
Премiї отриманi, загальна сума    
 
- пряме страхування 50751 45715 
 
- вхiдне перестрахування 1040 349 
 
    
 
   
 
Премiї отриманi, загальна сума 51791 46064 
 
    
 
Змiна у резервi незароблених премiй, загальна сума  -591 -6433 
 
    
 
Премiї заробленi, загальна сума 52382 52497 
 
    
 
Премiї, переданi у перестрахування 6676 6490 
 
   
 
Змiна частки перестраховика у резервi незароблених премiй  -1316 -3336 
 
    
 
Чистi страховi премiї заробленi 44391 42671 
 
    
 
Дохiд вiд надання послуг iншим страховикам 341 316 
 
Регреси 1038 442 
 



   
 
Збитки виплаченi:   
 
- збитки, виплаченi за прямим страхуванням 34615 26416 
 
- збитки, переданi до перестраховика - - 
 
   
 
Витрати на врегулювання збиткiв 122 10 
 
   
 
Суми, отриманi вiд перестраховика 17 69 
 
    
 
Чистi збитки виплаченi 33682 26915 
 
    
 
Змiни у резервi на покриття збиткiв, загальна сума  2450 -616 
 
Змiна частки перестраховика у резервi на покриття збиткiв - - 
 
    
 
Змiна у резервi на покриття збиткiв, чиста сума 2450 -616 
 
    
 
Адмiнiстративнi витрати 7108 5912 
 
Витрати пов'язанi з укладанням та прологацiєю договорiв страхування 1987 2578 
 
 Iншi витрати , що належать до собiвартостi реалiзованих послуг 551 554 
 
   
 
Витрати понесенi 9646 9044 
 
      
 
Результат вiд страхової дiяльностi 3854 6412 
 
 
 
 
 
Адмiнiстративнi  витрати та витрати на збут послуг  



 
У тисячах українських гривень 2018 рiк 2017 рiк 
 
Адмiнiстративнi витрати з них: 7108 5912 
 
Амортизацiя 130 72 
 
Витрати на персонал   2316 1744 
 
Оренда, комунальнi послуги, тощо 3381 2971 
 
Юридичнi, судовi  витрати  245 18 
 
Аудиторськi послуги 85 33 
 
Iншi адмiнiстративнi послуги 951 1074 
 
Витрати на збут послуг з них: 2538 3132 
 
Витрати на персонал   1819 1715 
 
Агентська винагорода 645 1294 
 
Реклама 70 58 
 
Iншi  витрати 4 65 
 
   
 
Разом витрати 9646 9044 
 
   
 
 Фiнансовi доходи 
 
Фiнансовi доходи представленi наступними статтями : 
 
 
 
У тисячах українських гривень 2018 рiк 2017 рiк 
 
Доходи вiд депозитiв 1111 1123 
 
Доходи за облiгацiями 253 212 
 
   
 
Фiнансовi доходи  1364 1335 
 
Iншi операцiйнi витрати  та iншi витрати  
 



У тисячах українських гривень 2018 рiк 2017 рiк 
 
Iншi операцiйнi витрати  з них: 5670 4228 
 
Запаси, безнадiйнi борги 182 272 
 
Страховi витрати/iнвестицiї 5120 3070 
 
Членськi внески/наданi гарантiї 33 37 
 
Iшi операцiнi витрати 335 849 
 
Iншi витрати з них: 20002 12378 
 
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 18193 11449 
 
Iншi витрати 1809 929 
 
Iншi видатки     
 
      
 
Податки на прибуток 
 
Витрати з податку на прибуток: 
 
У тисячах українських гривень 2018 рiк   2017 рiк   
 
Витрати з податку на прибуток за рiк 1557 1997 
 
      
 
Компанiя сплачує податок на прибуток за ставкою 3% вiд усiх премiй по страхуванню та 
фiнансовий результат до оподаткування за ставкою 18%. Товариство проводить коригуванння 
фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi (п.134.1.1ю ст.134 ПКУ). 
 
6 Управлiння фiнансовими i страховими ризиками  
 
Функцiя управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв 
(кредитного, ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних ризикiв. 
Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної 
ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Товариство не вважає цi 
ризики iстотними, отже, не встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння 
цими ризиками. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками спрямовано на 
забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих 
ризикiв до мiнiмуму. 
 
Кредитний ризик. Товариство 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 Товаристваї виникає кредитний 
ризик, - це грошовi кошти та депозити в банках. Максимальний рiвень кредитного ризику 



Товариства, в цiлому, вiдбивається в балансовiй вартостi фiнансових i страхових активiв у 
балансi. 
 
Ринковий ризик. Товариство пiддається ринковим ризикам, якi виникають у зв'язку з вiдкритими 
позицiями по (а) валют i (б) процентних ставках, якi схильнi до впливу загальних i специфiчних 
коливань ринку. 
 
Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик змiни вартостi фiнансового iнструмента внаслiдок 
коливань валютних курсiв. Товариство проводить операцiї тiльки в гривнях, отже, вона не 
пiддавалася впливу суттєвого валютного ризику за станом на 31 грудня 2018 року.  
 
Ризик процентної ставки. Товариство 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.. За станом на кiнець кожного звiтного 
перiоду у Компанiї не було фiнансових активiв зi змiнною процентною ставкою або процентних 
зобов'язань. Станом на 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року змiни процентних ставок не 
надали б впливу на прибуток або збиток i / або капiтал Компанiї. 
 
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами 
при виконаннi фiнансових зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати вiд 
постачальникiв товарiв i послуг та заявами клiєнтiв про страховi випадки. Товариство має 
достатньо коштiв для виконання 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 2018 року та 1 сiчня 2018 року всi 
фiнансовi зобов'язання Товариства погашаються в строки встановленi договором. 
Недисконтованi грошовi потоки за фiнансовими зобов'язаннями згiдно з договорами 
дорiвнюють балансовiй вартостi. Термiн погашення всiх страхових активiв i зобов'язань 
Товариства не перевищує одного року. 
 
 
 
 Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовiрнiсть 
настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. По самiй сутi 
договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього непередбачуваним. 
 
Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується для визначення 
цiни договору та створення резервiв, основний ризик, якому пiддається Компанiя, полягає в 
тому, що фактичнi виплати 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. Аналiз 
залежностi резерву на покриття збиткiв вiд використаних припущень поданий у Примiтцi 12. 
 
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 як договори облiгаторного перестрахування, так i 
договори факультативного перестрахування. Крiм того, полiтика Компанiї передбачає 
максимальне утримання ризику вiдповiдальностi по окремих страхових продуктах. 
 
Товариство здiйснює страхову дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування 
укладаються в українських гривнях. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за 
напрямками страхової дiяльностi.  
 
У Товариство органiзована i функцiонує Система управлiння ризиками, яка включає стратегiю 
управлiння ризиками та реалiзацiю управлiння ризиками. Вiдповiдальний працiвник, що 
виконує функцiю оцiнки ризикiв, пiдпорядковується Головi Правлiння i безпосередньо виконує 
функцiї з управлiння ризиками, а саме: 
- розробляє програми i стратегiї управлiння ризиками; 
- розробляє заходи з управлiння ризиками, включаючи програми зниження позапланових втрат; 
- готує звiти для Голови Правлiння i зацiкавлених сторiн; 
- розробляє i переглядає процеси управлiння ризиками; 
- здiйснює монiторинг ризикiв.  
 
Метою управлiння ризиками у ПрАТ"СК"МЕГА-ПОЛIС" є уникнення i мiнiмiзацiя ризикiв, 
пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них. Основними елементами системи 
управлiння ризиками ПрАТ"СК"МЕГА-ПОЛIС" є:  
- iдентифiкацiя (виявлення ризику i ризикових сфер дiяльностi); 
- квантифiкацiя (аналiз та кiлькiсна оцiнка ризику);  
- контроль (встановлення обмежень та допустимих рiвнiв ризикiв); 
- управлiння (визначення процедур та методiв з ослаблення негативного впливу ризикiв); 
- монiторинг (постiйне вiдстеження рiвня ризикiв з механiзмами зворотного зв'язку). 
 
ПрАТ"СК"МЕГА-ПОЛIС" здiйснює управлiння ризиками за такою класифiкацiєю:  
- андеррайтинговий ризик, що включає: ризик недостатностi страхових премiй i резервiв (ризик, 
викликаний коливаннями частоти, середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi 
страхових випадкiв), катастрофiчний ризик (ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання 
надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв); 
- ринковий ризик, що включає: ризик iнвестицiй в акцiї (ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi 
активiв, зобов'язань та  фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi 
акцiй);  
- ризик процентної ставки (ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 
страховика до коливання вартостi позикових коштiв); валютний ризик (ризик, пов'язаний iз 
чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання курсiв обмiну валют);  
- ризик спреду (ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до коливання 
рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з тим самим 
(або близьким) термiном до погашення);  
- майновий ризик (ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до 



коливання ринкових цiн на нерухомiсть); ризик ринкової концентрацiї (ризик, пов'язаний iз 
недостатньою диверсифiкованiстю портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного 
або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан активiв); 
- ризик дефолту контрагента (ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та 
будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком); 
- операцiйний ризик (ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки 
управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, 
надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу); 
- ризик учасника фiнансової групи (ризик негативного впливу на фiнансовий стан страховика-
учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого учасника групи, 
до складу якої входить страховик). 
 
ПрАТ"СК"МЕГА-ПОЛIС" проводить  системний аналiз та обробку iнформацiї на предмет 
виявлення ризикiв та впроваджує заходи щодо попередження, уникнення, мiнiмiзацiї, локалiзацiї 
або подiлу ризику, встановленого в процесi дiяльностi Товариства. 
 
Станом на "31" грудня 2018 р. страхова компанiя наражається на наступнi ризики: 
 
Ризики, впливу яких пiддається компанiя 
 
Назва Ступiнь впливу 
 
Ризик недостатностi страхових премiй i резервiв низький рiвень ризику 
 
Катастрофiчний ризик низький рiвень ризику 
Валютний ризик низький рiвень ризику 
Ризик ринкової концентрацiї низький рiвень ризику 
Ризик дефолту контрагента низький рiвень ризику 
Ризик iнвестицiй в акцiї низький рiвень ризику 
Операцiйнi ризики низький рiвень ризику 
Ризик учасника фiнансової групи низький рiвень ризику 
 
З огляду на вищевикладене, в компанiї вiдсутнi ризики, якi значною мiрою можуть вплинути на 
господарську дiяльнiсть компанiї. Перевiрка платоспроможностi Компанiї показала, що 
Компанiя має необхiдний запас платоспроможностi станом на 31.12.2018 року i Компанiя 
здiйснює своєчасне виконання бiльшостi перерахованих вимог. 
 
