
Титульний аркуш 
 

 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії. 
 

Голова Правлiння    Золотаренко О.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП  
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2012 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 
 Приватне акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "В. i П." 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 31088546 
1.4. Місцезнаходження емітента 
 01015, Україна, м.Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секцiя 4, п.10, оф.201 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 044-254-40-07, 044-254-50-02 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
 patchkova@vip-ic.com.ua  
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 16.04.2013 
 (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована у     

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці  в мережі Інтернет  
 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента:  
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 
    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 
    в) банки, що обслуговують емітента X 
    г) основні види діяльності X 
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
    е) інформація про рейтингове агентство  
    є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)  
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці  
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
6. Інформація про загальні збори акціонерів X 
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
9. Відомості про цінні папери емітента:  
    а) інформація про випуски акцій емітента X 
    б) інформація про облігації емітента  
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    г) інформація про похідні цінні папери  
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу  
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента  
    в) інформація про зобов'язання емітента X 
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
14. Інформація про стан корпоративного управління X 
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    б) 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  
    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. 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  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку  
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 
до Комісії) X 
27. Аудиторський висновок X 
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності X 
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки: 
Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких  об'єднань пiдприємств не надаються, тому 
що Товариство не належить до об'єднань пiдприємств. 
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається ,тому що Товариство не проводило 
рейтингової оцiнки. 
Iнформацiя про органи управлiня емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 
ДКЦПФР № 1591 вiд 19.12.2006 р., акцiонернi товариства не вказують дану iнформацiю. 
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 
часток, паїв); iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi; iнформацiя про 
дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; опис 
бiзнесу; iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв 
не надаються, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних 
товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. 
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, тому що  емiтенти цiнних 
паперiв, що здiйснюють страхову дiяльнiсть, не вказують розрахунок вартостi чистих активiв. 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск 
облiгацiй. 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається,  тому що Товариство не 
здiйснювало  випуск iнших цiнних паперiв. 
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що товариство не 
здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що 
Товариство не здiйснювало викуп власних  акцiй  протягом звiтного перiоду. 
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не надається, тому що акцiї Товариства 
iснують в бездокументарнiй формi. 



Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до 
емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї ,газу та води за 
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Iнформацiя, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не випускало 
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 
облiку не надається, тому що Товариств складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових 
облiгацiй. 



3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 Приватне акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "В. i П." 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПрАТ "СК "В. i П." 
3.1.3. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс 
 01015 
3.1.5. Область, район 
 м.Київ 
3.1.6. Населений пункт 
 м.Київ 
3.1.7. Вулиця, будинок 
 вул. Московська, буд. 46/2, секцiя 4, п.10, оф.201 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
 А01 №769669 
3.2.2. Дата державної реєстрації 
 17.11.2000 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Печерська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
 11 350 500 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 
 11 350 500 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ 
3.3.2. МФО банку 
 380805 
3.3.3. Поточний рахунок 
 26507663 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 
3.3.5. МФО банку 
 380805 
3.3.6. Поточний рахунок 
 26506664 
3.4. Основні види діяльності 
 65.12 - Iншi види страхуванння, крiм страхування життя 
 
 
 
 
 
 
 



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

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі Державний орган, що видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 
Медичне 

страхування(безперевне 
страхування здоров'я) 

584418 02.06.2011 Державна комiсiя з 
регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

безстрокова 

Опис 
Термiн дiї з 12.04.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 
лiцензiї не надається.  

Страхування вiд нещасних 
випадкiв 

584419 02.06.2011 Державна комiсiя з 
регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

безстрокова 

Опис 
Термiн дiї з 12.04.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 
лiцензiї не надається. 

Страхування кредитiв (у тому 
числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення 
кредиту) 

584420 02.06.2011 Державна комiсiя з 
регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

безстрокова 

Опис 
Термiн дiї з 12.04.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 
лiцензiї не надається. 

Страхування фiнансових 
ризикiв 

584421 02.06.2011 Державна комiсiя з 
регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

безстрокова 

Опис 
Термiн дiї з 12.04.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 
лiцензiї не надається. 

Страхування вiдповiдальностi 
перед третiми особами (крiм 
цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 
транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 
транспорту, вiдповiдальностi 
власникiв водного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

584422 02.06.2011 Державна комiсiя з 
регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

безстрокова 

Опис 
Термiн дiї з 12.04.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 
лiцензiї не надається. 

Страхування цивiльної 
вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

584423 02.06.2011 Державна комiсiя з 
регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

безстрокова 

Опис 
Термiн дiї з 12.04.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 
лiцензiї не надається. 

Страхування наземного 
транспорту (крiм залiзничного) 

584424 02.06.2011 Державна комiсiя з 
регулювань ринкiв фiнансових 

безстрокова 



послуг України 

Опис 
Термiн дiї з 12.04.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 
лiцензiї не надається. 

Страхування вантажiв та багажу 
(вантажобагажу) 

584433 02.06.2011 Державна комiсiя з 
регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

безстрокова 

Опис 
Термiн дiї з 12.04.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї 
ви584429даної лiцензiї не надається. 

Страхування майна (крiм 
залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 
транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 
водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу) 

584425 02.06.2011 Державна комiсiя з 
регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

безстрокова 

Опис 
Термiн дiї з 12.04.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 
лiцензiї не надається. 

Страхування вiд вогневих 
ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

584426 02.06.2011 Державна комiсiя з 
регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

безстрокова 

Опис 
Термiн дiї з 12.04.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 
лiцензiї не надається. 

Страхування медичних витрат 584427 02.06.2011 Державна комiсiя з 
регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

безстрокова 

Опис 
Термiн дiї з 16.02.2006 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 
лiцензiї не надається. 

Страхування цивiльної 
вiдповiдальностi громадян 

України, що мають у власностi 
чи iншому законному володiннi 
зброю, за шкоду, яка може бути 

заподiяна третiй особi або її 
майну внаслiдок володiння, 

зберiгання чи використання цiєї 
зброї 

584429 02.06.2011 Державна комiсiя з 
регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

безстрокова 

Опис 
Термiн дiї з 12.04.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 
лiцензiї не надається. 

Страхування вiдповiдальностi 
суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на 
випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезеннi 
небезпечних вантажiв 

584428 02.06.2011 Державна комiсiя з 
регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

безстрокова 

Опис 
Термiн дiї з 16.02.2006 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 
лiцензiї не надається. 

Особисте страхування вiд 584431 02.06.2011 Державна комiсiя з безстрокова 



нещасних випадкiв на 
транспортi 

регулювань ринкiв фiнансових 
послуг України 

Опис 
Термiн дiї з 16.02.2006 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 
лiцензiї не надається. 

Страх.цив.вiдпов.суб'єктiв госп-
ня за шкоду,яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями 
на об'єктах 

пiдвищ.небезпеки,включаючи 
пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти та об'єкти,госп. дiя-сть 
на яких може призвести до 

аварiй екол.та сан.-епiд.х-ру 

584432 02.06.2011 Державна комiсiя з 
регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

безстрокова 

Опис 
Термiн дiї з 16.02.2006 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 
лiцензiї не надається. 

Авiацiйне страхування 
цивiльної авiацiї 

584430 02.06.2011 Державна комiсiя з 
регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

безстрокова 

Опис 
Термiн дiї з 20.04.2006 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 
лiцензiї не надається. 

 
6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 
 Голова  правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Золотаренко  Ольга Вячеславiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 ВМ 726248 30.03.1999 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирський областi 
6.1.4. Рік народження 
 1982 
6.1.5. Освіта 
 Вища економiчна 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 4 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ЗАТ СК " В.I П." Перший заступник Голови правлiння. 
6.1.8. Опис 
 До компетенцiї Голови Правлiння належить: 
Роботою Правлiння керує Голова Правлiння, який має право без доручення здiйснювати 
дiї вiд iменi Товариства. Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами 
Товариства, органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв товариства та Наглядової Ради 
Товариства, представляти Товариство в його вiдносинах з третiми сторонами, вести переговори 
та вчиняти правочини вiд iменi Товариства, органiзовувати ведення протоколiв засiдання 
Правлiння. Голова Правлiння, вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства, 
координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядовою Радою та iншими органами Товариства. 
Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй Радi за всiма 
напрямками дiяльностi Товариства. 



1.затвердження штатного розкладу Товариства, прийняття та звiльнення з роботи працiвникiв 
Товариства, їх заохочення та вживання заходiв дисциплiнарного стягнення; 
2. визначення посадових окладiв, надбавок та iнших форм оплати вiдповiдно до затвердженої 
системи оплати працi працiвникiв Товариства; 
3. розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх 
документiв Товариства; 
4. прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за 
винятков посадових осiб Товариства); 
5. органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства; 
6. право пiдпису довiреностей; 
7. вiдкриття рахункiв у банкiвських установах; 
8. видання наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства обов'язкових для виконання 
всiма працiвниками товариства; 
9. розпорядження вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства України майном 
та коштами Товариства; 
10. розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння; 
11. призначення та звiльнення з посади керiвникiв структурних пiдроздiлiв; 
12. виконання iнших функцiй, що випливають з цього Статуту, чинного законодавства України, 
або переданi йому за рiшенням iнших органiв у Правлiння Товариства.  
Як Члена Правлiння належить компетенцiї: 
1. розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства; 
2. визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв 
роботи та контроль за їх виконанням; 
3. органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та  
складання звiтностi; 
4. проведення страхування та перестраховування; 
5. розробка та затвердження органiзацiйної структури Товариства; 
6. затвердження правил страхування та iнших нормативних документiв з питань  
страхування; 
7. встановлення та затвердження системи оплати працi працiвникiв Товариства та апарату  
Правлiння; 
8. вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв; 
9. розгляд рiчного звiту та балансу Товариства; 
10. розгляд матерiалiв ревiзiй i перевiрок; 
11. заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття 
вiдповiдних рiшень; 
12. керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв, забезпечення виконання покладених на них 
завдань; 
13. затвердження рiчних звiтiв структурних пiдроздiлiв Товариства; 
14. визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; 
15. наданя наглядовiй радi  iнформацiї стосовно правочину, у вчиненнi якого є заiнтересованiсть 
в порядку та строки передбаченi законодавством; 
16. iншi питання за винятком тих, що входять до компетенцiї iнших органiв та посадових осiб 
Товариства 
Кожний член Правлiння товариства має право вимагати проведення засiдання Правлiння та 
вносити питання до порядку денного засiдання. Члени Наглядової Ради, а також представник 
профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав 
колективний договiр вiд iменi трудового колективу, мають право бути присутнiми на засiданнях 
Правлiння товариства.  
Винагорода виплачується згiдно з штатрим розкладом, у натуральнiй формi винагорода не 



виплачувалась. Змiни посадової особи в звiтному перiодi не було.  Непогашеної  судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 4 роки. 
Перелiк попереднiх посад: Начальник вiддiлу страхування майна та страхової статистики ЗАТ 
"СК "В. i П.", спецiалiст Головного вiддiлу страхування та перестрахування ЗАТ "СК "В. i П.", 
економiст 1 категорiї планово економiчного вiддiлу ЗАТ "АТЗТ "Коростенський фарфор". 
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах  не обiймає. 
 
6.1.1. Посада 
 Головний  бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ткачук  Оксана Iванiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СО 583919 30.01.2001 Жовтневим  РУ ГУ МВД  України в мiстi Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1965 
6.1.5. Освіта 
 Вища економiчна 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 12 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ЗАТ Страхова компанiя  " Гарант-Фарм ", головний бухгалтер 
6.1.8. Опис 
 Повноваження та обов'язки: 
1. Органiзацiя бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль 
за економним використанням матерiалiв, трудових  та фiнансових ресурсiв i збереженням 
власностi Товариства. 
2. Органiзацiя облiку грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, 
своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, 
облiк витрат виробництва та обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї послуг, результатiв 
господарсько-фiнансової дiяльностi, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй, 
контроль за законнiстю, своєчаснiстю та правильнiстю їх оформлення, розрахунки по заробiтнiй 
платi з працiвниками Товариства, правильне нарахування та перерахування платежiв до 
державного бюджету, платежiв до фондiв, погашення в установленi строки заборгованостi 
банкам, вiдрахування коштiв у фонди та резерви. 
3.Забезпечення рацiональної органiзацiї облiку та звiтностi на Товариствi, розробку та 
виконання заходiв, направлених на дотримання державної дисциплiни та змiцнення 
господарських розрахункiв. 
4. Органiзацiя проведення економiчного аналiзу господарсько - фiнансової дiяльностi за даними 
бухгалтерського облiку та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, 
усунення втрат та невиробничих витрат. 
5. Персональна вiдповiдальнiсть за дотримання порядку оформлення первинних i 
бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань, витрачання фонду заробiтної 
плати, проведення iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних 
фондiв. 
6. Здiйснення заходiв щодо попередження недостач, незаконного витрачання грошових коштiв i 
товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. 
7. Участь в оформленнi матерiалiв з недостач та нецiльового використання грошових коштiв i 
товарно-матерiальних цiнностей, контролювати передачу в необхiдних випадках матерiалiв до 
слiдчих та судових органiв. 
8. Ведення роботи з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової та касової 



дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з 
бухгалтерського балансу недостач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження 
бухгалтерських документiв, оформлення i передачi їх в установленому порядку в архiв. 
9.Забезпечення своєчасного складання бухгалтерської звiтностi на пiдставi даних первинних 
документiв i бухгалтерських записiв, надання її в установленому порядку до вiдповiдних 
органiв. 
10.Дотримання законодавства з охорони працi, вирiшувати фiнансування заходiв з охорони 
працi, передбачених колективним договором та комплексними планами з охорони працi. 
11.Здiйснення керiвництва дiяльнiстю працiвникiв бухгалтерiї. 
12.Персонально вiдповiдальнiсть за зберiгання архiвних документiв Товариства. 
Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом. Змiни посадової особи в звiтному перiодi 
не було.  Непогашеної  судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Стаж керiвної роботи 
-   12 рокiв. Перелiк попереднiх посад: ведучий економiст ДВП "Буд ремкомплект", економiст 
ПМТК ПО "Академстрой" НАН України, iнспектор вiддiлу кадрiв, бухгалтер 1 категорiї ПМТК 
ПО "Академстрой" АН УССР, економiст УВТК треста "Київдорострой-2". Посади на будь-яких 
iнших пiдприємствах не обiймає. 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Наглядової Ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ковальчук Володимир Семенович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АЕ 794195 15.08.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1946 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 11 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ЗАТ "СК "В. i П." Голова Спостережної Ради. 
6.1.8. Опис 
 Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та 
головує на них, вiдкриває Загальнi збори , органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв. 
Приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради: 
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 
дiяльнiстю товариства;  
2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
Загальних зборiв;  
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до 
статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;  
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом;  
8. обрання та припинення повноважень виконавчого органу;  
9. затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), якi 
укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;  
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення 



повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого 
органу; 
11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;  
12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;  
13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 
14. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;  
15. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  
16. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, 
подiлу, видiлу або перетворення товариства; 
17. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;  
18. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй;  
19. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
20. прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв 
товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
21. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;  
22. прийняти рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, що до вчинення якого є 
заiнтересованiсть вiдповiдно до вимог законодавства. 
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачується. Змiни посадової особи у 
звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж 
керiвної роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад - Голова правлiння ЗАТ "СК "В. i П.", 
iнформацiї щодо iнших попереднiх посад у Товариства немає. Iнформацiї щодо посад, якi 
обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариства немає. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової Ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Терехова Оксана Володимирiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 СН 094711 08.02.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
6.1.4. Рік народження 
 1973 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 6 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ЗАТ "СК В. i П." член Спостережної Ради  
6.1.8. Опис 
 Як Член  Наглядової Ради приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до 
виключної компетенцiї Наглядової ради: 



1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 
дiяльнiстю товариства;  
2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
Загальних зборiв;  
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до 
статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;  
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом;  
8. обрання та припинення повноважень виконавчого органу;  
9. затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), якi 
укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;  
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення 
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого 
органу; 
11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;  
12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;  
13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 
14. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;  
15. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  
16. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, 
подiлу, видiлу або перетворення товариства; 
17. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;  
18. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй;  
19. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
20. прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв 
товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
21. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;  
22. прийняти рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, що до вчинення якого є 
заiнтересованiсть вiдповiдно до вимог законодавства. 
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Змiни посадової особи у 
звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж 
керiвної роботи - 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад - член Спостережної Ради ЗАТ "СК "В. i П.", 
iнформацiї щодо iнших попереднiх посад у Товариства немає. Iнформацiї щодо посад, якi 
обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариства немає. 
 
 
 
 



6.1.1. Посада 
 Член Наглядової Ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Миронюк Олена Михайлiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 МК 328324 12.11.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй 
областi 
6.1.4. Рік народження 
 1967 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 6 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ЗАТ "СК "В. i П." член Спостережної Ради 
6.1.8. Опис 
 Як Член  Наглядової Ради приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до 
виключної компетенцiї Наглядової ради: 
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 
дiяльнiстю товариства;  
2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
Загальних зборiв;  
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до 
статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;  
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом;  
8. обрання та припинення повноважень виконавчого органу;  
9. затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), якi 
укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;  
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення 
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого 
органу; 
11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;  
12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;  
13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 
14. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;  
15. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  
16. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, 
подiлу, видiлу або перетворення товариства; 
17. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;  
18. визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 



акцiй;  
19. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
20. прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв 
товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
21. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;  
22. прийняти рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, що до вчинення якого є 
заiнтересованiсть вiдповiдно до вимог законодавства. 
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Змiни посадової особи у 
звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж 
керiвної роботи - 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад - член Спостережної Ради ЗАТ "СК "В. i П.", 
iнформацiї щодо iнших попереднiх посад у Товариства немає. Iнформацiї щодо посад, якi 
обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариства немає. 
 



6.2. 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 

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 
видав) або 

ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Голова  правлiння Золотаренко  
Ольга 
Вячеславiвна 

ВМ 726248 
30.03.1999 
Коростенським 
МРВ УМВС 
України в 
Житомирський 
областi 

 0 0 0 0 0 0 

Головний  
бухгалтер 

Ткачук  Оксана 
Iванiвна 

СО 583919 
30.01.2001 
Жовтневим  РУ 
ГУ МВД  України 
в мiстi Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
Ради 

Ковальчук 
Володимир 
Семенович 

АЕ 794195 
15.08.1997 
Жовтневим РВ 
ДМУ УМВС 
України в 
Днiпропетровськiй 
областi 

 1 610 10 1 610 0 0 0 

Член Наглядової 
Ради 

Терехова Оксана 
Володимирiвна 

СН 094711 
08.02.1996 
Дарницьким РУ 
ГУ МВС України 
в м. Києвi 

 12 880 80 12 880 0 0 0 

Член Наглядової 
Ради 

Миронюк Олена 
Михайлiвна 

МК 328324 
12.11.1996 МВМ 
Дзержинського РВ 
ХМУ УМВС 
України в 

 1 610 10 1 610 0 0 0 



Харкiвськiй 
областi 

Усього 16 100 100 16 100 0 0 0 
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Кількість за видами акцій 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Кількість за видами акцій 
Прізвище, ім'я, 

по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Терехова Оксана 
Володимирiвна 

СН 094711 08.02.1996 Дарницьким РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi 

 12 880 80 12 880 0 0 0 

Ковальчук 
Володимир 
Семенович 

АЕ 794195 15.08.1997 Жовтневим РВ 
ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi 

 1 610 10 1 610 0 0 0 

Миронюк Олена 
Михайлiвна 

МК 328324 12.11.1996 МВМ 
Дзержинського РВ ХМУ УМВС України 
в Харкiвськiй областi 

 1 610 10 1 610 0 0 0 

Усього 16 100 100 16 100 0 0 0 
 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 
чергові позачергові Вид загальних зборів X  

Дата проведення 24.04.2012 
Кворум зборів 100 
Опис Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах: 

1. Обрання лiчильної комiсiї. 
 2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2011 рiк. 
 3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2011 рiк. 
 4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк.  
 5. Розподiл прибутку товариства за 2011 рiк. 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного,  - Голова 
Правлiння Золотаренко Ольга Вячеславiвна. 
Рiшення, прийнятi Загальними зборами з питань порядку денного: 
За першим питанням прийнято рiшення: 
Обрати наступний склад лiчильної комiсiї для проведення чергових загальних 
зборiв 24 квiтня 2012 року: Голова лiчильної комiсiї - Мусiєнко О.В., член 
лiчильної комiсiї - Стецунова Г.В. Комiсiя починає виконання своїх обов'язкiв 
негайно, у т.ч. здiйснює пiдрахунок результатiв голосування за першим питанням 
порядку денного зборiв. 
За другим питанням прийнято рiшення: 
Затвердити результати дiяльностi товариства в 2011 роцi. 
За третiм питанням прийнято рiшення: 
Затвердити результати роботи Наглядової Ради ПрАТ "Страхова компанiя "В.i.П." 
в 2011 роцi. 
За четвертим питанням прийнято рiшення: 
Затвердити рiчний звiт та баланс ПрАТ "Страхова компанiя "В.i.П." за 2011 рiк. 
За п'ятим питанням прийнято рiшення: 
Одержаний товариством за 2011 рiк чистий прибуток в сумi 69000,00 грн. 
розподiлити протягом року. 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

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 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
30.07.2001 374/1/01 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

України 

- Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

475 1 000 475 000 100 

Опис 
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не присвоювався. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 
акцiй № 374/1/01 дата реєстрацiї 30.07.2001 р. втратило чиннiсть. 

29.12.2001 662/1/01 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

України 

- Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

475 1 245 591 375 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) 
розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного фонду. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 662/1/01 дата реєстрацiї 29.12.2001 р. 
втратило чиннiсть. 

25.04.2003 188/1/03 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

України 

- Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

475 6 400 3 040 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався.Спосiб розмiщення - закрите (приватне) 
розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного фонду. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 188/1/03 дата реєстрацiї 25.04.2003 р. 
втратило чиннiсть. 

08.04.2004 180/1/04 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

України 

- Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

705 6 400 4 512 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) 
розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного фонду. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 180/1/04 дата реєстрацiї 08.04.2004 р. 
втратило чиннiсть. 