Щодо всiх виявлених ризикiв розроблено методи управлiння цими ризиками виходячи з 
фiнансової спроможностi страхової компанiї. 
 
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 Товариство, 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. 
 
Товариство контролює страховий ризик шляхом: 
 
- стратегiї андерайтингу та проактивного монiторингу ризику. Товариство 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. Товариство прагне диверсифiкувати 
дiяльнiсть з перестрахування, використовуючи як договори облiгаторного перестрахування, так i 
договори факультативного перестрахування. Крiм того, полiтика Товариства передбачає 
максимальне утримання ризику вiдповiдальностi по окремих страхових продуктах. 
 
Товариство дiйснює страхову дiяльнiсть не тiльки в Українi, але i за її межами. Керiвництво 
аналiзує концентрацiю страхового ризику за напрямками страхової дiяльностi.  
 
7  Управлiння капiталом   
 
Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей: (i) дотримання 
вимог до капiталу, встановлених регулятором, i (ii) забезпечення здатностi Товариства 
функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства. Товариство 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 виплати дивiдендiв акцiонерам, повернення капiталу акцiонерам або 
емiсiї нових акцiй. 
 
На Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до 
капiталу - це мiнiмальна сума акцiонерного капiталу, а також ряд нормативiв 
платоспроможностi. Товариство дотримувалася всiх зовнiшнiх вимог до капiталу у 2018 роцi. 
 
8 Умовнi та iншi зобов`язання  
 
Товариство у звiтному перiодi перебувало та перебуває у судових процесах..  
 
9  Розкриття фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 
 
Для цiлей оцiнки "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" встановлює такi категорiї 
фiнансових активiв: (а) позики й дебiторська заборгованiсть, (б) фiнансовi активи для 
подальшого продажу, (в) фiнансовi активи, утримуванi до погашення та (г) фiнансовi активи за 
справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Категорiя "фiнансовi 
активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат" має двi 
пiдкатегорiї: (i) активи, вiднесенi до цiєї категорiї при початковому визнаннi, та (ii) фiнансовi 
активи, утримуванi для торгiвлi. 
 
Послiдуюча оцiнка фiнансових активiв i зобов'язань залежить вiд групи фiнансового 
iнструмента, й здiйснюється як зазначено в Таблицi. 
 



Група фiнансових iнструментiв Оцiнка 
 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть  за амортизованою вартiстю  
 
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiни на капiтал за 
справедливою вартiстю з вiднесенням її змiни на капiтал 
 
Фiнансовi активи для подальшого продажу  за справедливою вартiстю з вiднесенням її 
змiни на прибутки чи збитки 
 
Категорiї фiнансових активiв: 
 
У тисячах українських гривень Фiнансовi активи для подальшого продажу   
 
Фiнансовi активи до погашення  
 
Залишок на 1 сiчня 2017 року 29600  
 
   
 
Придбання 5317 4026 
 
Продаж 4978  
 
Погашення  - 145 
 
Зменшення корисностi 14383  
 
Припинення визнання  15556  
 
Залишок на 31 грудня 2017 року 11312 3881 
 
Залишок на 1 сiчня 2018 року 11312 3881 
 
   
Придбання 10758  
 
Продаж 10758  
 
Зменешення корисностi -  
 
Погашення  - 3881 
 
Залишок на 31 грудня 2018 року 11312 - 
 
У тисячах українських гривень 31 грудня 2018р. 31 грудня 2017 р.   
 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть - 396 
 
      
 



Всього довгострокова дебiторська заборгованiсть  - 396 
 
      
 
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                                                               У тисячах українських гривень 
 
ВАТ "Запорiзький абразивний комбiнат"  00222226 1836,0 
ПрАТ "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 ар?ентум"  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 
  
Станом на 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року  фiнансовi активи Товариства вiднесенi до 
категорiї "довгострокова дебiторська заборгованiсть" були врахованi за амортизованою 
вартiстю. Вартiсть визначалась з використанням методу дисконтованих грошових потокiв i 
iнформацiї щодо поточних ринкових процентних ставок та облiкової ставки НБУ.  
 
10  Операцiї iз пов'язаними сторонами 
 
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. При аналiзi кожного випадку 



вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється 
сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. 
 
11  Винагороди ключовому управлiнському персоналу 
Винагороди, отриманi керiвним управлiнським персоналом у звiтному перiодi становлять такi 
суми, що вiдображенi у складi витрат на оплату працi:   
 
У тисячах українських гривень 2018 рiк 2017 рiк  
 
Заробiтна плата i премiї                   348 295 
 
Операцiї за участю  пов'язаних осiб 
 
Пов'язаними особами Компанiї є: 
 
- керiвний управлiнський персонал: 
 
Генеральний директор                                                         Бондар Олександр Вiкторович 
  
- акцiонери Товариства, що визначенi в примiтцi  9. 
 
Винагороди, засновниками у звiтному перiодi не отримувалтсь:   
 
 
12 Подiї пiсля дати балансу 
 
 
Мiж датою складання та затвердження фiнансової звiтностi жодних подiй, якi б могли вплинути 
на показники фiнансової звiтностi та економiчнi рiшення користувачiв, не вiдбувалося. 
 
Пiсля дати балансу жодних значних подiй, якi могли б вплинути на здатнiсть Товариства 
продовжувати свою безперервну дiяльнiсть, або таких, що вимагали б коригування оцiнки 
балансової вартостi показникiв звiтностi, не сталося.   



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська 
фiрма "Аудит-Стандарт" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

32852960 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

04080, м. Київ, вул. 
Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 лiтера 

"А" 
4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

3345 

5 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності) 

 

6 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності)  
9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 2-07/02-2019-А, дата: 

07.02.2019 
10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 07.02.2019, дата 

закінчення: 29.03.2019 
11 Дата аудиторського звіту 29.03.2019 
12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
67 400,00 

13 Текст аудиторського звіту  
 
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
ЩОДО   РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС"" 
СТАНОМ НА 31.12.2018 Р. 
 
Адресати : 
 
- Нацiональнiй Комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг; 
- Акцiонерам та управлiнському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ " МЕГА-ПОЛIС" 
 
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 
 
Думка iз застереженням 
 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ " МЕГА-ПОЛIС", код за ЄДРПОУ   30860173 , мiсцезнаходження : 
03049, Україна, м.Київ, вулиця Богданiвська, 24, оф. 23 , (далi по тексту - "Товариство"), що 



складається  що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2018р., звiту про 
фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та  звiту про рух 
грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою та примiток до фiнансової звiтностi, 
включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 
 
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз 
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх 
суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та його фiнансовi 
результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та вiдповiдає вимогам Закону 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-
XIV щодо складання фiнансової звiтностi". 
 
Основа для думки iз застереженням 
 
В складi довгострокових фiнансових iнвестицiй (iнших фiнансових iнвестицiй) станом на 
31.12.2018 року облiковуються   акцiї  українських емiтентiв, iнвестицiйнi сертифiкати, 
облiгацiї пiдприємств   на загальну суму 11312 тис. грн. Акцiї та iнвестицiйнi сертифiкати  
заблокованi  в системi депозитарного облiку станом на звiтну дату на суму 9476 грн..,  
справедлива вартiсть  цих фiнансових iнвестицiй  згiдно облiкової полiтики визначена на рiвнi 
номiнальної вартостi.  Вiдповiдно до МСФЗ 13 Оцiнка справедливої вартостi, справедлива 
вартiсть  даних акцiй та  iнвестицiйних сертифiкатiв  може бути визначена одним iз методiв 
вiдповiдно до МСФЗ,  iз урахуванням наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних 
паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування 
надходження майбутнiх економiчних вигiд. 
 
Примiтки до фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк  не включають всi розкриття згiдно 
вимог МСФЗ 13 Оцiнка справедливої вартостi, а саме: недостатньо розкрита iнформацiя 
стосовно фiнансових iнструментiв, яка дозволить користувачам фiнансової звiтностi оцiнити 
значимiсть фiнансових iнструментiв для фiнансового стану та фiнансових результатiв 
дiяльностi  Товариства. 
 
 Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу 
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства 
згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а 
також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi 
нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 
думки iз застереженням. 
 
Ключовi питання аудиту 
 
Ключовi питання  аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд 
час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в 
контекстi нашого аудиту фiнансової  звiтностi в цiлому та враховувалися при формуваннi 
думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої  думки щодо цих питань.  
 
Ми виконали  обов'язки , що описанi в роздiлi  "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 
звiтностi" нашого звiту, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит включав 
виконання процедур, розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттєвого  викривлення   
фiнансової звiтностi. Результати наших аудиторських процедур, в тому числi  процедур, що 



були виконанi пiдчас розгляду зазначених нижче питань, є основою для висловлення нашої 
аудиторської думки щодо фiнансової звiтностi, що додається. 
 
ТЕХНIЧНI РЕЗЕРВИ СТРАХОВИКА 
 
Оцiнка зобов'язань за договорами страхування 
 
Технiчнi резерви , що зобов'язане формувати Товариство вiдповiдно до регуляторних вимог 
включають:  
 
Резерв незароблених премiй.  
 
Товариство  розраховує резерв незароблених премiй (UPR) методом 1/365 , що передбачено 
Методикою формування , облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, 
iншими, нiж страхування життя, вiд 17.12.2004р. № 3104 зi змiнами та доповненнями.  
 
У звiтностi для нацiонального регулятора Товариство вiдображає цей резерв iз застосуванням 
коефiцiєнта 1,0, що допускається нацiональними законодавчо-нормативними актами. 
Визнання зобов'язань за договором зазвичай починається з дати пiдписання, але якщо 
зобов'язання за контрактом починаються пiзнiше дати пiдписання, Товариство  визнає свої 
зобов'язання з дати початку покриття ризикiв за договором, що не суперечить вимогам 
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 
 
Резерв незароблених премiй, розрахований за  вимогами Методики формування , облiку та 
розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, вiд 
17.12.2004р. № 3104 зi змiнами та доповненнями станом на 31.12.2018 р. склав 6553 тис.грн. 
 
Резерв збиткiв заявлених, але не виплачених  (RBNS) розраховується Товариством 
журнальним методом на пiдставi оцiнки зобов'язань за кожним зверненням окремо. 
 
Збитки визнаються та резерв нараховується за першим зверненням застрахованої особи. Сума 
резерву визначається на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд страхувальника (застрахованої 
особи). Остаточний розмiр збитку уточнюється за результатами експертизи або за iншими 
документами, що його посвiдчують. 
 