07.12.2004 718/1/04 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

України 

- Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

705 9 800 6 909 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) 
розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного фонду. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 718/1/04 дата реєстрацiї 07.12.2004 р. 
втратило чиннiсть. 

29.03.2005 147/1/05 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

України 

- Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

705 13 400 9 447 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) 
розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного фонду. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 147/1/05 дата реєстрацiї 29.03.2005 р. 
втратило чиннiсть. 

24.05.2007 213/1/07 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

України 

UA4000060867 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

705 16 100 11 350 500 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась.  
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було.  
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 213/1/07 дата реєстрацiї 24.05.2007 р. втратило чиннiсть. 
 

24.05.2007 213/1/07 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

України 

UA4000060867 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

705 16 100 11 350 500 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась.  
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було.  
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 213/1/07 дата реєстрацiї 24.05.2007 р. було видано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку  06.05.2011 р. в зв'язку iз змiною найменування Товариства. 

 



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 
емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Власні основні засоби 

(тис. грн.) 
Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 
Основні засоби, 
всього (тис. грн.) Найменування основних 

засобів на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 1 867 2 158 0 0 1 867 2 158 
  будівлі та споруди 1 861 2 131 0 0 1 861 2 131 
  машини та обладнання 5 26 0 0 5 26 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 1 1 0 0 1 1 
2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 1 867 2 158 0 0 1 867 2 158 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 
групами) - всi основнi засоби використовуються в господарськiй 
дiяльностi Група 3 - будiвлi та споруди сроки корисного використання - 
50 рокiв; 
Група 4 - машини та обладнання сроки корисного використання - 5 
рокiв; 
Група 9 - iншi основнi засоби сроки корисного використання - 4 рокiв. 
Первiсна вартiсть основних засобiв - 2458тис.грн. 
Ступiнь їх використання - 100%  
Сума нарахованого зносу - 300 тис.грн. 
Вiдповiдно до вимог МФСО 40 на звiтну дату була переоцiнена будiвля 
за ринковою вартiстю, в звязку з цим збiльшилась вартiсть ОЗ. 
Обмежень на використання майна Товариства немає. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.3. Інформація про зобов'язання 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 26 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 318 X X 
Усього зобов'язань X 344 X X 
Опис Кредити банку Товариство не має. 

Довгостроковi зобов'язання - 252 тис. грн. 
Поточнi зобов'язання за розрахунками - 92 тис. грн., у тому 
числi: 
З бюджетом - 26 тис. грн. 
зi страхування -9 тис. грн. 
З оплати працi -19 тис. грн. 
Iншi зобов'язання -38 тис. грн. 

 
15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 
Дата 

виникнення 
події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення у 

стрічці новин 
Вид інформації 

1 2 3 
05.03.2012 05.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів 

 
 
 
 
 
 
 



 
Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2010 1 0 
2 2011 2 1 
3 2012 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія X  
Акціонери  X 
Реєстратор  X 
Депозитарій  X 
Інше (запишіть)  

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

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування)  X 
Підняттям рук X  
Інше (запишіть)  

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Внесення змін до статуту товариства  X 
Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 
про припинення їх повноважень  X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), 
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень  X 

Інше (запишіть)  
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  
ні 



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  4 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше (запишіть) Комiтети не створено. 
Інше (запишіть)  

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій  X 

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

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

 
 
 
 



Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 
зі своїми правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства  X 

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

X  

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

 X 

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

Інше (запишіть)  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  ні 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  0 
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління 

Члени правління (директор) ні ні ні 
Загальний відділ ні ні ні 
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) ні ні ні 

Юридичний відділ (юрист) так так так 
Секретар правління ні ні ні 
Секретар загальних зборів ні ні ні 
Секретар наглядової ради ні ні ні 
Корпоративний секретар ні ні ні 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу 
з акціонерами ні ні ні 

Інше (запишіть) ні ні ні 
 
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 ні ні ні 

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

Обрання та відкликання голови правління ні так ні ні 
Обрання та відкликання членів правління ні так ні ні 
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління ні так ні ні 

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

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій так ні ні ні 

Затвердження аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів ні ні ні ні 

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

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду  X 
Положення про виконавчий орган (правління)  X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію  X 
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть) Iншi документи вiдсутнi. 

 
 
 
 
 



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

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
ДКЦПФР 
про ринок 

цінних 
паперів 

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 

Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так так так 

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

ні так так так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

ні так так так так 

Статут та внутрішні 
документи так ні так так ні 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні так ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

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

 
 
 
 



Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Правління або директор  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень  X 
Не задовольняли умови договору з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 
Інше 
(запишіть) 

Причини для змiни аудитора вiдсутнi. 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 
 Так Ні 
Ревізійна комісія  X 
Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились  X 
Інше 
(запишіть) 

Iншi органи не здiйснювали перевiрки. 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 
 Так Ні 
З власної ініціативи  X 
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотків голосів  X 

Інше 
(запишіть) 

Ревiзiйна комiсiя не обиралася 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  
ні 
 
 
 
 
 
 



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 
протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 
Випуск акцій  X 
Випуск депозитарних розписок  X 
Випуск облігацій  X 
Кредити банків  X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
Інше (запишіть)  X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років  

Не визначились X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень особи  X 
Не задовольняли умови договору з особою  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів  X 
суду  X 
Інше 
(запишіть) 

Причин для змiни особи, яка веде облiк прав власностi на  акцiї 
Товариства, не було. 

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  ні 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено:  
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 



Звіт про корпоративне управління 
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 
Iншi види страхування. 
 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік 
-Терехова  Оксана Володимирiвна 
-Ковальчук Володимир Семенович  
- Миронюк  Олена Михайлiвна 
Особи вiдповiдають вимогам встановленим законодавством. 
Змiни їх складу не було. 
 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 
Вiдсутнi. 
 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 
про відсутність таких заходів 
Заходи впливу  не застосовувались. 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи 
Вiдсутня. 
 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку 
Всi нормативнi документи, якi стосуються внутрiшнього аудиту розробляються вiдповiдно до 
законодавства. 
Данi, зазначенi в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку не надаються, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за 
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. З даними, зазначеними в примiткаї до 
фiнансовової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi можна 
ознайомитись в роздiлi "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi". 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 
Вiдсутнi. 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 
Вiдсутнi. 
 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 



промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 
Вiдсутнi. 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 
Вiдсутнi. 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рада ЛТД", код ЄДРПО-20071290, 
мiсцезнаходження:01015,м. Київ, вул. Лейпцiгська,2/37. 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
 загальний стаж аудиторської діяльності 
 11 рокiв 
 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
 5 рокiв 
 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 
року 
 Не надавались 
 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора 
 Вiдсутнi. 
 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
 Вiдсутнi. 
 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг 
 Вiдсутнi. 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
 наявність механізму розгляду скарг 
 Вiдповiдно до Законiв України "Про страхування", "Про звернення громадян", "Про 
захист прав споживачiв" 
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги 
 з 19.11.2012 - юрист Ткачук Дмитро Володимирович. 
 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 
скарг) 
 скарг не було 
 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 
установою та результати їх розгляду 
 Позовiв до суду не було. 
 

 



Текст аудиторського висновку 
Нацiональнiй  комiсiї з цiнних паперiв  
 та фондового ринку, Акцiонерам та Керiвництву Товариства 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
 наданий незалежною аудиторською фiрмою 
ТОВ Аудиторська фiрма "Рада Лтд" 
згiдно з договором № 22/06 вiд  14 лютого  2006 р. 
 
м. Київ                  09  квiтня 2013 року  
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI    
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   
 СТРАХОВА КОМПАНIЯ "В.i П."  
 
станом на 31 грудня 2012 року 
 
м. Київ              09  квiтня  2013 року 
                                                                        
Аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми "Рада Лтд" була 
проведена аудиторська перевiрка рiчної   фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного 
товариства "Страхова компанiя "В. i П." (далi  Товариство) станом на 31 грудня 2012 року, що 
додається, у складi Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв, 
Звiту про власний капiтал, Примiток до фiнансової звiтностi та  iншої пояснюючої iнформацiї, 
яка пояснює особливостi переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цiєї 
фiнансової звiтностi (надалi разом - "фiнансова звiтнiсть").  
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у 
примiтцi 2  концептуальної основи спецiального призначення, що ?рунтується на обмеженому 
застосуваннi положень МСФЗ, включаючи: 
- розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;  
- допущення, прийнятi керiвництвом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, 
вступлять в силу, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки керiвництвом 
першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на   31.12.2013 р.  
Ця фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана у якостi 
порiвняльної при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ на 31.12.2013 р. 
 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу  
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за  складання цiєї фiнансової звiтностi згiдно з 
вищезазначеною основою бухгалтерського облiку, описаною в Примiтцi 2. Це визначає той 
факт, що основа фiнансової звiтностi є прийнятною з метою складання повного комплекту 
фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "В. i П."  на 31 
грудня 2012 р. в iснуючих обставинах.  Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за 
такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб 
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 
шахрайства або помилки.  
 
Вiдповiдальнiсть аудитора 
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 



результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть 
не мiстить суттєвих викривлень.  
 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо 
сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, 
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або 
помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, 
з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит 
включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових 
оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої 
думки. 
 
Висловлення думки   
На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився 
на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи 
спецiального призначення, описаної в примiтцi 2, включаючи припущення управлiнського 
персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових 
полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує 
перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 
   
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання  
Не вносячи застережень в наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що оскiльки попередня 
звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ, що чиннi станом на 31 грудня 2012 р., як зазначено в 
Примiтцi 2,  iснує можливiсть внесення в попередню фiнансову звiтнiсть коригувань, 
необхiдних для пiдготовки остаточного варiанту фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31 
грудня 2013 року  вiдповiдно до МСФЗ, що будуть чиннi на вказану дату.  Крiм того, ми 
звертаємо увагу на те, що згiдно МСФЗ достовiрне подання iнформацiї щодо  фiнансового стану 
компанiї може забезпечити тiльки повний комплект фiнансової звiтностi в сукупностi з 
порiвняльною iнформацiєю.      
В зв'язку з тим, що обраною компанiє датою переходу на застосування МСФЗ є  1 сiчня 2012 
року, звiтнiсть за 2012 рiк є попередньою фiнансовою звiтнiстю, та вiдповiдно першим перiодом, 
за який компанiєю буде подана повна порiвняльна iнформацiя в обсягах, що вимагаються МСБО 
1 "Подання фiнансової звiтностi".  
 