З огляду на полiтику Товариства щодо визнання збиткiв, Товариство, як правило, 
використовує найвищу оцiнку збитку при формуваннi резерву заявлених збиткiв ( RBNS) за 
всiма видами страхування, з огляду на те, що не всi збитки пiдтвердженi експертизою на 
звiтну дату, а отже оцiнка є бiльш пруденцiальною. 
 
Резерв витрат на врегулювання збиткiв  
 
Товариство використовує припущення, що розмiр витрат на врегулювання не перевищує 3% 
вiд розмiру резерву. Основою такого припущення є   статистичнi бази даних, накопичених 
Товариством.  
 
Станом на 31.12.2018 р.  
 
резерв заявлених, але не виплаченихзбиткiв  -  345.30 тис.грн.; резерв збиткiв, якiвиникли, але 
не заявленi  -3070.40 тис.грн. Загальний обсяг Резервiв збиткiв становить на 31.12.2018 р.  -  
3415,7 тис.грн . 



 
На кожну звiтну дату Товариство здiйснює тестування достатностi сформованих технiчних 
резервiв для майбутнiх страхових випадкiв за поточними договорами (LAT). Для оцiнки 
адекватностi резервiв незароблених премiй (LAT тест) використовуються загальноприйнятi  
актуарнi   методи, методи математичного моделювання комбiнованої збитковостi, теорiї 
випадкових процесiв, методи теорiї ймовiрностей та математичної статистики.  
 
Для оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, але незаявленi та збиткiв, що 
заявленi, але не врегульованi) використовуються методи математичної статистики, зокрема 
перевiрки статистичних гiпотез та там, де є достатнiй для аналiзу обсяг даних, актуарнi методи 
оцiнювання резервiв збиткiв, що базуються на аналiзi трикутникiв розвитку страхових виплат.  
 
Тестування адекватностi страхових резервiв проводиться . Нашi аудиторськi процедури 
щодо цього питання  включали наступне: 
-оцiнку та тестування  ключових контролiв Товариства щодо процесiв  формування  технiчних 
резервiв за договорами страхування; 
-тестування резервiв на вибiрковiй основi шляхом порiвняння  розрахункової суми резерву  
конкретного випадку з вiдповiдною документацiєю; 
-пiдготовку незалежного прогнозу балансiв резервiв для певних класiв страхування; 
-визначення рiвня обачностi, використаного на звiтну дату на пiдставi  наступних оплачених 
претензiй i порiвняння його iз звiтними перiодом; 
-порiвняння  припущень з очiкуваннями на пiдставi iсторичного досвiду Товариства, 
iснуючими тенденцiями i нашими власними знаннями страхового ринку. 
 
Крiм того,  ми  проаналiзували оцiнки  ключових припущень та методологiї розрахунку 
резервiв, що впливають на   величину  страхових зобов'язань. 
 
Наша робота  щодо тесту  достатностi страхових зобов'язань мiстить оцiнку об?рунтованостi 
прогнозних грошових потокiв та критичний розгляд  припущень, прийнятих в рамках 
Товариства з врахуванням  даних галузевого досвiду. 
 
Ми розглянули питання, чи є розкриття iнформацiї Товариством щодо технiчних резервiв за 
договорами страхування , в тому числi  ступiнь  оцiнки чуттєвостi до ключових припущень i 
аналiз iсторiї збиткiв достатнiм. 
 
Iнша iнформацiя 
 
- Звiт про надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних страховика 
 
Управлiнський персонал  несе вiдповiдальнiсть за iнформацiю щодо рiчних звiтних даних 
страховика. До iншої iнформацiї вiдносяться рiчнi звiтнi данi, якi мiстяться окремо вiд 
фiнансових звiтiв, що пройшли аудит, i якi включено до рiчного звiту страховика за 2018рiк.  
Рiчнi данi складає страховик згiдно "Порядку складання звiтних даних страховикiв", 
затвердженого розпорядженням Держфiнпослуг вiд 03.02.2004 р.  № 39 зi змiнами та 
доповненнями. 
 
Рiчнi звiтнi данi включають: 
а) загальнi вiдомостi про страховика; 
б) звiт про доходи та витрати страховика; 
в) звiт про страховi платежi та виплати за структурними пiдроздiлами страховика; 
 



г) пояснювальну записку до звiтних даних страховика 
д) рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi". 
 
 Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на рiчнi звiтнi данi страховика, та ми 
не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 
 
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
рiчними звiтними даними  та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж 
iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час 
аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на 
основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення рiчних 
звiтних даних страховика, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.  
 
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi та викривлень рiчних звiтних даних 
страховика, якi б необхiдно було включити до звiту. 
 
- Звiт про управлiння. 
 
Iнформацiя про узгодженiсть звiту про управлiння, який складається вiдповiдно до 
законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про наявнiсть суттєвих викривлень у 
звiтi про управлiння та їх характер. 
 
Ми ознайомилися з iнформацiєю, що представлена у звiтi про управлiння та при цьому 
розглянули, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж звiтом з управлiння та фiнансовою звiтнiстю 
або чи цей звiт з управлiння виглядає таким, що мiстить суттєве викривлення. На основi 
проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що фiнансова та нефiнансова iнформацiя, 
наведена в Звiтi з управлiння та у фiнансовiй звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 
грудня 2018 року,  не протирiчить одна однiй. Ми не виявлили суттєвих викривлень у звiтi про 
управлiння. 
 
Складовою частиною звiту про управлiння є звiт про корпоративне управлiння. 
 
Управлiнський персонал  несе вiдповiдальнiсть за iнформацiю щодо звiту про корпоративне 
управлiння, який складений вiдповiдно до вимог Закону Про внесення змiн до деяких 
законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй 
емiтентами цiнних паперiв  та Закону України "Про фiнансовi послуги та державне 
регулювання ринку фiнансових послуг". 
 
До iншої iнформацiї вiдносяться звiт про корпоративне управлiння, який входит до звiту про 
управлiння, та мiстяться окремо вiд фiнансових звiтiв, що пройшли аудит, i якi включено до 
рiчного звiту страховика за 2018рiк. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється 
на звiт про корпоративне управлiння, та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем 
впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 
 
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
звiтом про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 
викривлення. Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi та викривлень iнформацiї 
викладеної у Звiтi про корпоративне управлiння, якi б необхiдно було включити до звiту. 



 
Звiт про корпоративне управлiння  звiтностi  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ  " МЕГА-ПОЛIС"  за 2018 рiк пiдготовлено та 
розкрито вiдповiдно до вимог Закону України Про внесення змiн до деяких законодавчих 
актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних 
паперiв  та ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 
 
Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента створена, функцiонує та 
вiдповiдає обставинам. Iнформацiя щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є 
власниками значного пакета акцiй емiтента розкрита. Будь-якi обмеження прав участi та 
голосування акцiонерiв  на загальних зборах емiтента  не встановлено. Призначення та 
звiльнення посадових осiб емiтента вiдповiдає нормам Статуту. Повноваження посадових осiб 
емiтента розкрито. 
 
- Аудит фiнансової   звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ  " МЕГА-ПОЛIС" станом  на 31 грудня 2017 року та за рiк, що закiнчився 
зазначеною датою, було проведено iншим аудитором, який 27  квiтня  2018 року  висловив 
модифiковану  думку.  
 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 
 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
 
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 
це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм 
випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому 
 
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 
фiнансового звiтування Товариства. 
 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 
 
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 
коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 
фiнансової звiтностi. 
 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.  Окрiм того, ми: 
 



- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 
ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання 
їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок 
шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами 
внутрiшнього контролю; 
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективностi системи внутрiшнього контролю; 
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок 
i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 
отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Компанiї продовжити 
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови 
можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її 
складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 
 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд 
час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 
нами пiд час аудиту. 
 
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та 
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 
 
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв при аудитi фiнансової звiтностi 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ " МЕГА-
ПОЛIС".  
 
Вiдповiдно до вимог, встановлених  частиною третьою та частиною четвертою статтi 14 
Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 
року № 2258-VIII (Закон 2258) до аудиторського звiту,  наводимо наступну iнформацiю: 
 
Iнформацiя про суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження 
дiяльностi юридичної особи, фiнансова звiтнiсть якої перевiряється, на безперервнiй основi у 
разi наявностi такої невизначеностi 
 
Ми звертаємо увагу на роздiл Примiткок "Застосування припущення щодо здатностi 
Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi" до фiнансової звiтностi, 
яким зазначено, що фiнансова звiтнiсть  ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" пiдготовлена виходячи з 



припущення безперервностi дiяльностi. Аудиторами не виявлено подiй або умов, якi вказують 
на iснування суттєвої  невизначеностi, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть 
Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
 
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 
обов'язкового аудиту, дата призначення та загальна тривалiсть виконання аудиторського 
завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якiм мали мiсце, та повторних 
призначень. 
 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аудит - Стандарт" було 
затверджено на проведення  обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi (Протокол Наглядової 
Ради ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС"   № 020119 вiд 21.01.2019 р. на пiдставi проведення 
вiдкритого конкурсу.   
 
Тривалiсть  виконання завдання з урахуванням продовження  складає 5 рокiв. В минулих 
перiодах ТОВ "АФ" Аудит-Стандарт"  не надавало аудиторськi послуги ПрАТ "СК "МЕГА-
ПОЛIС".   
 
Iнформацiя щодо аудиторських оцiнок  
 
Iнформацiя щодо аудиторських оцiнок, як того вимагає  пункт 3 частини чотвертой статтi 14 
Закону України №2258, наведена у роздiлi "Ключовi питання аудиту". 
 
Пiд час аудиту фiнансової зваiтностi, за результатами якого складено цей звiт незалежного 
аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення  iнформацiї у 
фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що включають:  
 
Ризик недостатностi сформованих на звiтну дату резервiв Товариства (страховика) 
 
Питання щодо сформованих страхових резервiв  визначенi аудиторами як ключовi i описанi в 
цьому звiтi у роздiлi "Ключовi питання аудиту".   
 
Примiтки   до фiнансової звiтностi мiстять iнформацiю щодо основних положень облiкової 
полiтики щодо формування страхових резервiв, розкриття щодо оцiнки та визнання у 
фiнансовiй звiтностi вказаних резервiв. В разi виявлення недостатностi сформованих на звiтну 
дату резервiв, Товариство повинно сформувати резерв непередбачуваного ризику.      
 
Ми провели перевiрку методiв формування резервiв Товариства. Нашi аудиторськi процедури 
щодо цього питання  включали наступне: 
 
- оцiнку та тестування  ключових засобiв внутрiшнього контролю  Товариства щодо процесiв  
формування  страхових резервiв; 
 
- ознайомлення з результатами висновкiв актуарiя  щодо розрахункових сум сформованих на 
31.12.2018р. страхових резервiв та спiвставлення їх з представленими у фiнансовiй  звiтностi. 
Актуарiй пiдтвердив достатнiсть сформованих страхових резервiв.  
 
Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема, пов'язаних 
iз шахрайством 
 
Ми провели оцiнку ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства. Результати 



оцiнки показали що якiсть ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства, 
проведеної для цiлей аудиту фiнансової звiтностi Товариства, є високою. Аудиторами не 
виявлено суттєвих недолiкiв у системi внутрiшнього контролю Товариства, якi могли б 
негативно вплинути на можливiсть Товариства облiковувати, обробляти, узагальнювати та 
вiдображати у звiтностi бухгалтерськi та iншi фiнансовi данi, складати фiнансову звiтнiсть, яка 
не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, невiдповiдностей 
законодавчим, нормативним вимогам. Пiд час проведення аудиту ми перевiрили наявнiсть 
факторiв ризику шахрайства, зокрема шляхом тестування. Аудитори не отримали доказiв 
обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть Товариства  
мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. 
 
Пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського 
комiтету 
 
Ми пiдтверджуємо, що цей звiт незалежного аудитора повнiстю узгоджується iз додатковим 
звiтом  для аудиторського комiтету  Товариства, який ми склали вiдповiдно до пункту 2 статтi 
35 Закону  №2258 . Будь-якi неузгодженостi вказаних  звiтiв вiдсутнi.  
 
Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть 
ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при 
проведеннi аудиту 
 
Ми пiдтверджуємо, що протягом минулих i поточного рокiв не надавали ПрАТ "СК " МЕГА-
ПОЛIС"  послуг, заборонених законодавством. 
 
Нами не було iдентифiковано жодних загроз  нашої незалежностi як на рiвнi аудиторської 
фiрми, так i на рiвнi ключового партнера з аудиту та персоналу, задiяному у виконаннi 
завдання з аудиту .  
 
Iнформацiя про iншi наданi суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй особi або 
контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, 
що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi. 
 
Ми не надавали ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" або контрольованим Товариством суб'єктам 
господарювання  жодних послуг протягом минулих перiодiв.  
 
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень. 
 
Обсяг аудиту визначений нами  таким чином щоб ми  могли виконати роботи  в достатньому 
обсязi, який дасть нам можливiсть для формулювання нашої думки стосовно фiнансової 
звiтностi Товариства. Ми виконали аудит в обсязi, передбаченому вимогами МСА, Законом 
України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" та iнших законодавчих та 
нормативних актiв. 
 
З метою формування професiйного судження та висловлення думки щодо дотримання 
суб'єктом господарювання положень законодавчих та нормативних актiв, вiдповiдно до 
Методичних рекомендацiй щодо  вимог до  аудиторських звiтiв, що подаються до 
Нацiональної комiсiї що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, 
(надалi по тексту "Нацкомфiнпослуг"), за результатами аудиту рiчної звiтностi та звiтних 
даних  фiнансових установ за 2018 рiк, надаємо наступну iнформацiю : 
 



- Щодо формування (змiни) статутного (складеного/пайового) капiталу ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМАНIЯ " МЕГА-ПОЛIС" : 
 
Формування Статутного капiталу проведено з дотриманням вимог Закону України "Про 
акцiонернi товариства". Сформований статутний  капiтал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ " МЕГА-ПОЛIС" на дату проведення аудиту  
вiдповiдає вимогам статей 2, 30 Закону України "Про страхування" та перевищує мiнiмальний 
розмiр, встановлений Законом України "Про страхування" на час  реєстрацiї Товариства.  
 
Статутний капiтал розмiром 12500 тис. грн. станом на 31.12.2018 року сформований у 
повному обсязi та сплачений виключно грошовими коштами у встановленi законодавством 
термiни, вiдповiдає Статуту, який  зареєстрований належним чином. 
 
Для створення зареєстрованого статутного капiталу акцiонерами не використовувались 
векселi, кошти, одержанi в кредит, позику та пiд заставу, бюджетнi кошти та нематерiальнi 
активи. Несплаченого або вилученого капiталу станом на 31.12.2018 року не має. Формування 
статутного та власного капiталу здiйснено вiдповiдно до вимог чинного законодавства 
України. 
 
- Щодо обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, 
лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, додержання iнших 
показникiв i вимог, що обмежують ризики за операцiями з фiнансовими активами: 
 
Розрахунок нормативiв проводиться   Товариством у вiдповiдностi з вимогами Положення  
"Про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, 
прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика", (надалi по тексту 
"Положення"), затвердженого Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 07 червня 2018 року № 850. 
 
-Норматив  платоспроможностi та достатностi капiталу.   
 
Станом на  31.12.2018 року  сума прийнятних активiв складає    26 886 тис. грн.  
 
                                                                                                                                                    Таблиця 
1 
 
Прийнятнi активи Сума , тис. грн. 
 
Готiвка в касi  0,0 
 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (непрострочена дебiторська 
заборгованiсть за укладеними договорами страхування та/або перестрахування) 1232 
 
Грошi та їх еквiваленти (рахунки в банках) в т.ч.: 14099 
 
   Депозити в банках 10355 
 
   На поточних рахунках в гривнi 3624 
 
   На поточних рахунках в iноземнiй валютi 120 
 



Права вимоги до перестраховикiв 60 
 
Нерухоме майно 11495 
 
ВСЬОГО 26 886 
 
Бiльша з величин нормативного обсягу активiв станом на  31.12.2018 року  складає  8998,1 
тис. грн.  
 
Перевищення суми прийнятних активiв над бiльшою з величин  нормативного обсягу активiв 
складає 17 887,9тис. грн.  
 
Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу виконано. 
 
Норматив ризиковостi операцiй  
 
Станом на 31.12.18 року  Товариством сформувано страховi  резервi у сумi 9996 тис. грн.  а 
саме: 
 
- Резерв незароблених премiй  - 6553,1 тис грн.  
 
- Резерв  заявлених але не виплачених збиткiв - 345,3 тис. грн. 
 
- Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi - 3070,4 тис. грн 
 
Станом на 31.12.18 року  сума прийнятних активiв, якi вiдповiдають вимогам диверсифiкацiї, 
становить 25 654 тис. грн.  
 
                                                                                                                                                          
Таблиця 2 
 
Категорiї прийнятних активiв, якi вiдповiдають вимогам диверсифiкацiї Сума ,тис. грн. 
 
Грошовi кошти на поточних рахунках: 3232,4 
у тому числi в iноземнiй валютi 120,3 
Банкiвськi  вклади (депозити) 6978,2 
Нерухоме майно 1993,8 
Права вимоги до перестраховикiв 60,0 
 
ВСЬОГО 12264,4 
 
Перевищення суми прийнятних активiв, якi вiдповiдають вимогам диверсифiкацiї,  над сумою 
сформованих страхових резервiв складає 2 268,4 тис. грн.  
 
Норматив ризиковостi операцiй виконано. 
 
Норматив якостi активiв. 
 
Компанiя здiйснює види обов'язкового страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй. 
 
Станом на 31.12.2018 року сума низькоризикових активiв становить 5819,5 тис. грн.  



 
                                                                                                                                                       
Таблиця 3 
 
Категорiї низькоризикових активiв Сума,тис. грн. 
 
Грошовi кошти на поточних рахунках 0,0 
 
Банкiвськi  вклади (депозити) 5819,5 
 
ВСЬОГО 5819,5 
 
Станом на 31.12.2018 року величина 40 вiдсоткiв страхових резервiв становить 3998,4 тис. грн.  
 
Перевищення суми низькоризикових  активiв над величиною 40 вiдсоткiв страхових резервiв 
становить 1821,1 тис. грн.  
 
Норматив якостi активiв  виконано.  
 
 - Щодо формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв 
вiдповiдно до законодавства: 
 
Розрахунок резервiв на дату звiтностi виконувався на пiдставi Методики формування 
страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, iз змiнами 
затвердженими Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулюванн у 
сферi ринкiв фiнансових послуг за №1638 вiд 18.09.18року.  Розрахунок резервiв незароблених 
премiй та частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй здiйснювався за методом 
1/365 за кожним   видом   страхування  окремо. 
 
Адекватнiсть страхових зобов'язань Товариства  станом на 31.12.2018 року пiдтверджена 
висновком фахiвця з актуарної математики Борець В.Л (Свiдоцтво про вiдповiднiсть 
квалiфiкацiйним вимогам №01-032 вiд 15.05.2018р.). 
 
-Щодо встановлених фiнансових нормативiв та застосованих заходiв впливу до фiнансової 
групи, у разi входження суб'єкта господарювання до такої: 
 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" не 
входить до фiнансової групи. 
 
-Щодо структури iнвестицiйного портфелю iз зазначенням реквiзитiв емiтента (назва, код за 
ЄДРПОУ), суми, ознаки фiктивностi тощо: 
 
                                                                                                                              Таблиця 4 
 
Акцiї українських емiтентiв                                                                                       
 
Найменування  Код  за ЄДРПОУ  Кiлькiсть  Сума  
 
ВАТ "Запорiзький абразивний комбiнат" 00222226 132 201 1836,0 
 
ПрАТ "Всесвiт" 36291803 8 490 290 2122,6 



 
ПАТ ЗНВКIФ "СЕРТЕЗА" 37500377 70  000 70,0 
 
ПАТ "Хiмволокно Проект" 38389756 1 600 000 400,0 
 
ПАТ "АРДЕР" 35416011 1 600 000 400,0 
 
ПАТ  "КЛАСИК-ТРЕЙД" 35372850 440 000 110,00 
 
ПАТ Лiзингова компанiя "Приват Агро" 36925749 1 680 000 420,0 
 
ПАТ Аква Дiджитал 37147673 499 999 125,0 
 
ПАТ "Iнжбудсервiс" 34508918 8543 8,6 
 
Всього   5492,2 
 
Iнвестицiйнi сертифiкати 
 
ТОВ КУА "Холдинг Груп" (Лайф Сайенс) 35141110 4280 428,0 
 
ТОВ КУА "Абсолют Капiтал" (ЗНВПIФ "Абсолют платинум" 38404576 98 98,0 
 
ТОВ КУА "ЕСКО-КАПIТАЛ" ("Еско-iнвестицiйний" 35677371 2 2,0 
 
ТОВ КУА "Абсолют капiтал /ЗНВПIФ "Абсолют ар?ентум" 38404576 1 1,0 
 
КУА ТОВ Старпом-капiтал 33831868 210 210,0 
 
ТОВ КУА Лемако Ессет Менеджмент ЗНВПIФ Кантинентальний фонд нерухомостi 
 38186056 23 23,0 
 
ТОВ КУА "Абсолют капiтал (ЗНПЫФ "Абсолют клуб" ТОВ КУА "Абсолют капiтал"
 3840576 59 59,0 
 
Всього   821,0 
 
 
 
Облiгацiї пiдприємства 
 
Найменування  Код за ЄДРПОУ  Кiлькiсть Сума  
 
ТОВ "Компанiя "Бiзнес Iнновацiї" 37175969 1954 1700,0 
 
ТОВ "Сучасний фiнансовий сервiс" 37039358 1984 1700,3 
 
ТОВ "Авто фiнанс сервiс" 37037324 2134 1599,0 
 
Всього   4999,3 
 



Частки (паї) в Статутному капiталi Товариства вiдсутнi. 
 