Не вносячи застережень в наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що  вiдповiдно до вимог 
Мiнiстерства фiнансiв України фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складається за формами, 
встановленими  нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.  
Попередню фiнансову звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "В. i 
П." було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, 
попередня фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "В. i 
П." може бути не прийнятною для iнших цiлей. 
 Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним 
органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 
 
 
 



ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ  
 
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського 
висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої 
позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
29.09.2011р. №1360. 
Аудиторська перевiрка рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства 
"Страхова компанiя "В. i П."   за 2012 рiк, у складi Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту 
про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до фiнансової звiтностi була 
проведена аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми  "Рада 
Лтд", яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в реєстр суб єктiв 
аудиторської дiяльностi №1575, виданого згiдно рiшення Аудиторської Палати України №101 
вiд 18.05.2001 р., строк дiї свiдоцтва подовжено за рiшенням АПУ № 229/4 вiд  31.03.2011 р. до 
31 березня 2016 року, та Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть 
проводити аудиторськi перевiрки  професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П № 
000028, реєстрацiйний номер свiдоцтва 28, строк  дiї свiдоцтва з 19.02.2013 до 31.03.2016 р. 
Аудиторську перевiрку проведено з 09 лютого 2013 р. по 09 квiтня 2013р. згiдно Листа-
зобов'язання  вiд 06.02.2013 р. до договору за № 22/06 вiд  14 лютого  2006 р. мiж ТОВ 
Аудиторська фiрма "Рада Лтд" та   ПрАТ "Страхова компанiя "В. i П.".  
Юридична адреса Аудиторської фiрми ТОВ "Рада Лтд": м. Київ, Залiзничне шосе, 47.  
Фактичне мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, 27, тел. 507-25-56. 
Перевiрка проводилась згiдно вимог Законiв України "Про цiннi папери та фондовий ринок", 
"Про акцiонернi товариства",  "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", 
"Про страхування", "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв  аудиту та Вимог до 
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв 
облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360 
та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за N 1358/20096.  
Вiдповiдальною особою за проведення перевiрки є аудитор Маслова Свiтлана 
Миколаївна,сертифiкат серiї А № 005378 вiд 28.04.94 р.(строк дiї до28 квiтня 2018 року), 
свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 
фiнансових установ №000169вiд 07.06.2004 р.(строк дiї до28 квiтня 2013 року).  
 
Дата видачi аудиторського висновку - 09 квiтня 2013року. 
 
1. Основнi вiдомостi про емiтента. 
 
Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "В. i П." зареєстровано  
17 листопада 2000 р. Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, 
(реєстрацiйний номер 1.0701200000001680).  
Товариству присвоєно код за ЄДРПОУ 31088546.  
 Основними видами дiяльностi  у перiодi, що перевiрявся були страхування та перестрахування. 
Кiлькiсть акцiонерiв складає 3, з них: 
o фiзичних осiб - 3; 
Органiзацiйно-правова форма - приватне  акцiонерне товариство.  
Форма власностi - приватна. 
Юридична адреса (мiсцезнаходження): 01015 м. Київ,  вул. Московська, 46/2, 4 секцiя, 
10поверх.Телефон:(044) 2544002, 2544007; 
Штатна чисельнiсть працiвникiв становить на  31.12.2012 р. 12  чоловiк. 
Дата проведення останнiх змiн у статутних документах     31.03.2011 р. 
    
 



Згiдно Протоколу № 22 вiд 15.03.2011 р. затверджено змiну  назви Товариства та приведення до 
вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Назва Товариства змiнена на 
Приватне акцiонерне Товариство "Страхова компанiя "В.i П.".   
 
Згiдно Протоколу № 23  вiд 31 березня 2011 р.  Загальними зборами акцiонерiв Товариства було 
затверджено нову редакцiю статуту, який зареєстровано Печерською районною в мiстi Києвi 
державною адмiнiстрацiєю  31.03.2011 року, номер запису 10601050017001680, в зв'язку зi 
змiною мiсцезнаходження.  
Страхова дiяльнiсть здiйснюється у вiдповiдностi до отриманих лiцензiй: АВ № 584418-584433 
вiд 02.06.2011 р.  
Компанiя не має вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй чи представництв. 
 
2. Статутний капiтал 
 
Згiдно п. 6.1  Статуту ПрАТ "СК "В. i П.", в редакцiї, що  зареєстрована 31.03.2011 р. 
Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, Статутний капiтал складає 11 350 
500 (одинадцять мiльйонiв триста п'ятдесят тисяч п'ятсот) гривень, та  подiляється на  16 100   
(шiстнадцять тисяч  сто) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 705,00 (сiмсот п'ять)  
гривень кожна. 
Статутний капiтал сформований повнiстю. 
Статутний капiтал сформований у вiдповiдностi до вимог  Законiв України  "Про господарськi 
товариства", "Про страхування". Величина статутного капiталу, вiдображена в Балансi страхової 
компанiї, вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зазначеному у його Статутi.  
З 12 жовтня 2009 року реєстр власникiв ведеться незалежним реєстратором                      ВАТ 
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" (ВДЦП) , який знаходиться за адресою: 04107,  
м. Київ, вул. Тропiнiна,7-Г, дозвiл АВ 470611 вiд 27.05.2009р., виданий ДКЦПФР.  
Згiдно виписки  iз реєстру станом на  31.12. 2012 року  учасниками страхової компанiї є:  
Терехова О.В.- 12 880 (дванадцять тисяч вiсiмсот вiсiмдесят) простих iменних акцiй  загальною 
вартiстю 9 080 400, 00 (дев'ять мiльйонiв вiсiмдесят тисяч чотириста) гривень, що складає 80,0 
% Статутного капiталу; 
Ковальчук В.С.- 1610 (одна тисяча шiстсот десять) простих iменних акцiй  загальною вартiстю  1 
135 050,00 (один мiльйон сто тридцять п'ять тисяч п'ятдесят) гривень, що складає 10% 
Статутного капiталу; 
Миронюк О.М. - 1610 (одна тисяча шiстсот десять) простих iменних акцiй  загальною вартiстю  
1 135 050,00 (один мiльйон сто тридцять п'ять тисяч п'ятдесят) гривень, що складає 10% 
Статутного капiталу. 
 
3. Розкриття iншої допомiжної iнформацiї. 
 
3.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства 
 
Згiдно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 
2011 року № 1360 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за N 
1358/20096 та з метою реалiзацiї положень ст. 155 Цивiльного кодексу України, було 
розраховано вартiсть чистих активiв Товариства. Розрахунок було здiйснено iз використанням 
"Методичних рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", 
якi були схваленi Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р.   Вартiсть чистих активiв 
Товариства станом на 31 грудня 2012 року  становить 16 654 тис. грн., що бiльше  величини  
зареєстрованого статутного капiталу  страхової компанiї та  вiдповiдає вимогам законодавства.  
 



3.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту,  та 
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з 
фiнансовою звiтнiстю. 
 
Пiд час виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi 
суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 
iнформацiєю, що розкривається емiтентом,  у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть 
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову 
звiтнiсть".   
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено суттєвих 
невiдповiдностей.  
 
3.3. Виконання значних правочинiв 
 
Статутом  Товариства  встановлено, що значним  правочином є  договiр (угода), ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;  
Затвердження вказаних договорiв (угод) та прийняття вiдповiдних рiшень належить до 
виключної компетенцiї  наглядової ради.  
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що 
Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв.  
 
3.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього  аудиту  
вимогам законодавства. 
 
Нами проведено процедури перевiрки стану корпоративного управлiння Товариства.  
Згiдно Статуту передбаченi  наступнi органи корпоративного управлiння: 
- Загальнi збори акцiонерiв; 
- Наглядова рада;  
- Виконавчий орган - Правлiння; 
- Ревiзор.  
В  груднi 2012 роцi в Товариствi  створено вiддiл внутрiшнього аудиту. В своїй роботi вiддiл 
внутрiшнього аудиту керується Положенням про службу   внутрiшнього  аудиту (контролю).  
  За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, можна 
зробити висновок, що, система корпоративного управлiння,  вiдповiдає  Статуту та Закону 
України "Про акцiонернi товариства".   
Наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно 
розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх 
функцiонування. 
  
3.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства. 
 
За результатами проведених аудиторських процедур не отримано свiдчень суттєвого 
викривлення фiнансової звiтностi  Товариства внаслiдок шахрайства. 
 
м. Київ,    09 квiтня  2013 року 
 
Директор з питань аудиту  
ТОВ АФ "Рада Лтд"   
Маслова С.М.сертифiкат серiї А №5378  вiд 28.04.1994р. продовжено дiю до 28.04.2018р.  



КОДИ 
Дата 31.12.2012 

Підприємство Приватне акцiонерне Товариство "Страхова 
компанiя "В. i П." за ЄДРПОУ 31088546 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ за СПОДУ 7284 

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників (1): 12 
Одиниця виміру: тис.грн. 
Адреса: 01015, Україна, м.Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секцiя 4, п.10, оф.201 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

на 31.12.2012 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:    
    залишкова вартість 010 273 273 
    первісна вартість 011 273 273 
    накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 1 867 2 158 
    первісна вартість 031 2 147 2 458 
    знос 032 ( 280 ) ( 300 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 1 320 1 560 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 055 1 061 2 043 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 1 213 2 219 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 152 ) ( 176 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 0 
Гудвіл 065 0 0 



Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 4 521 6 034 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 43 43 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 0 0 
Готова продукція 130 0 0 
Товари 140 0 0 
Векселі одержані 150 1 300 1 300 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 8 2 
    первісна вартість 161 8 2 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 284 326 
    за виданими авансами 180 5 4 
    з нарахованих доходів 190 4 7 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4 909 4 812 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 3 930 3 961 
    у тому числі в касі 231 0 0 
    в іноземній валюті 240 822 846 
Інші оборотні активи 250 0 0 
Усього за розділом II 260 11 305 11 301 
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 15 826 17 335 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 11 351 11 351 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 1 075 
Інший додатковий капітал 330 0 0 
Резервний капітал 340 170 170 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3 817 4 058 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 15 338 16 654 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 0 46 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 311 317 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 10 26 



Цільове фінансування  (2) 420 0 0 
Усього за розділом II 430 301 337 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 252 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом ІІІ 480 0 252 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1 0 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 27 0 
    з бюджетом 550 42 26 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 10 9 
    з оплати праці 580 20 19 
    з учасниками 590 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 87 38 
Усього за розділом IV 620 187 92 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 15 826 17 335 
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у галузі статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

 
Керівник    Золотаренко О.В. 
 
Головний бухгалтер   Ткачук О.I. 



КОДИ 
Дата 01.01.2013 

Підприємство Приватне акцiонерне Товариство "Страхова 
компанiя "В. i П." за ЄДРПОУ 31088546 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 
Орган державного 
управління МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ за СПОДУ 7284 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя за КВЕД 65.12 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про фінансові результати 

за 2012 рік 
Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 828 937 

Податок на додану вартість 015 ( 0 ) ( 0 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 035 828 937 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 80 ) ( 80 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 050 748 857 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 199 460 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 1 249 ) ( 1 344 ) 
Витрати на збут 080 ( 216 ) ( 260 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 48 ) ( 32 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 100 0 0 

    збиток 105 ( 566 ) ( 319 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 622 526 
Інші доходи (1) 130 253 16 



Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 40 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 34 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
   прибуток 

170 309 149 

    збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок  припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 68 ) ( 80 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 190 241 69 

    збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 
Надзвичайні: 
   доходи 200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
   прибуток 220 241 69 

    збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 
(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 3 2 
Витрати на оплату праці 240 536 572 
Відрахування на соціальні заходи 250 256 207 
Амортизація 260 44 65 
Інші операційні витрати 270 754 944 
Разом 280 1 593 1 790 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 
 
Керівник    Золотаренко О.В. 
 
Головний бухгалтер   Ткачук О.I. 