Депозитнi вклади розмiщенi в  наступних банках: 
 
                                                                                                                            Таблиця 5 
 
№ п/п Напрям iнвестування Назва банку Код ЄДРПОУ Кiлькiсть Сума тис. грн.
 Рейтинг 
 
для банка Ознака фiктивностi 
 
1 Депозитний вклад ПАТ КБ "Iндустрiал Банк" 13857654 3 1000 АА-
 вiдсутнi 
 
2 Депозитний вклад ПАТ "Ощадний банк України" 09322277 3 1700
 АА- вiдсутнi 
 
3 Депозитний вклад Перший український мiжнародний банк 14282829 1
 1833,5 АА- вiдсутнi 
 
4 Депозитний вклад ПАТ "АБ Укргазбанк" 23697280 9 2002,5 АА+
 вiдсутнi 
 
5 Депозитний вклад ПАТ "Укрексiмбанк 00032231 4 2057,0 АА+ вiдсутнi 
 
6 Депозитний вклад ПАТ "Унiверсал банк" 21133352 4 1760,0 АА
 вiдсутнi 
 
7 Депозитний вклад ПАТ КБ Приватбанк" 14360570 4 2,0 АА
 вiдсутнi 
 
 Всього    10355,0   
 
- Щодо заборони залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо 
наступного їх повернення: 
 
Протягом 2018 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ " 
МЕГА-ПОЛIС " не залучало фiнансовi активи вiд фiзичних осiб. 
 
-Щодо сумiщення провадження видiв господарської дiяльностi: 
 
          Товариство дотримується обмежень щодо сумiщення провадження видiв господарської 
дiяльностi, установлених пунктом 37 Лiцензiйних умов, затверджених постановою КМ 
України 07.12.2016 № 913.        Товариство  надає  виключно фiнансовi послуги (крiм 
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) у частинi проведення добровiльного та 
обов'язкового страхування за видами, вiдповiдно до отриманих лiцензiй на право здiйснення 
страхової дiяльностi. 
 
-Щодо надання фiнансових послуг на пiдставi договору у вiдповiдностi до законодавства та 
внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг суб'єктом господарювання: 
 



          Товариство дотримується  затверджених та зареєстрованих Нацiональною комiсiєю, що 
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг правил страхування. В 
договорах страхування вказується конкретний вид правил страхування, вiдповiдно до якого 
укладений договiр. 
 
Товариством  надаються  фiнансовi послуги, а саме iншi види страхування, крiм страхування 
життя на пiдставi договору страхування, який вiдповiдає вимогам Закону України "Про 
страхування". 
 
-Щодо розмiщення iнформацiї на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) та забезпечення її 
актуальностi: 
 
Товариство надає клiєнтам iнформацiю вiдповiдно до статтi 12 Закону України "Про фiнансовi 
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", а також розмiщує iнформацiю, 
визначену частиною першою статтi 12 зазначеного закону, на власному веб-сайтi 
https://www.mega-polis.biz/ru та забезпечує її актуальнiсть. 
 
- Щодо прийняття рiшень у разi конфлiкту iнтересiв: 
 
Товариство дотримується вимог статтi 10 Закону про фiнансовi послуги щодо прийняття 
рiшень у разi конфлiкту iнтересiв.  
 
Протягом  звiтного перiоду не було фактiв виникнення конфлiкту iнтересiв. 
 
- Щодо вiдповiдностi примiщень, у яких здiйснюється суб'єктом господарювання 
обслуговування клiєнтiв (споживачiв), доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших 
маломобiльних груп населення вiдповiдно до державних будiвельних норм, правил i 
стандартiв, що документально пiдтверджується фахiвцем з питань технiчного обстеження 
будiвель та споруд, який має квалiфiкацiйний сертифiкат: 
 
 Аудитору надано висновок експерта Скорук Л.М станом на 16 листопада 2017 року, який 
пiдтверджує можливiсть доступу для осiб з iнвалiднiстю та iнших мало мобiльних груп 
населення до нежитлових примiщень за адресою: м. Київ, Iвана Клименко, 23 вiдповiдно до 
норм та правил зазначених в ДБН В.2.2-17:2006 "Доступнiсть будiвель i споруд для мало 
мобiльних груп населення", у яких здiйснюється обслуговування клiєнтiв (споживачiв) 
Товариства. 
 
Аудитору надано висновок експерта з технiчного обслуговування будiвель та споруд Гурiна 
Олександра Миколайовича (квалiфiкацiйний сертифiкат серiя АЕ № 001953 вiд 26 березня 
2013р., виданий Атестацiйною архiтектурно-будiвельною комiсiєю 26.03.2013 №26-Е), який 
пiдтверджує можливiсть доступу  станом на 25 грудня  2018 року для осiб з iнвалiднiстю та  
iнших мало мобiльних груп населення до нежитлових примiщень за адресою: м. Київ, вул. 
Богданiвська,буд.№24, примiщення №23 вiдповiдно до норм  та правил  зазначених в ДБН В 
.2.2-17:2006  "Доступнiсть  будiвель i споруд для  мало мобiльних груп населення", у яких 
здiйснюється обслуговування клiєнтiв (споживачiв) Товариства.  
 
- Щодо внесення суб'єктом господарювання iнформацiї про всi свої вiдокремленi пiдроздiли 
до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських 
формувань та до Державного реєстру фiнансових установ вiдповiдно до вимог, установлених 
законодавством: 
 



Товариство надає iнформацiю про всi свої вiдокремленi пiдроздiли до Єдиного державного 
реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань та до 
Державного реєстру фiнансових установ вiдповiдно до вимог, установлених роздiлом ХVII 
Положення № 41.  Вiдокремленi пiдроздiли у Товариства вiдсутнi.  
 
- Щодо внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудиту: 
 
З метою забезпечення контролю за здiйсненням фiнансово-господарської дiяльностi, 
Товариством, згiдно рiшення Наглядової ради Товариства вiд 10.01.2012 року, протокол № 
080112, запроваджена посада внутрiшнього аудитора  та затверджено Положення про службу 
внутрiшнього аудиту та Положення про систему внутрiшнього аудиту. Службою  
внутрiшнього аудиту  (контролю)  Установи  є  посадова  особа,  що проводить внутрiшнiй 
аудит (контроль) (далi - внутрiшнiй аудитор). 
 
Внутрiшнiй аудитор пiдпорядковується Наглядовiй радi Товариства та звiтує перед нею. 
Внутрiшнiй аудитор призначається за рiшенням Наглядової ради Товариства. 
 
При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi за 2018 рiк були розглянутi  полiтики та 
процедури у системах бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю якi стосуються 
тверджень у фiнансових звiтах. Аудиторами, в ходi аудиторської перевiрки, не виявлено 
ризикiв суттєвого викривлення  фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до 
МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової 
звiтностi". 
 
-Щодо облiкової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спецiальне технiчне 
обладнання), якi передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових послуг 
споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг:  
 
У Товариства запроваджена облiкова та реєструюча система (програмне забезпечення 1С , якi 
передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових послуг споживачам та подання 
звiтностi до Нацкомфiнпослуг.  
 
- Щодо готiвкових розрахункiв: 
 
Товариство здiйснює готiвковi розрахунки. Товариство має зареєстрований згiдно чинного 
законодавства касовий апарат та термiнал. Товариство  здiйснює готiвковi розрахункiв у 
вiдповiдностi вимог законодавства щодо готiвкових розрахункiв, установлених Постановою 
НБУ № 148 вiд 29.12.2017р. Наявнi сейфи використовуються для зберiгання готiвки в межах 
встановленого лiмiту, та  документiв. Офiс товариства забезпечений цiлодобовою охороною. 
 
- Щодо зберiгання грошових коштiв i документiв та наявностi необхiдних засобiв безпеки 
(зокрема сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю та/або вiдповiдну 
охорону): 
 
Товариство забезпечує  зберiгання документiв та наявнiсть необхiдних засобiв безпеки 
(зокрема сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю та/або вiдповiдну 
охорону), та дотримання вимог законодавства щодо готiвкових розрахункiв, встановлених  
Постановою НБУ № 148 вiд 29.12.2017р. Про затвердження Положення про ведення касових 
операцiй у нацiональнiй валютi в Українi. 
 
- Щодо розкриття iнформацiї щодо порядку формування статутного капiталу (iсторiя 



походження коштiв): 
 
Станом на 31.12.2018 року зареєстрований  статутний капiтал   12500,0 тис. грн. Статуний 
капiтал Товартства сформовано простими iменними акцiями в кiлькостi 12 500 000 шт. 
номiнальною вартiстю 1,00 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму 12 
500 000 грн. було видано Державною комiсiєю з цiнних паперiв  та фондового ринку 13 травня 
2010 року, реєстрацiйний номер 137/1/09. Товариство дотримується вимог щодо формування 
статутного капiталу страховика, викладених в Законi України " Про страхування" та iнших 
чинних законодавчих актiв України. 
 