КОДИ 
Дата 31.12.2012 

Підприємство Приватне акцiонерне Товариство "Страхова 
компанiя "В. i П." за ЄДРПОУ 31088546 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя за КВЕД 65.12 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про рух грошових коштів 

За 2012 pік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код 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) 010 847 840 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 0 0 
Повернення авансів 030 0 0 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0 
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 0 0 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 
Інші надходження 080 285 481 
    Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 71 ) ( 337 ) 
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 ) 
Повернення авансів 100 ( 8 ) ( 20 ) 
Працівникам 105 ( 443 ) ( 449 ) 
Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 0 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 84 ) ( 49 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 0 ) ( 0 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 130 ( 389 ) ( 395 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 145 ( 714 ) ( 421 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -577 -350 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 



Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -577 -350 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
    фінансових інвестицій 180 26 0 
    необоротних активів 190 0 0 
    майнових комплексів 200 0 0 
Отримані:    
    відсотки 210 619 526 
    дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 0 
Придбання:    
    фінансових інвестицій 240 ( 13 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 ) 
    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 30 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 632 496 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 632 496 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 0 0 
Інші надходження 330 0 0 
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 350 ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 40 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 -390 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 -390 
Чистий рух коштів за звітний період 400 55 -244 
Залишок коштів на початок року 410 4 752 4 993 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 3 
Залишок коштів на кінець року 430 4 807 4 752 

 
Керівник    Золотаренко О.В. 
 
Головний бухгалтер   Ткачук О.I. 



КОДИ 
Дата 31.12.2012 

Підприємство Приватне акцiонерне Товариство "Страхова компанiя 
"В. i П." за ЄДРПОУ 31088546 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 
Орган державного 
управління МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ за СПОДУ 7284 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
Одиниця виміру: тис.грн. 

 
Звіт про власний капітал 

за 2012 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі- 
лений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок 
року 

010 11 351 0 0 0 170 4 144 0 0 15 665 

Коригування:           
Зміна облікової 
політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 -327 0 0 -327 
Скоригований 
залишок на початок 
року 

050 11 351 0 0 0 170 3 817 0 0 15 338 

Переоцінка активів:           
Дооцінка основних 060 0 0 1 075 0 0 0 0 0 1 075 



засобів 
Уцінка основних 
засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 241 0 0 241 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення 
капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж 
викуплених акцій 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



(часток) 
Анулювання 
викуплений акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі:           

Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 
отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом змін в 
капіталі 290 0 0 1 075 0 0 241 0 0 1 316 

Залишок на кінець 
року 300 11 351 0 1 075 0 170 4 058 0 0 16 654 

 
Керівник    Золотаренко О.В. 
 
Головний бухгалтер   Ткачук О.I. 



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

1. Інформація про компанію 
2. Основи подання фінансової звітності 
3. Принципи облікової політики 
4. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих помилок 
5. Перехід на нові та переглянуті стандарти 
6. Примітки до фінансової звітності 
6.1 Основні засоби та нематеріальні активи 
6.2 Інвестиційна нерухомість 
6.3.2 Інвестиції, що утримуються  до погашення 
6.3.3 Фінансові активи  в наявності  для продажу 
6.6 Запаси 
6.7 Поточна дебіторська заборгованість 
6.8  Поточні фінансові інвестиції 
6.9 Грошові кошти та їх еквіваленти 
6.10 Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)  
6.11 Додатковий капітал (Резерви переоцінки) Страхової  компанії 
6.12 Резервний капітал , резерви катастроф та стабілізаційні резерви 
6.13 Резерви за зобов’язаннями 
6.15  Інші зобов’язання 
6.16 Потенційні зобов’язання Страхової  компанії  
6.17 Доходи від реалізації послуг з видів страхування 
6.18 Інші операційні доходи  
6.19 Адміністративні, витрати на збут та інші операційні витрати 
6.20 Фінансові доходи і витрати, інші доходи та витрати 
6.21 Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку) 
6.22 Операційні сегменти 
6.23 Управління ризиками 
6.24 Операції з пов’язаними сторонами 
6.25 Події після дати балансу 

 
Інформація про компанію 

1.  Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 31088546 
2.  Повне найменування українською 
мовою  

Приватне Акціонерне  Товариство „Страхова компанія 
„В. і П.” 

3.  Місцезнаходження Україна,  м. Київ вул.. Московська  46/2,офіс 202,201  
       поштовий індекс 01015 
       телефон (044) 254-50-85, 254-48-50 
       факс (044) 254-40-02, 254-48-00 
        e-mail buh@vip-ig.com 
4.  Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

5.  Банківські реквізити  П.р. 26507663 в Райфазенбанк „Аваль” м. Києва, МФО 
380805 

6.  Участь в об‘єднанні фінансових 
установ (назва об‘єднання) 

Ліга страхових організацій України, код № 19478514 

7.  Назва посади, прізвище та 
ініціали керівника  

Голова правління - Золотаренко  О.В. 

8.  Прізвище та ініціали головного Ткачук О.І. 



бухгалтера 
9.  Кількість штатних працівників 12 (дванадцять   ) 
10. Фінансова  звітність в тис. грн.  
11 Дата складання за звітний рік 2012 
  

 
 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «В.І П.» було створено  17 листопада 2000 
року. За дванадцять років  діяльності  на ринку страхових послуг  зарекомендувала себе як   
надійний , стабільний  страховик ,а також  партнер для своїх клієнтів .Основним пріоритетом  
нашої роботи є пошана  і індивідуальний підхід  до кожного нашого клієнта, який базується на 
його фінансових можливостях і матеріальних інтересах .Компанія має безстрокові ліцензії 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення страхування: 
а саме 
 

№ Назва  ліцензії Серія та 
номер 

Дата 
отримання Термін дії 

1 Медичне страхування 
АВ № 
584418 02.06.2011 з 12.04.2007 

  (безперевне страхування здоров'я)     безстроковий 
          

2 Страхування від нещасних випадків 
АВ № 
584419 02.06.2011 з 12.04.2007 

        безстроковий 
          

3 Страхування кредитів (у тому числі 
АВ № 
584420 02.06.2011 з 12.04.2007 

  відповідальності позичальника за     безстроковий 
  непогашення кредиту)       
          

4 Страхування фінансових ризиків 
АВ № 
584421 02.06.2011 з 12.04.2007 

        безстроковий 
         

5 Страхування відповідальності перед 
АВ № 
584422 02.06.2011 з 12.04.2007 

  третіми особами (крім цивільної     безстроковий 

  
відповідальності власників 
наземного      

  
транспорту, відп. власників 
повітряного      

  транспорту, відп. власників водного      
  транспорту (включаючи відповід.      
  перевізника)       
         

6 
Страхування цивільної 
відповідальності 

АВ № 
584423 02.06.2011 з 12.04.2007 

  власників наземного транспорту    безстроковий 
  (включаючи відповід. перевізника)       
         



7 Страхування наземного транспорту 
АВ № 
584424 02.06.2011 з 12.04.2007 

  (крім залізничного)     безстроковий 
         

8 Страхування вантажів та багажу 
АВ № 
584433 02.06.2011 з 12.04.2007 

  (вантажобагажу)     безстроковий 
         

9 
Страхування майна (крім 
залізничного,  

АВ № 
584425 02.06.2011 з 12.04.2007 

  наземного, повітряного, водного    безстроковий 

  
транспорту (морського внутрішнього 
та      

  інших видів водного транспорту),      
  вантажів та багажу (вантажобагажу)       
         

10 Страхування від вогневих ризиків та 
АВ № 
584426 02.06.2011 з 12.04.2007 

  ризиків стихійних явищ      
        безстроковий 
         

11 Страхування медичних витрат 
АВ № 
584427 02.06.2011 з 11.07.2006 

        безстроковий 
Страхування цивільної 
відповідальності з 12.04.2007 
громадян України, що мають у 
власному 
чи іншому законному володінні 
зброю, 
за шкоду, яка може бути заподіяна 
третій особі або її майну внаслідок  
володіння, зберігання чи 
використання 
цієї зброї 

12 
  
  
  
  
  
  
    

АВ № 
584429 

  
  
  
  
  
  
  

02.06.2011 
  
  
  
  
  
  
  

безстроковий 
  
  
  
  
  
  

Страхування відповідальності 
суб'єктів з 16.02.2006 
перевезення небезпечних вантажів 
на 
випадок настання негативних 
наслідків  
при перевезенні небезпечних 
вантажів 

13 
  
  
  
    

АВ № 
584428 

  
  
  
  

02.06.2011 
  
  
  
  

безстроковий 
  
  
  

Особисте страхування від нещасних з 16.02.2006 
14 
  
  

випадків на транспорті 

АВ № 
584431 

  
  

02.06.2011 
  
  

безстроковий 
  



Страхування цивільної 
відповідальності з 16.02.2006 
суб'єктів господарювання за шкоду, 
яку 
може бути заподіяно пожежами та  
аваріями на об'єктах підвищеної 
небезпеки, 
включаючи 
пожежовибухонебезпечні  
об'єкти та об'єкти, господарська 
діяльність 
на яких може призвести до аварій 
еколо- 
гічного та санітарно-
епідеміологічного 

15 
  
  
  
  
  
  
  
  
  характеру 

АВ № 
584432 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

02.06.2011 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

безстроковий 
  
  
  
  
  
  
  
  
з 20.04.2006 

16 
  

Авіаційне страхування цивільної 
авіації 
  

АВ № 
584430 

  
02.06.2011 

  безстроковий 
 

2. Основи подання фінансової звітності 
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів  
№ 419 від 28 лютого 2000 року зі змінами від  30 листопада 2011р на базі Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ) на основі правил обліку за початковою 
вартістю, з урахуванням змін, внесених у ході початкового визнання фінансових інструментів на 
основі справедливої вартості, та переоцінки приміщень, й фінансових інструментів, 
класифікованих за справедливою вартістю у складі прибутків або збитків. Основні принципи 
облікової політики, які були використані при підготовці цієї фінансової звітності, викладені 
нижче.  
 

Протягом 2012 року Компанією застосовувались наступні стандарти та тлумачення: 
 

Номер 
стандарту Назва стандарту 

МСФЗ 1 
Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової 
звітності 

МСФЗ 2 Платіж на основі акцій 
МСФЗ 3 Об`єднання бізнесу 
МСФЗ 4 Договори страхування 

МСФЗ 5 
Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена 
діяльність 

МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації 
МСФЗ 8 Операційні сегменти 
МСБО 1 Подання фінансових звітів 
МСБО 2 Запаси 
МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів 
МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки 

МСБО 10 Події після дати балансу 
МСБО 12 Податки на прибуток 



МСБО 16 Основні засоби 
МСБО 17 Оренда 
МСБО 18 Дохід 
МСБО 19 Виплати працівникам 
МСБО 21 Вплив змін валютних курсів 
МСБО 23 Витрати на позики 
МСБО 24 Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін 
МСБО 32 Фінансові інструменти: надання інформації 
МСБО 33 Прибуток на акцію 
МСБО 34 Проміжна фінансова звітність 
МСБО 36 Зменшення корисності активів 

МСБО 37 
Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені 
активи 

МСБО 38 Нематеріальні активи 
МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка 
МСБО 40 Інвестиційна нерухомість 

 
Страхова компанія переходила на складання звітності за МСФЗ у відповідності до роз’яснень, 
що надані спільним листом Національного банку України від 07.12.2011 №12-208/1757-14830, 
Міністерства фінансів України від 07.12.2011 №31-08410-06-5/30523 та Державної служби 
статистики України від 07.12.2011 №04/4-07/702.  
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р., є МСФЗ, з 
урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи 
розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті керівництвом щодо 
стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, 
будуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності 
за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р. 
Фінансова звітність підготовлена станом на 31.12.2012 року, є попередньою, оскільки складена  
відповідно до вимог МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової 
звітності» у зв’яку з переходом Компанії на МСФЗ. При підготовці першого повного пакету 
фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік компанія буде керуватись МСФЗ, які будуть чинні  
станом на 31 грудня 2013 року. 
 
Ця фінансова звітність складена в національній валюті України – гривнях, якщо інше не 
зазначено в окремих звітах та примітках. Одиниця виміру – тисяча гривень. 
 

3. Принципи облікової політики 
3.1.Основи оцінки складання фінансової звітності. Облікова політика Страхової компанії 
базується на наступних принципах: 
- повнота означає, що усі  операції відображаються на відповідних рахунках бухгалтерського 
обліку. Фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та можливі результати 
операцій, які можуть вплинути на рішення, що приймається відносно даної операції; 
- превалювання сутності над формою - бухгалтерський облік операцій  проводиться у 
відповідності до їх суті та економічного змісту (превалювання сутності над формою); 
- активи та зобов’язання обліковуються за первісною (історичною) вартістю. Активи 
визначаються за сумою фактично сплачених за них коштів на день придбання. Зобов’язання - за 
сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов’язання.  
- доходи та витрати відображаються в обліку та звітності за принципом нарахування і 
відповідності, це означає, що доходи та  витрати  повинні відображатися в бухгалтерському 
обліку та фінансовій звітності тоді, коли вони насправді існують, а не в періодах, коли фактично 



отримано чи сплачено кошти; для визначення фінансового результату звітного періоду 
необхідно зіставити визнані доходи звітного періоду і витрати, що були здійснені для отримання 
цих доходів. 
 
Страхова компанія визнає в бухгалтерському обліку активи та зобов’язання, доходи, витрати та 
капітал в разі їх відповідності наступним критеріям: 
 
Активи - ресурси, що виникли в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, 
призведе до отримання економічних вигід у майбутньому.  
Зобов'язання - заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в 
майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні 
вигоди. 
Доходи - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження 
чи збільшення корисності активів або зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення 
капіталу, за винятком його збільшення, пов'язаного з внесками акціонерів.  
Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 
амортизації активів або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу 
і не є розподіленням між акціонерами.  
Власний капітал - це залишкова частина в активах після вирахування всіх зобов'язань; 
 
Під час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов’язання  
оприбутковуються та обліковуються за: 
вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю: 
• активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації;  
• зобов’язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання або сумою 
коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов’язань у процесі звичайної 
господарської діяльності; 
справедливою (ринковою) вартістю:  
• активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) таких активів,  
• зобов’язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов’язання в результаті 
операції між: обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;  
Приведення вартості активів у відповідність до справедливої здійснюється шляхом їх 
переоцінки, оцінки на предмет зменшення корисності та наявних кредитних ризиків. 
 
Критерії визнання та оцінки конкретних видів активів та зобов’язань, доходів та витрат наведені 
в наступних примітках. 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які 
вільно конвертуються у готівку і які підлягають незначному ризику змін у вартості. Суми, 
пов’язані з коштами, використання яких є обмеженим, виключаються зі складу грошових коштів 
та їх еквівалентів. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, залишки на 
кореспондентських рахунках,  
Фінансові інструменти – основні терміни, пов’язані з оцінкою. Залежно від їх класифікації при 
признанні, або подальшому обліку, фінансові інструменти обліковуються як такі, що: 
- оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та збиток,  
- інвестиції, що утримуються до погашення, та обліковуються за амортизованою вартістю 
-   займи та дебіторську заборгованість,  
-  фінансові активи в наявності для продажу, які обліковуються за собівартістю. 
Справедлива вартість означає суму, на яку може бути обміняний актив або виконане 
зобов’язання за угодою між добре поінформованими, зацікавленими та незалежними сторонами. 
Справедлива вартість є поточною ціною покупця для фінансових активів та поточною ціною 



продавця для фінансових зобов’язань, які котируються на активному ринку. Фінансовий 
інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирувальні ціни регулярно 
повідомляються фондовою біржею чи іншою установою, і якщо такі ціни відображають 
фактичні та регулярні ринкові угоди між незалежними сторонами.  
Амортизована собівартість означає вартість, за якою оцінюються фінансовий актив, фінансове 
зобов'язання та яка складається із собівартості придбання, зменшеної на суму погашення 
основної суми боргу, збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці 
між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням ефективної 
ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення корисності.  
 
Метод ефективної ставки відсотка означає метод розподілу процентних доходів або процентних 
витрат у межах відповідного періоду, аби досягти постійної періодичної відсоткової ставки 
(ефективної ставки відсотка) на амортизовану собівартість інструменту. Ефективна ставка 
відсотка є ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні грошові платежі або надходження  
протягом розрахункового терміну дії фінансового інструмента або більш короткого періоду, 
залежно від обставин, до чистої амортизованої собівартості такого фінансового інструмента. 
 
Собівартість означає суму сплачених грошових коштів або їх еквівалентів чи справедливу 
вартість іншої винагороди, наданої за придбання активу на момент його придбання, та включає  
витрати на операцію. Оцінка за собівартістю застосовується лише до інвестицій у інструменти 
капіталу, які не мають котирувальної ринкової ціни та справедлива вартість яких не може бути 
достовірно оцінена, а також похідні інструменти, які пов’язані з ними та повинні бути погашені 
шляхом надання таких некотируваних інструментів капіталу.  
 
Знецінення фінансових активів. На кожну звітну дату подання Страхова компанія коригує суму 
фінансових активів на суму зменшення корисності фінансового активу. Ознаками зменшення 
корисності є наявність негативної фінансової, а також не фінансової, інформації про діяльність 
емітента, яка б свідчила про необґрунтованість  попередніх очікувань стосовно компенсаційної 
вартості  придбаного активу.  
 
Інвестиції, що утримуються  до погашення. У портфелі до погашення обліковуються придбані 
боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, що можна визначити, а також з 
фіксованим строком погашення. Боргові цінні папери відносяться до портфеля до погашення, 
якщо Компанія має намір та змогу утримувати їх до строку погашення з метою отримання 
процентного доходу. Компанія класифікує цінні папери в портфелі до погашення в момент їх 
купівлі і надалі переглядає свій намір щодо них на кожну дату балансу. 
Придбані цінні папери  до погашення первісно визнаються за справедливою вартістю, надалі – 
за амортизованою собівартістю.  Процентний дохід за цінними паперами до погашення 
обчислюється за ефективною ставкою відсотка та визначається у складі прибутків та збитків за 
рік. 
Збитки від знецінення визнаються у складі прибутків чи збитків за рік, в якому вони були 
понесені в результаті однієї чи більше подій, які мали місце після початкового визнання цінних 
паперів в портфелі банку до погашення. 
Інвестиційна нерухомість. Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земля чи будівля або 
частина будівлі, або земля і будівля, що перебувають у розпорядженні власника або 
лізингоодержувача за договором про фінансовий лізинг (оренду) з метою отримання орендних 
платежів, доходів від зростання капіталу або того чи іншого, а не для надання послуг або 
адміністративних цілей. 
До інвестиційної нерухомості належать: (а) земля, що утримується з метою отримання вигод від 
зростання капіталу в довгостроковій перспективі, а не для реалізації в короткостроковій 
перспективі в процесі діяльності; (б) земля, подальше використання якої на цей час не 



визначено; (в) будівля, що перебуває у власності компанії або в розпорядженні за договором про 
фінансовий лізинг (оренду) та надається в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про 
оперативний лізинг (оренду); (г) будівля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в 
лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду).  
Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості Компанія оцінює її за первісною 
вартістю, яка включає ціну придбання цієї нерухомості та всі витрати, що безпосередньо 
пов'язані з її придбанням. 
Після первісного визнання об'єкта інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку Компанія 
здійснює  за  справедливою вартістю  з урахуванням накопиченої амортизації та втрат від 
зменшення корисності. 
 
Компанія нараховує амортизацію за прямолінійним методом. Строк корисного використання 
нерухомості у вигляді приміщень та будівель встановлений 50 років, протягом звітного періоду 
метод амортизації та строки корисного використання не переглядались.  
 
Основні засоби.  
 
Основні засоби оприбутковуються Компанією за первісною вартістю, відображаються в Балансі 
за первісною вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від 
зменшення корисності, за винятком  групи основних засобів "Будинки, споруди", що 
оцінюються за переоціненою вартістю. 
 
Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням 
об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті 
чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цього 
об’єкту. 
 
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта основних засобів у придатному для 
використання стані (капітальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звітного 
періоду і не впливають на його залишкову вартість. Компанією застосовується прямолінійний 
метод нарахування амортизації на щомісячній основі. 
 

Строки корисного використання основних видів основних засобів встановлені наступні: 

Види об'єктів Строк корисного 
використання (років) 

Будинки та споруди 50 
Обладнання  охорони та сигналізації 5 
Комп'ютери та обладнання  до них, принтери,  телефони 6 
Меблі, сейфи 5 
Інші 4 

Земля та незавершені капітальні вкладення не амортизуються. 
 
Капітальні вкладення в орендовані приміщення використовуються протягом строку оренди 
приміщень. 
 
Основними засобами визнаються необоротні матеріальні активи, які є відокремленими 
об’єктами вартістю більше ніж  1500 гривень із строком використання більше року. Основні 
засоби, вартість яких не перевищує 1500 гривень визнаються в фінансової звітності Компанії 
запасами, та при передачі їх до експлуатації здійснюється нарахування амортизації в розмірі 
100%. 



Компанія не здійснювала протягом 2012 року зміни методу амортизації, за результатами 
перегляду норм амортизації та строків корисного використання вони залишились без змін.  
Об`єкти нерухомості підлягають переоцінці на достатньо регулярній основі для забезпечення 
того, що балансова вартість не відрізнятиметься від тієї, яка була б визначена з використанням 
справедливої вартості станом на кінець звітного періоду. Збільшення балансової вартості, яке 
виникає при переоцінці, зараховується на рахунок іншого сукупного доходу та збільшує приріст 
вартості власного капіталу при переоцінці. Зменшення, які компенсують попередні збільшення 
того самого активу, визнаються у складі іншого сукупного доходу та зменшують попередньо 
визнаний приріст вартості власного капіталу при переоцінці; усі інші зменшення зараховуються 
на рахунок прибутків або збитків за рік.  
Компанія здійснює переоцінку нерухомості на підставі звітів з незалежної оцінки нерухомого 
майна, складних професійними оцінювачами на щорічній основі. Наприкінці кожного звітного 
періоду управлінський персонал оцінює, чи є будь-які ознаки знецінення основних засобів. За 
наявності будь-яких таких ознак, управлінський персонал оцінює суму, що відшкодовується, яка 
визначається як справедлива вартість активу за вирахуванням витрат на продаж та його 
справедлива вартість при використанні, залежно від того, що є більшим. Балансова вартість 
зменшується до суми, що відшкодовується, а збиток від знецінення визнається у складі 
прибутків або збитків за рік. Збиток від знецінення, визнаний для активу у попередніх роках, 
перекласифіковується, якщо відбулися зміни в оцінках, використовуваних для визначення 
вартості активу при використанні або справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.  
Прибутки та збитки у результаті вибуття, які визначаються шляхом порівняння надходжень з 
балансовою вартістю, визнаються у складі прибутків або збитків за рік (у межах інших 
операційних доходів чи витрат).  
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи оприбутковуються Компанією за первісною 
вартістю, яка складається з ціни придбання, держмита, непрямих податків та інших витрат, 
пов’язаних із приведенням їх у стан придатний для використання, відображаються в Звіті про 
фінансовий стан за первісною вартістю за вирахування накопиченої амортизації та накопичених 
збитків від зменшення корисності. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на 
суму витрат, пов’язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищення їх 
можливостей та строку використання, що сприятиме збільшенню первісно очікуваних майбутніх 
економічних вигод. 
Амортизація нематеріальних активів проводиться за прямолінійним методом. 