Станом на 31.12.2018 року акцiї розподiленi наступним чином: 
 
                                                                                                                                              Таблиця 6 
 
У тисячах українських гривень, крiм кiлькостi акцiй Кiлькiсть акцiй, що належать 
акцiонеру, шт. Частка володiння, % Номiнальна вартiсть, тис. грн 
 
Акцiонер    
 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерготехпром" (32309445) 9 289 509
 74,3161% 9 289,5 
 
Перелома Сергiй Вiталiйович (2633512076)   3 120 000 24,96% 3 120,0 
 
Сова Костянтин Володимирович (2633204933)   90 491 0,7239% 90,5 
 
    
 
Всього акцiонерного капiталу на 31грудня 2018 р. 12 500 000 100 12 500,0 
 
Констатуючи, що у звiтному перiодi розмiр статутного капiталу був незмiнним, аудитор 
наводить iсторичну довiдку щодо формування та змiн у статутному капiталi Товаритва на 
протязi його iснувння: 
 
- перша емiсiя iменних акцiй в кiлькостi 700 000 шт. загальною вартiстю 700 000 грн. була 
зареєстрована 06.09.2000р. НКЦПФР ( Свiдоцтво № 454/1/00); 
 
- друга емiсiя iменних акцiй в кiлькостi 3 481 000 шт. загальною вартiстю 3 481 000 грн. була 
зареєстрована 26.10.2001р. НКЦПФР ( Свiдоцтво № 534/1/01); 
 
- третя емiсiя iменних акцiй в кiлькостi 9 000 000 шт. загальною вартiстю 9 000 000 грн. була 
зареєстрована 14.01.2003р. НКЦПФР ( Свiдоцтво № 13/1/03); 
 
- четверта емiсiя iменних акцiй в кiлькостi 12 500 000 шт. загальною вартiстю 12 500 000 грн. 
була зареєстрована 22.05.2009р. НКЦПФР ( Свiдоцтво № 137/1/09); 
 
Оплата акцiй здiйснювалась за рахунок внесення грошових коштiв та реiнвестування 
дивiдендiв, що передбачено ст. 13 Закону України " Про господарськi товариства" вiд 
19.09.1991р. № 1576, зi змiнами та доповненнями. 
 
- Щодо розкриття джерела походження складових частин власного капiталу ( капiтал у 



дооцiнках, внески до додаткового капiталу): 
 
                                                                                                                                                         
Таблиця 7                                
 
Складова частина власного капiталу Сума станом на 31.12.2018р. тис. грн. Джерело 
формування 
 
Статутний капiтал  12500 Внески  акцiонерiв 
 
  Резервний капiтал                                                                                                                   
 19038 Вiдрахування iз нерозподiленого прибутку 
 
Нерозподiлений прибуток (збиток) 3867 Накопичений результат  господарської дiяльностi 
 
Формування складових частин власного капiталу, а саме:   резервний капiтал    в сумi 19038 
тис.грн. та нерозподiленого прибутку  в сумi 3867  тис. грн.  вiдповiдає вимогам Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi та облiкової полiтики Товариства. 
 
 
 
- Щодо розкриття iнформацiї з урахуванням вимоги Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi вiдносно методiв оцiнки справедливої вартостi активiв фiнансових компанiй: 
 
Товариством розкрита iнформацiя щодо оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно  в  
Примiтках до фiнансової звiтностi, а саме: Товариство визнає такi категорiї фiнансових 
активiв: фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням 
результату переоцiнки у прибутку або збитку; фiнансовi активи, що оцiнюються за 
амортизованою собiвартiстю. 
 
Примiтки до фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк  не включають всi розкриття згiдно 
вимог МСФЗ 13 Оцiнка справедливої вартостi, а саме: недостатньо розкрита iнформацiя 
стосовно фiнансових iнструментiв, яка дозволить користувачам фiнансової звiтностi оцiнити 
значимiсть фiнансових iнструментiв для фiнансового стану та фiнансових результатiв 
дiяльностi  Товариства. 
 
 
 
- Щодо вiдповiдностi полiтики перестрахування, в т.ч. прийняття ризикiв у перестрахування 
лише з тих видiв добровiльного i обов'язкового страхування, на здiйснення яких отримана 
лiцензiя, та укладення договорiв   перестрахування iз страховиками (перестраховиками) 
нерезидентами у вiдповiдностi до Порядку та вимог щодо здiйснення перестрахування у 
страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв 
України вiд 04.02.2004 № 124: 
 
 Полiтика перестрахування Товариства  вiдповiдає  встановленим законодавчим вимогам, в 
т.ч. прийняття страховиком ризикiв у перестрахування лише з тих видiв добровiльного i 
обов'язкового страхування, на здiйснення яких вiн отримав лiцензiю. 
 
 
 



- Щодо здiйснення обов'язкового страхування виключно за умови дотримання визначених 
законодавством порядкiв i правил проведення обов'язкового страхування: 
 
В 2018 роцi Товариство  здiйснювало  обов'язковi види страхування. 
 
 
 
-Щодо ведення персонiфiкованого (iндивiдуального) облiку договорiв страхування життя (у 
випадку наявностi у страховика лiцензiї на страхування життя): 
 
Товариство не має лiцензiї на страхування життя. 
 
 
 
- Щодо належного та повного формування та облiку резерву заявлених, але не виплачених 
збиткiв (для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя) або 
резерву належних виплат страхових сум (для страховика, який здiйснює страхування життя):  
 
   Товариство веде облiк  та здiйснює формування  резерву заявлених, але не виплачених 
збиткiв. Станом на 31.12.2018 року Резерв  заявлених але не виплачених збиткiв  складає  
345,3 тис. грн., резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi - 3070,4 тис. грн.. 
 
Розкриття iнформацiї  про Товариства   та щодо змiсту статей балансу. 
 
Основнi вiдомостi про  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ " МЕГА-ПОЛIС"         
 
Таблиця 8 
 
Повна назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ " 
МЕГА-ПОЛIС"         
 
Скорочена  назва  ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" 
 
Код за ЄДРПОУ 30860173 
 
Мiсцезнаходження 03049, Україна, м.Київ, вулиця Богданiвська, 24, оф. 23 
 
Державна реєстрацiя - дата, орган реєстрацiї,  № запису 15.05.2000р.   Соломянська  районна у 
мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя  1 070 120 0000 021314 
 
Дата внесення останнiх змiн до статутних  документiв 07.09.2018 р.;  №1 073 105 0025 019713 
 
Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010: Код КВЕД: 
 
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя ( основний); 
 
65.20 Перестрахування; 
 
66.21 Оцiнювання ризикiв завдання шкоди; 
 



66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв; 
 
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування. 
 
Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи Свiдоцтво серiї  СТ, № 219, реєстрацiйний 
номер 11100906,  дата видачi  13.06.2018р. 
 
Кiлькiсть акцiонерiв Товариства  станом на 31.12.2018 року. 3 акцiонери: 
 
1. ТОВ "Енерготехпром", код ЄДРПОУ 32309445, вул. Лаврська, б. 10, 01010 м. Київ , якому 
належить 74,316072 % капiталу Товариства; 
 
2.Фiзична особо-Громадянин України Перелома Сергiй Вiталiйович , якому належить 24,96 %  
капiталу Товариства; 
 
3. Фiзична особо-Громадянин України Сова Костянтин Володимирович якому належить 
0,7239  %  капiталу Товариства,    
 
Iнформацiя про: 
 
Депозитарiй 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Депозитарна установа 
 
 Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", код  за ЄДРПОУ 
30370711; 
 
Адреса: 04071, м.Київ, вул.  Тропiнiна, 7Г, Тел. (044) 591-04-04 
 
дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, затверджених рiшенням 
НКЦПФР 01.10.2013р. рiшення № 2092. 
 
 
 
АТ "Ощадбанк", код за ЄДРПОУ: 00032129, Лiцензiя АЕ №286660 вiд 10.10.2013 строк дiї 
необмежений. 
 
Форма iснування   
 
цiнних паперiв бездокументарна 
 
Кiлькiсть працюючих 26 осiб 
 



Наявнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Немає   
 
Вiдповiдальнi особи  Генеральний директор :  
 
- Бондар  О. В.   з 05.09.2007 (призначений  на посаду вiдповiдно до Протоколу №16  вiд 
05.09.2007р., наказ № 21-К вiд 05.09.2007р.), по теперiшнiй час. 
 
Головний бухгалтер -   Сергєєва Т.А. з 20.11.2018р.( Наказ № 22-ОС вiд 19.11.2018р.) по 
теперiшнiй час. 
 
Розмiр статутного капiталу на 31.12.2018р.  12 500 000,00 ( дванадцять мiльйонiв  п'ятсот 
тисяч ) гривень 00 копiйок. 
 
Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова 
дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. 
ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" здiйснює свою страхову дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiй, 
виданих Нацкомфiнпослуг та на пiдставi зареєстрованих Правил добровiльного страхування i 
Постанов КМ України щодо Порядку i правил проведення обов'язкових видiв страхування: 
 
                                                                                                                                                  Таблиця 
9 
 
№ 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 
 
 
 
Розкриття iнформацiї  у фiнансовiй звiтностi. 
 
Необоротнi активи. 
 
Нематерiальнi активи 
 
Облiк нематерiальних активiв вiдображається  в фiнансовiй звiтностi згiдно  МСБО 38 
"Нематерiальнi активи".  
 
Залишкова  вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2018 р. складає 198 тис. грн., 
первiсна вартiсть 198 тис. грн. Нематерiальнi активи включають лiцензiї на право здiйснення 
страхової дiяльностi та мають  не визначений   строком корисної експлуатацiї. Облiковуються 
за справедливою вартiстю, амортизацiя не нараховується.  
 
Основнi засоби. 
 
Облiк основних засобiв вiдображається  в фiнансовiй звiтностi згiдно  МСБО 16 " Основнi 
засоби" . 
 
Станом на 31.12.2018 року первiсна вартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi 
Товариства складає 1072  тис. грн. (офiсне обладнання), амортизацiя складає 596 тис. грн., 
залишкова вартiсть складає 476 тис. грн. 
 
Згiдно з облiковою полiтикою за МСФЗ при визначеннi оцiнки основних засобiв пiсля 
визнання таких активом, Товариство застосовує модель собiвартостi.  Строк корисної 



експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної корисностi активу. 
 
Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводилось прямолiнiйним способом, 
виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. Товариство  не має основних 
засобiв у  фiнансовiй орендi.   
 
Подальшi витрати 
 
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в 
прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв 
визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 
 
Iнвестицiйна нерухомiсть. 
 
 Станом на 31.12.2018 року в складi необоротних активiв облiкуються земельнi дiлянки 
загальною площею 9,45 га.., вартiсть яких  становить  11 495 тис. грн.. Справедлива вартiсть в 
сумi 11495 тис. грн.. пiдтверджена висновками експерта ТОВ "Iнжиринговий центр 
"ЕКСКОН", Лiцензiя Державного агентства земельних ресурсiв України на проведення 
землеоцiночних робiт серiї АЕ № 191121 вiд 11.07.2013р., оцiнювач В.В. Максiмов ( 
квалiфiкацiйне свiдоцтво ЦХ №00388 вiд 29.11.2008р.)  . 
 