 
Компанією встановлені наступні строки корисного використання нематеріальних активів: 

Найменування групи Строк корисного 
використання (років) 

Права на використання програм для комп'ютерної 
техніки, на різні бази даних, інше програмне 
забезпечення. 

6 

Інші нематеріальні активи 10 
Ліцензії на впровадження страхової діяльності - 

 
Ліцензії на впровадження страхової діяльності  є активами з невизначеним строком 
використання, тому їх облік здійснюється без нарахування амортизації.  
 
Протягом 2012 року Компанія не змінювала методи та норми амортизації, а також не 
здійснювала переоцінку первісної вартості нематеріальних активів, та не змінювала термін 
корисного використання нематеріальних активів. 
 



Компанія переглядає термін корисного використання нематеріальних активів в разі, якщо 
відбувалась доробка нематеріального активу, яка призводить до отримання більших 
економічних вигод від його використання.  
 
 Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття:   Необоротні активи та групи 
вибуття, що можуть включати як оборотні, так  і необоротні активи, класифікуються у звіті про 
фінансовий стан як «необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» в разі, якщо 
відшкодування їх вартості буде відбуватись переважно через операції з продажу протягом 12 
місяців після закінчення звітного періоду. Активи підлягають пере класифікації, якщо 
виконуються всі наступні вимоги: (а) активи готові до негайного продажу в їх теперішньому 
стані, (б) керівництво Компанії затвердило плани щодо продажу та ініціювало програму з 
активного пошуку покупців, , (в) очікується, що продаж відбудеться протягом 1 року та (г) не 
очікується внесення суттєвих змін до намірів щодо продажу активів або  анулювання плану 
продажів. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття, які віднесені до даної 
категорії в звіті про фінансовий стан за звітний період не потребують їх перекласифікації за 
попередні періоди.  
  
 Залучені кошти. До складу інших залучених коштів відносяться отримані банківські  кредити,  
зобов’язання з фінансового лізингу (оренди), інші позикові зобов’язання. Довгострокові 
зобов’язання обліковуються за дисконтованою вартістю з використанням ефективної ставки 
відсотка. 
  
Податок на прибуток. Податок на прибуток відображаються у фінансовій звітності відповідно до 
законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кінця звітного періоду. Витрати або 
доходи з податку на прибуток включають поточний та відстрочений податок та визнаються у 
складі прибутків або збитків за рік, за винятком випадків, коли вони визнаються у складі іншого 
сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу, оскільки вони  пов’язана з 
угодами, які також визнаються, у тому самому чи іншому періоді, у складі іншого сукупного 
доходу або безпосередньо у складі власного капіталу.  
Поточний податок на прибуток є сумою, яка має бути сплачена податковим органам або 
стягнена з податкових органів стосовно оподатковуваних прибутків або збитків за поточний та 
попередній періоди. Оподатковувані прибутки або збитки ґрунтуються на оцінках, якщо 
фінансова звітність була затверджена до подання відповідних податкових декларацій. Податки, 
які не є податками на прибуток, обліковуються у складі адміністративних та інших операційних 
витрат.  
Відстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових 
зобов’язань для перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між 
податковими базами активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової 
звітності. Залишки відстрочених податкових активів та зобов’язань оцінюються за податковими 
ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкінці звітного періоду, які повинні 
застосуватися до періоду, коли будуть перекласифіковані тимчасові різниці або коли будуть 
використані перенесені податкові збитки. Відстрочений податковий актив для тимчасових 
різниць, що підлягають вирахуванню, та перенесених податкових збитків обліковується лише у 
разі, якщо є вірогідність того, що буде доступним майбутній оподатковуваний прибуток, за яким 
можуть бути реалізовані вирахування.  
Ставка податку на прибуток в 2012 році становила 21%.  
 
В Податковому Кодексі України в частині визначення податку на прибуток, передбачені зміни в 
ставках оподаткування прибутку, зокрема: 
• на період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року -19%; 
• на період з 01 січня 2014 року  -16%.  



 
Статутний капітал та емісійний дохід. Звичайні акції за номіналом класифікуються як власний 
капітал. Будь-яка надмірна сума справедливої вартості винагороди, одержаної понад номінальну 
вартість випущених акцій, обліковується як емісійний дохід у складі власного капіталу.  
 
Визнання доходів і витрат. .Облік доходів Страхової Компанії здійснюється у відповідності до 
МСБО (IAS) 18 «Дохід» за виключенням доходу за договорами страхування.  
Дохід, отриманий Страховою компанією від діяльності, іншої ніж страхування, обліковується у 
складі іншого операційного доходу, фінансового доходу та іншого доходу. 
Дохід визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод компанією оцінюється як 
імовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від часу здійснення платежу. 
Виручка оцінюється за справедливою вартістю винагороди, що отримана або підлягає 
отриманню, з урахуванням визначених у договорі умов платежу і за вирахуванням податків. 
Для визнання доходу також повинні дотримуватися такі критерії: 
Продаж товарів.  
- Дохід від продажу товарів визнається, як правило, при відвантаженні товарів, коли істотні 
ризики і вигоди від володіння товаром переходять до покупця. 
Надання послуг.  
- Виручка від надання послуг визнається, якщо існує ймовірність надходження економічних 
вигід, пов'язаних з операцією. Проте в разі, коли невизначеність виникає стосовно можливості 
отримати суму, уже включену до доходу, недоотримана сума або сума, отримання якої стало 
малоймовірним, визнається як витрата, а не як коригування суми первісно визнаного доходу. 
У відповідності до IAS 18 дохід при відстроченні платежу більше, чим на рік, дисконтується. 
Дивіденди, по облікованих компанією дольових інструментах визнаються у складі прибутку або 
збитку,  якщо встановлено право компанії  на отримання платежу. 
Відсотки мають визнаватися із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, наведеного в 
МСБО  39. 
Роялті мають визнаватися на основі принципу нарахування згідно із сутністю відповідної угоди. 
Доходи та витрати, пов'язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно. 
 
 Переоцінка іноземної валюти. Функціональною валютою Компанії є валюта основного 
економічного середовища, в якому вона функціонує . Функціональною валютою та валютою 
представлення звітності Банку є національна валюта України – гривня (надалі – «гривня» або 
«UAH»).  
Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті Компанія здійснює у подвійній оцінці, а саме 
в номінальній сумі іноземної валюти, щодо якої установлюється офіційний курс гривні, та в сумі 
відповідного гривневого еквівалента..  
 
Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності 
шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням офіційного курсу гривні до 
іноземних валют на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного 
капіталу, доходів і витрат).  
 
Монетарні активи та зобов’язання перераховуються у функціональну валюту  за офіційним 
курсом, встановленим НБУ станом на кінець відповідного звітного року. Прибутки та збитки, 
які виникають у результаті врегулювання зобов’язань за угодами та внаслідок перерахунку 
вартості монетарних активів та зобов’язань у функціональну валюту  за офіційними курсами 
НБУ станом на кінець року, визнаються за статтею «Результат від переоцінки іноземної валюти» 
у складі прибутків або збитків за рік. Перерахунок за офіційним курсом станом на кінець року 
не застосовується до немонетарних статей, які оцінюються за початковою вартістю. 
Немонетарні статті, оцінювані за справедливою вартістю в іноземній валюті, включаючи 



інвестиції у власний капітал, перераховуються з використанням обмінних курсів на дату 
визначення справедливої вартості. Наслідки зміни обмінних курсів для немонетарних статей, 
оцінюваних за справедливою вартістю в іноземній валюті, обліковуються як частина прибутку 
чи збитку від зміни справедливої вартості.  
Доходи і витрати в іноземній валюті відображаються у Звіті про фінансові результати за курсом 
НБУ на дату їх нарахування. 
 
Резерви  Страхові резерви утворюються з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і 
страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). Формування та 
облік технічних резервів та частки перестраховиків в них здійснюється відповідно до ст. 31 
Закону України «Про страхування» та  Положення про порядок формування, розміщення та 
обліку страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, 
затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання фінансових послуг № 3104 від 
17.12.2004 р.  
Компанія формує і веде облік таких технічних резервів за видами страхування: 
а) Резерв незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень 
страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, 
які не минули на звітну дату. Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату 
встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, 
страхових внесків) та складає 100 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів 
(страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування у кожному місяці з 
попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку: 
- за страхуванням цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів – методом 
1/365 
- за всіма видами страхування, окрім вищезазначеного – методом ¼ . 
б) Резерв заявлених, але не виплачених збитків;  що включають зарезервовані несплачені 
страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не 
прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового 
відшкодування. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі 
заявлених збитків у звітному періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок 
звітного періоду за попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у звітному періоді 
плюс витрати на врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від суми невиплачених збитків на 
кінець звітного періоду. 
в) Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, який формується  із застосуванням математично-
статистичного методу   фіксованого відсотка; 
Формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені та резерву коливань збитковості 
здійснюється за видом страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 
  Аналітичний облік резервів здійснюється за  видами страхування. 
 
Перевірка адекватності страхових зобов’язань Страхова компанія перевіряє на кінець кожного 
звітного періоду, чи є її визнані страхові зобов’язання адекватними.  
 Під перевіркою адекватності зобов’язань необхідно розуміти оцінку необхідності збільшення 
балансової вартості страхового зобов’язання  на основі аналізу майбутніх грошових потоків.  
При даній перевірці враховуються поточні оцінки всіх  майбутніх  грошових потоків  за 
діючими угодами страхування (наприклад, виплати, адміністративні витрати, витрати на 
врегулювання, доходи від регресів та інше).  
Розрахункові резерви проводяться на підставі статистичного аналізу страхових зобов’язань, 
сформованих  в попередніх звітних періодах, та фактично проведених страхових виплатах по 
цим зобов’язанням.  
Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань за вирахуванням 
відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є 



неадекватною в контексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу 
необхідно повністю визнавати у звіті про прибутки та збитки. 
Відповідно до вимог  Національної комісії, що здійснює регулювання ринку фінансових послуг, 
страхові зобов’язання приймаються рівними обсягам страхових резервів, які страховик 
зобов’язаний формувати у порядку, передбаченому Законом «Про страхування».  
Відповідно до вимог МСФЗ оцінці адекватності страхових зобов’язань підлягають резерв 
незароблених премій, резерв заявлених, але не виплачених збитків, резерв збитків, які виникли, 
але не заявлені та резерв катастроф, який формується за договором обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності за ядерну шкоду.  
 
Страхова компанія виключає страхове зобов’язання із звітності  тільки, коли воно погашене, тоб 
то коли вказані в договорі зобов’язання виконано, або анульовано, або  термін його дії 
закінчився.  
 