договiр  адреса площа реєстрацiйний номер кадастровий номер оцiночна вартiсть 
 
вiд 28.11.2018 Київська обл. 2,00 га 436737332227 3222785200:04:009:0026
 2998000 
 
  Макарiвський р-н        
 
  Наливайкiвстка с.р.        
 
           
 
вiд 28.11.2018 Київська обл. 1,00 га 858281532227 3222785500:04:002:0011
 1499000 
 
  Макарiвський р-н        
 
  Небелицька с.р.        
 
           
 
вiд 28.11.2018 Київська обл. 2,00га 229788930000 3222284401:02:318:0001
 2998000 
 
  Кагарлицький р-н        
 
  с. Кузьминцi,        
 
  вул. Незалежностi        
 



           
 
вiд 11.04.2018 Київська обл.        
 
  Бородянський р-н 2,06 га 116511432210 3221080500:04:002:0021 1860000 
 
  Блиставицька с/рада        
 
вiд 11.04.2018 Київська обл.        
 
  Бородянський р-н 2,39 га 116778432210 3221080500:04:002:0022 2140000 
 
  Блиставицька с/рада        
 
  9,45   11495000 
 
 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 
 
Станом на 31.12.2018 року на балансi Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi 
iнвестицiї ( iншi фiнансовi iнвестицiї)    на суму 11316  тис. грн. та  представленi  акцiями 
українських  емiтентiв на суму 5492,2 тис грн., iнвестицiйними сертифiкатами на суму 4999,3 
тис. грн., облiгацiями на суму 821,0 тис. грн.. Справедлива вартiсть визначена на рiвнi  
номiнальної  вартостi.  Фiнансовi iнвестицiї  на суму  9476 заблокованi в системi 
депозитарного облiку. Вiдповiдно до МСФЗ  13 Оцiнка справедливої вартостi справедлива 
вартiсть  даних акцiй та iнвестицiйних сертифiкатiв  може бути визначена одним iз методiв 
вiдповiдно до МСФЗ,  iз урахуванням наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних 
паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування 
надходження майбутнiх економiчних вигiд.  
 
 
 
Оборотнi активи. 
 
Iнформацiя  щодо оборотних  активiв, яка наведена у фiнансових звiтах, розкрита у всiх 
суттєвих аспектах, у цiлому вiдповiдає Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку 
(МСБО) та Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi (МСФЗ). 
 
              Запаси. 
 
Запаси Товариства визнаються, оцiнюються та облiковуються згiдно дiючим нормативним 
вимогам МСБО 2 "Запаси".  Станом на 31.12.2018 р. за даними облiку та звiтностi Товариства  
запаси  складали 46 тис. грн. Згiдно облiкової полiтики Товариства запаси  враховуватися 
наступним чином: 
 
-запаси облiковуються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої цiни продажу; 
 
-при списаннi запасiв Товариство застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi або 
передачi у виробництво з надання страхових послуг за методом FIFО. 
 
 
 



Дебiторська заборгованiсть. 
 
   Дебiторська заборгованiсть  первiсно оцiнюється за їхньою   справедливою вартiстю. 
Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi проводиться за амортизованою собiвартiстю, 
застосовуючи метод ефективного вiдсотка. В зв'язку з коротким строком погашення 
дебiторської заборгованостi  її первiсна вартiсть дорiвнює  вартостi погашення.  
 
Станом на 31.12.2018: 
 
- дебiторська заборгованiсть, за продукцiю, товари, роботи, послуги  включає в себе 
непрострочену  заборгованiсть  на суму 1232 тис. грн. що являє собою поточну заборгованiсть 
страхувальникiв та перестрахувальникiв за договорами страхування та перестрахування, 
термiн сплати чергового платежу за якими ще не настав. Заборгованiсть є поточною з 
термiном погашення  вiд 3-х  до 6-х мiсяцiв. 
 
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами складає 871 тис. грн.; 
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 84 тис. грн.; 
- дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв складає 610 тис. грн.. 
-Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить  10827 тис. грн., термiн погашення до 
одного року. 
 
Грошовi кошти. 
 
Станом на 31.12.2018 року залишок грошових коштiв  складає  14099 тис. грн., в т.ч. на  
поточному рахунку складає 3744 тис. грн., на депозитному рахунку 10355тис. грн. та 
пiдтверджується виписками банку. Справедлива вартiсть грошових коштiв  дорiвнює їх 
номiнальнiй вартостi. 
 
Грошовi кошти розмiщенi на рахунках у банках з дотриманням вимог щодо безпечностi та 
диверсифiкованостi активiв. Банки, в яких розмiщенi грошовi кошти Товариства, мають 
кредитний рейтинг не нижче iнвестицiйного рейтингу за нацiональною рейтинговою шкалою. 
 
Грошовi кошти на поточних рахунках: 
 
                                                                                                                                            Таблиця 10            
 
У тисячах українських гривень 31 грудня 2018р. 31 грудня 2017 р. 
 
Грошовi кошти на поточних рахунках в гривнi 3624 2677 
 
Грошовi кошти на поточних рахунках в iноземнiй валютi 120 175 
 
Всього грошових коштiв  3744 2852 
 
На депозитних рахунках: 
 
У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 р.                            31 грудня 2017 
 
Не простроченi i не знецiненi    
 
- рейтинг uaA та вище 10355 8011 



 
рейтинг uaA-   3289 
 
Всього депозитiв в банках  10355 11300   
 
Товариство не має залишкiв грошових коштiв, якi утримуються i є недоступними для 
використання. 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.  
 
Станом на 31.12.2018р. частка перестраховикiв у страхових резервах становить 60 тис. грн.. 
 
Перестрахування здiйснюється у вiдповiдностi з  законодавчими вимогами, в т.ч. прийняття 
страхових ризикiв у перестрахування проводиться лише з тих видiв добровiльного i 
обов'язкового страхування, на здiйснення яких є лiцензiя.  
 
Розкриття iнформацiї  щодо  зобов'язань та  забезпечень. 
 
Iнформацiя  про зобов'язання i  забезпечення , яка наведена у фiнансових звiтах, розкрита у  
всiх суттєвих аспектах, у  цiлому вiдповiдає Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку 
(МСБО) та Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi (МСФЗ). Визнання, достовiрнiсть 
оцiнки, а також аналiтичний та синтетичний облiк зобов'язань в цiлому вiдповiдають  вимогам 
МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". 
 
Довгостроковi  зобов'язання i забезпечення.  
 
Облiк  i визнання  забезпечень  резервiв  Товариства вiдображається  в фiнансовiй звiтностi 
згiдно  МСБО37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" . 
 
Станом на 31.12.2018 року страховi резерви складають 9969  тис. грн., в т. ч.  
 
-Резерв незароблених премiй  6553 тис.грн. 
 
За кожним видом страхування розраховується методом "1/365" ("pro rata temporis") на будь-
яку дату, та визначається як сумарна величина незароблених страхових премiй за кожним 
договором. 
 
Частка перестраховикiв у резервi незароблених премiй склала  60 тис. грн. 
 
-Резерв  зявлених, але не виплачених збиткiв  становить 345 тис. грн.. 
 
Величина резерву заявлених,  але не  виплачених  збиткiв визначається страховиком за 
кожним видом страхування з  урахуванням  умов  вiдповiдних  договорiв  на пiдставi  вiдомих  
вимог  страхувальникiв,  отриманих  у будь-якiй формi у залежностi вiд  сум фактично 
зазнаних або очiкуваних страхувальниками збиткiв (шкоди) у результатi настання страхового 
випадку. Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв визначається як сума 
резервiв заявлених, але не виплачених збиткiв, розрахованих за всiма видами страхування. 
 
Вiдповiдно  до  умов укладених договорiв перестрахування Страхова компанiя на пiдставi 



вiдомих вимог страхувальникiв,  залежно вiд сум фактично зазнаних або очiкуваних 
страхувальниками збиткiв (шкоди) у результатi настання  страхового випадку  визначає 
величину  частки  перестраховикiв  у резервах заявлених, але не виплачених збиткiв. 
 
-Резерв збиткiв, якi виникли але не заявленi  3071  тис. грн. 
 
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi  (IBNR) за всiма видами страхування 
розраховується методом "Борнхуеттера-Фергюсона".Розрахунки резерву посвiдчує актуарiй, 
який вiдповiдає вимогам законодавства. 
 
Поточнi зобов'язання i забезпечення. 
 
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює всi фiнансовi зобов'язання за амортизованою 
собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка. В зв'язку з коротким строком 
погашення кредиторської заборгованостi  її первiсна вартiсть дорiвнює  вартостi погашення. 
 
 Станом на 31.12.2018 р. поточна кредиторська заборгованiсть  за: 
 
-за  розрахунками з бюджетом 427 тис. грн.,  в т.ч.  з податку на прибуток 426 тис. грн.; 
 
-з оплати працi 121тис. грн.; 
 
- одержаними авансами 1716 тис. грн 
 
-за страховою дiяльнiстю  14 тис. грн. 
 
Забезпечення виплат персоналу складають 301 тис. грн.. 
 
Iншi поточнi зобов'язання складають 3357 тис. грн.. iз строком погашення до 3-х мiсяцiв. 
 
 
Розкриття iнформацiї про доходи та витрати . 
 
 Облiк доходiв вiд страхової дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм  
страхових контрактiв у межах сфери застосування МСФЗ 4 "Страховi контракти" та  МСБО 18 
"Дохiд" щодо iншої дiяльностi..   Товариство  дотримується вимог МСБО 18 "Дохiд", а саме: 
дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї 
вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу може бути достовiрно визначена.  
 
Основною вимогою до фiнансової звiтностi Товариства щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть 
отриманих (визнаних) доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою 
отримання таких доходiв. 
 
Визнання доходiв за 2018 рiк . 
 
Доходи - це збiльшення економiчних вигод у виглядi збiльшення активiв або зменшення 
зобов'язань, що призводить до зростання власного капiталу. 
 
Загальний дохiд в 2018 роцi склав 71614 тис. грн.    в т.ч.; 
Чистi заробленi страховi премiї складають  44391 тис. грн..; 
 



Змiна резервiв  становить   2450 тис. грн; 
 
Iншi операцiйнi доходи  складають  3377 тис. грн. та є доходом  вiд надання послуг iншим 
страховикам, отриманi регреси, дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi; 
 
Iншi фiнансовi доходи  складають 1364 тис. грн. та є доходами вiд розмiщення  коштiв на 
депозитах та дохiд вiд облiгацiй.; 
 
Iншi доходи складають 20032 тис. грн.. та є доходами вiд  реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 
 
Визнання витрат за 2018 рiк.  
 
Витрати признаються в звiтi про фiнансовi результати, якщо виникає зменшення в майбутнiх 
економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi 
можуть бути надiйно вимiрянi. 
 
Витрата визнається в звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють 
майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 
перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив в балансi. 
 
Загальнi витрати Товариства в 2018 роцi складають 70052  тис. грн., в т. ч.: 
Собiвартiсть  складає 673 тис. грн..; 
Адмiнiстративних  витрат  на суму  7108 тис. грн.; 
Витрати на збут на суму  1984 тис. грн.; 
Iншi  операцiйнi витрати на суму 5670 тис. грн.; 
Iншi витрати  на суму 20002 тис. грн.. та є собiвартiстю реалiзованих фiнансових iнвестицiй. 
Збитки по страховим виплатам складають 34615 тис. грн.. 
Витрати з податку на прибуток 1557 тис. грн. 
Фiнансовим результатом вiд звичайної дiяльностi у звiтному перiодi є отриманий збиток у 
сумi 5  тис. грн. 
 
Вiдкладений податок. 
 
Враховуючи специфiку розрахунку податкових зобов'язань страховика, i не значнi суми таких 
зобов'язань, Керiвництво прийняло рiшення не вiдображати вiдстроченi податковi активи та 
вiдстроченi податковi зобов'язання. 
 
 
 
Розкриття iнформацiї в Звiтi про рух грошових коштiв. 
 
Звiт про рух грошових коштiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС"" складено згiдно вимог МСФО 7 "Звiти про рух 
грошових коштiв". 
 
Iнформацiя про грошовi потоки Товариства надає користувачам фiнансових звiтiв змогу 
оцiнити спроможнiсть  генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти, а також оцiнити потреби 
суб'єкта господарювання у використаннi цих грошових потокiв. 
 
У звiтi про рух грошових коштiв - грошовi кошти  включають отриманi страховi платежi, 
вiдсотки за розмiщення депозитiв. Звiт про рух грошових коштiв складається прямим методом, 



який розкриває iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи 
валових витрат грошових коштiв.  
 
Товариство не має залишкiв грошових коштiв, якi утримуються i є недоступними для 
використання, та невикористаних запозичених коштiв, що є наявними для майбутньої 
операцiйної дiяльностi i для погашення зобов'язань iнвестицiйного характеру, до яких iснують 
будь-якi обмеження щодо використання.Залишок грошових коштiв  станом  на 31.12.2018 
року на рахунках у банках складає 14099 тис. грн.  
 
Розкриття iнформацiї в Звiтi про власний капiтал (змiни у власному капiталi). 
 
Протягом 2018 року вiдбулись змiни у власному капiталi,  що призвели до  збiльшення    
власного капiталу, а саме:  
 
Прибуток , отриманий  за 2018 рiк визначається  в сумi 5  тис. грн. 
 
Власний капiтал на кiнець звiтного перiоду складає  35405 тис. грн. та перевищує  на 22905 
тис. грн.  зареєстрований статутний капiтал, який складає 12500 тис. грн. 
 
Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони. 
 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС""  
вiдповiдно до вимог МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" розкриває у 
фiнансовiй звiтностi за 2018 рiк iнформацiї, необхiдної для привернення уваги до можливого 
впливу на фiнансовий стан i на прибуток чи збиток Товариства, спричиненого iснуванням 
зв'язаних сторiн, а також операцiями та залишками заборгованостi, в тому числi 
зобов'язаннями мiж такими сторонами. 
 
Оцiнка можливої наявностi проведення операцiй з зв'язаними сторонами проводиться 
Товариством  в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiдної 
пов'язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.  
 
В  2018 року  була проведена виплата заробiтної плати  управлiнському персоналу  
 
                                                                                                                             Таблиця 11 ( тис. 
грн.) 
 
 
 
 2018 рiк 2017 рiк  
 
Заробiтна плата i премiї 348 295 
 
Всього 348              295 
 
Протягом звiтного перiоду  Товариство  не здiйснювало  операцiї з  акцiонерами Товариства, 
iншими зв'язаними сторонами , що виходять  за межi господарської дiяльностi. 
 
Аудитори на дату надання аудиторського звiту отримали вiд Голови правлiння письмовi 
запевнення щодо повного розкриття операцiй зi зв'язаними сторонами.  
 



 
 
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй 
звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства. 
 
Ми проаналiзували iнформацiю щодо  наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли 
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан 
Товариства. Фактiв таких подiй не встановлено. Мiж датою складання та затвердження 
фiнансової звiтностi жодних подiй, якi б могли вплинути на показники фiнансової звiтностi та 
економiчнi рiшення користувачiв, не вiдбувалося. 
 
Протягом перiоду, починаючи з дати надання звiту незалежних аудиторiв до дати 
оприлюднення фiнансових звiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi 
можуть вплинути на фiнансовi звiти, несе управлiнський персонал .  
 
 
 
На пiдставi  даних фiнансових звiтiв  проведено розрахунок окремих  показникiв фiнансового 
стану та чистих активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС"". 
 
Показники фiнансового стану 
 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-
ПОЛIС" . 
 
                                                                                                                                               Таблиця 12 
 
Показник Формула розрахунку Значення  показника Нормативнi значення 
 
  31.12.2018 31.12.2017  
 
1 2 3 4 5 
 
Коефiцiєнт лiквiдностi Ф1 (р1160+р1165) / Ф1 (р1695-р1665-р1660) 2,5 6,8 не 
меньше 
 
1.0 - 2.0 
 
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф1 р1165 / Ф1 р1695 2,4 5,8 не меньше 
 
0.2 - 0.25 
 
Коефiцiєнт покриття Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1695-р1665-р1660) 5,2 17,0 не меньше 
 
 0.7 - 0.8 
 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi  Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + р1695-р1665-
р1660) 1,8 2,3 не меньше 
 
1.0 - 2.0 



 
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, автономiї) Ф1 р1495 / Ф1 р1300 0,7
 0,7 не меньше 
 
 0.5 
 
Розрахованi  показники   знаходяться в межах нормативного  значення. 
 
 
 
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних 
рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення 
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї 
положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 "Якщо пiсля 
закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного 
товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про 
зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у 
встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру 
статутного капiталу, встановленого законодавством, товариство пiдлягає лiквiдацiї".  
 
Розрахунок вартостi чистих активiв 
 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МЕГА-
ПОЛIС" 
 
на 31.12.2018р. 
 
Таблиця 13 
 
оцiнк За звiтний перiод,  
 
(тис. грн.) За попереднiй перiод, (тис. грн.) 
 
Активи (строка 1300 Балансу), усього  51310 51386 
 
Зобов'язання (строки 1595, 1695, 1700, 1800), усього+ сума нематерiальних активiв /рядок 
балансу 1000/ 16103 15624 
 
Розрахункова вартiсть чистих активiв на 31.12.2018 року: загальна сума активiв /рядок балансу 
1300/ - сума нематерiальних активiв /рядок балансу 1000/ - загальна сума зобов'язань /сума 
рядкiв балансу 1595,1695, 1700, 1800) 35207 35762 
 
Статутний капiтал 12500 12500 
 
Величина перевищення чистих активiв (нетто-активiв)  над розмiром статутного капiталу
 22707 23262 
 
На кiнець звiтного перiоду вартiсть нетто-активiв (чистих активiв) Товариства складає 35207 
тис. грн., що  на 22707  тис. грн.  бiльше  розмiру  статутного капiталу Товариства.   Вартiсть 
чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України та  п. 1 Р. 
XI. "Положення про Державний реєстр фiнансових установ", затвердженого Розпорядженням 



Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 
вiд 28.11.2013 р. № 4368.  
 
 
 
Iншi елементи 
 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 
 
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв:
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аудит-Стандарт" 
 
Скорочене найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: ТОВ " 
АФ" Аудит-Стандарт" 
 
Код за ЄДРПОУ: 32852960 
 
ТОВ "АФ" Аудит-Стандарт" включено до роздiлiв Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 
дiяльностi пiд реєстрацiйним номером 3345: 
 
 Роздiл: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI 
 
Роздiл: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
 
Роздiл: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПIДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 
СУСПIЛЬНИЙ IНТЕРЕС 
 
Прiзвище, iм'я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi 
сертифiкатiв аудитора, виданих Аудиторською палатою України: аудитор Титаренко В.М. 
(сертифiкат аудитора № 006083, серiя "А", виданий  Аудиторською палатою України 13 квiтня 
2006 року, дiйсний до 13.04.2021 року), №  в реєстрi аудиторiв 100406.  
 
Аудитор Мазур О.А. (сертифiкат аудитора серiя "А"   № 000070 виданого рiшенням 
Аудиторської палати України No 188/2 вiд 26 березня 2008року), №  в реєстрi аудиторiв 
100382 
 
Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: 04080, м. Київ, 
вул. Юркiвська/Фрунзе,  
 
2-6/32 лiтера "А" 
 
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 
 
- дата та номер договору на проведення аудиту 07.02.2019р. № 2-07/02-2019-А 
- дата початку  аудиту  07.02.2019 р. 
- дата закiнчення проведення аудиту  29.03.2019 р. 
 
 
 



Партнером з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є 
 
                                                                                                                          О.А. Мазур 
 
Директор  
 
ТОВ "АФ "АУДИТ-СТАНДАРТ"                                                            В.М. Титаренко  
     
Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе , буд. 2-6/32. Лiт. "А" 
Дата складання  звiту: 29  березня  2019 року 

 
 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Думка iз застереженням 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ " МЕГА-ПОЛIС", код за ЄДРПОУ   30860173 , мiсцезнаходження : 
03049, Україна, м.Київ, вулиця Богданiвська, 24, оф. 23 , (далi по тексту - "Товариство"), що 
складається  що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2018р., звiту про 
фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та  звiту про рух 
грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою та примiток до фiнансової звiтностi, 
включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз 
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх 
суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та його фiнансовi 
результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та вiдповiдає вимогам Закону України 
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо 
складання фiнансової звiтностi". 
 
Думка 
Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 
корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ  "МЕГА-ПОЛIС", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього 
контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або  опосередковано є власниками 
значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування 
акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових 
осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року 
На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у усiх 
суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про 
цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" 
 

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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних НКЦПФР або 

Вид інформації 



через особу, яка 
провадить 
діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників 

фондового ринку 
1 2 3 

19.11.2018 20.11.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 