Інформація за операційними сегментами. Компонент Компанії розглядається як операційний 
сегмент лише, якщо по цьому компоненту є окрема фінансова інформація, яка дозволяє 
керівництву приймати рішення відносно розподілу ресурсів.  З огляду на це,  обліковими 
сегментами  Компанії  є   види страхових продуктів. Доходи та певні витрати сегментів 
регулярно аналізуються  керівництвом та відповідна інформація надається регуляторному 
органу. В той же  час,слід зазначити, що  інформація про активи та зобов’язання в розрізі 
сегментів Компанією не розраховується, та не надається керівному органу, який відповідає за 
прийняття рішень. Зважаючи на відсутність такої інформації та неефективність її отримання,   
інформація про активи та зобов’язання сегментів в звітності не наводиться.  

 
4. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих помилок. 

 
В звітному періоді Компанією здійснено трансформацію облікових  даних  у зв’язку із 
переходом Компанії на Міжнародні Стандарти Фінансової звітності. 
 
Ефект від перекласифікації певних статей Балансу (Звіту про фінансовий стан)  станом на 
01.01.12р. для порівняності даних станом на 31 грудня 2011 року  наведений в таблиці 

 (тис. грн.) 

Назва показника Первинно 
зазначено Перекласифіковано 

Після 
перекласифікації 

станом на 31 
грудня 2011 року 

1 2 3 4 
Залишкова вартість основних 
засобів 3201 -273 2928 

Залишкова вартість 
нематеріальних активів 0 273 273 

Витрати майбутніх періодів 5 -5 0 
Безнадійна дебіторська 
заборгованість(резерв 
сумнівних боргів) 

5236 -327 4909 

Нерозподілений прибуток 4144 -327 3817 
  
 В результаті проведених трансформаційних процедур зменшено нерозподілений прибуток 
Компанії за роки, що передували 31.12.2011р. шляхом  зменшення  величини нерозподіленого 
прибутку за  попередні  роки. 



5. Перехід на нові та переглянуті стандарти  
 
Протягом року та під час складання фінансової звітності Компанія використовувала всі нові та 
переглянуті стандарти і тлумачення, що були випущені Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку. 
  
Зазначені нижче нові стандарти та інтерпретації набрали чинності з 1 січня 2012 року:  
Поправка до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти, розкриття інформації» (випущена у жовтні 2010 
року та чинна для річних періодів, які починаються з 1 липня 2011 року або після цієї дати). 
Поправка потребує додаткового розкриття інформації щодо фінансових активів, які були 
передані, але визнання яких не було припинено. Поправка змінює  вимоги виключно до 
розкриття такої інформації.  
Поправка до МСБО 12  «Податок на прибуток» (випущена у грудні 2010 року та чинна для 
річних періодів, які починаються з 1 січня 2012 або після цієї дати). Поправка дає пояснення 
щодо визначення відстроченого податку стосовно інвестиційної нерухомості, яка 
переоцінюється за справедливою вартістю. Поправкою вводиться припущення, що відстрочений 
податок по  активам, які не амортизуються має завжди визначатись на підставі припущення про 
відшкодування її вартості при  продажу.  
Якщо вище не описано інше, нові стандарти та інтерпретації не матимуть значного впливу на 
фінансову звітність Компанії 
 

6. Примітки до фінансової звітності 
6.1. Основні засоби та нематеріальні активи 
Таблиця  Основні засоби та нематеріальні активи 

(тис. грн.) 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Балансова вартість на 1 
січня 2012 року: 1861 5 0 1 0 0 0 273 214

0 

1.1 Первісна (переоцінена) 
вартість 2105 39 0 3 0 0 0 273 242

0 
1.2 Знос на 1 січня 2012 року 244 34 0 2 0 0 0 0 280 
2 Надходження 1213 21 0 0 0 0 0 0 21 

3 
Поліпшення основних 

засобів та вдосконалення 
нематеріальних активів 

         



4 Передавання 2219        221
9 

4.1 Вибуття 2219        221
9 

5 Амортизаційні 
відрахування          

6 

Відображення величини 
втрат від зменшення 

корисності, визначених у 
фінансових результатах 

         

7 Переоцінка 1327        132
7 

7.1 Переоцінка первісної 
вартості 1327        132

7 
7.2 Переоцінка зносу          
8 Інше          

9 Балансова вартість на 31 
грудня 2012 року: 2131 26 0 1 0 0 0 273 243

1 

9.1 Первісна (переоцінена) 
вартість 2426 31 0 1 0 0 0 273 273

1 
9.2 Знос на 31 грудня 2012 року 295 5 0 0 0 0 0 0 300 

Станом на звітну дату відсутні суттєві зобов’язання Компанії щодо придбання основних засобів. 
Основні засоби та нематеріальні активи, наведені в Таблиці 2 належать Компанії на праві 
власності, у заставу не надані, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв’язку із 
консервацією або реконструкцією або вилученням з експлуатації для продажу. Компанія не 
обмежена у володінні, користуванні та розпорядженні власними основними засобами.  
 
Приміщення були переоцінені до ринкової вартості за станом на 31 грудня 2012 року. 
Переоцінка здійснювалась на підставі даних звітів з незалежної оцінки нерухомого майна, 
складених професійним незалежним оцінювачем, суб’єктом оціночної діяльності Каїрським О. 
О. свідоцтво про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів №3736 від 14.07.2005 року, 
затверджений фондом державного майна України та сертифікату суб’єкта оціночної діяльності 
№12697/11 від 02.12.2011р. 
 
6.2. Інвестиційна нерухомість 
Таблиця   Інвестиційна нерухомість, оцінена за  ринковою вартістю за 2012 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Земля Будівлі Частина 
будівлі Усього 

1 2 3 4 5 6 
1 Залишок на 1 січня 2012р.:    1061 1061 

1.1 Балансова вартість    1213 1213 
1.2 Знос    152 152 

2 Капітальні інвестиції на 
реконструкцію      

3 Амортизація      

4 Зміна справедливої вартості 
інвестиційної нерухомості     

5 Переведення з категорії капітальних 
інвестицій до інвестиційної     



нерухомості  

6 Переведено з категорії будівель, 
займаних власником    2043 2043 

6.1 Балансова вартість    2219 2219 
6.2 Знос    176 176 
7 Вибуття    1061 1061 

7.1 Балансова вартість    1213 1213 
7.2 Знос    152 152 

8 Залишок за станом на кінець дня 31 
грудня 2012р.   2043 2043 

8.1 Балансова вартість    2219 2219 
8.2 Знос    176 176 

Компанія застосовує прямолінійний метод амортизації. Строк корисного використання 
встановлений аналогічно приміщенням, що використовуються Компанією у власній операційній 
діяльності в 50 років, ставка амортизації відповідно 2% в рік. Компанія  передала в операційну  
фінансову оренду частину майнового комплексу що знаходиться  по вул.. Бульвар Верховної 
Ради ,36. 
 
Відповідно до вимог МФСО 40 на звітну дату визначено справедливу ринкову вартість 
нерухомості, яка становить 4645тис. грн. Справедливу вартість визначено на підставі оцінки 
незалежного експерта суб’єкта оціночної діяльності  Каїрського О. О. Оцінку проведено 
методом визначення вартості об’єкта  оцінки , послідовність оціночних процедур який дає змогу 
реалізувати певний методичний підхід. 
 
Таблиця   Суми, що визнані у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(тис. грн.) 

Рядок Суми доходів і витрат 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 
1 Дохід від оренди інвестиційної нерухомості 134,5 307,5 

2 
Прямі операційні витрати (включаючи ремонт і 
обслуговування) від інвестиційної нерухомості, 
що генерує дохід від оренди 

303,4 259 

    
 
6.3.2 Інвестиції, що утримуються  до погашення 
Таблиця   Інвестиції, що утримуються до погашення 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 
1 Облігації суб’єктів господарювання - - 

2 Векселі суб’єктів господарювання 1300 1300 

3 В тому числі обліковуються в складі 
довгострокових інвестицій - - 

Компанія протягом 2012р. не здійснювала продажів з портфелю інвестицій, що утримуються до 
погашення. 



 
Таблиця  Рух інвестиції, що  утримуються до погашення 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 4 5 
1 Балансова вартість на 1 січня  1300 1300 
2 Надходження    
3 Погашення   
4 Нараховані процентні доходи    
5 Проценти отримані    

6. Зміна вартості у зв’язку із перерахунком поточної 
вартості майбутніх грошових потоків   

7. Зміна вартості у зв’язку із знеціненням інвестицій   

7 Балансова вартість на кінець дня 31 грудня 1300 1300 
 
6.3.3 Фінансові активи  в наявності  для продажу 
Таблиця   Фінансові активи  в наявності для продажу 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 
1 Акції підприємств з нефіксованим прибутком:  - - 

1.1 За собівартістю (справедливу вартість яких 
достовірно визначити неможливо)  - - 

1.2 Результат  знецінення акцій  - - 

1.3. В тому числі обліковується в складі довгострокових 
інвестицій - - 

2 Інші корпоративні права, та інші цінні папери 1560 1320 

2.1 За собівартістю (справедливу вартість яких 
достовірно визначити неможливо)  1560 1320 

2.2 Результат  знецінення інших активів - - 

2.3. В тому числі обліковується в складі довгострокових 
інвестицій   

3 Усього балансова вартість фінансових активів для 
продажу  1560 1560 

3.1. В тому числі обліковується в складі довгострокових 
інвестицій 1560 1560 

 
Управлінський персонал Компанії не може визначити дійсну справедливу вартість цінних 
паперів в портфелі  до продажу балансовою вартістю 1560 тис. грн. Вказані  інвестиції не 
обертаються на активному ринку та за ними відсутні публічні ринкові котирування.  
Управлінський персонал Компанії  не має наміру щодо продажу вказаних цінних паперів, але 
згідно із термінологію, що застосовано МСФО 39, інвестиції, що не можуть бути класифіковані 
в інші портфелі мають обліковуватись саме в портфелі для продажу. 
 
 
 



Таблиця   Зміни в складі фінансових активів в наявності для продажу 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 
1 2 3 4 5 
1 Балансова вартість на 1 січня   1560 1320 
2 Результат  зміни  вартості фінансових активів     
3 Нараховані процентні доходи     
4 Проценти отримані     
5 Придбання цінних паперів     
6 Реалізація цінних паперів на продаж     

7 Фінансовий результат (прибуток/збиток) від реалізації 
фінансових активів для продажу    

8 Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня   1560 1320 
 
6.6 Запаси 
Станом на 31.12.2012р. Компанією було проведено оцінку вартості запасів на відповідність їх 
вартості вимогам МСБО 2. Балансова вартість запасів не перевищує чистої вартості їх реалізації. 
 

Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 
1 2 3 4 5 

1 Разом залишки запасів на кінець року, в тому 
числі:  43 43 

1.2. Матеріали  1 1 
1.3. Паливо    
1.4. Запасні частини    
1.5 Інші запаси  42 42 

     
2 Віднесено на витрати запасів в поточному році  3 2 
3 Списано запасів протягом поточного року    
4 Вартість запасів в заставі    
     

 
6.7 Поточна дебіторська заборгованість 
Таблиця  Поточна дебіторська заборгованість 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 5 

1 Дебіторська заборгованість за товари роботи, 
послуги   2 8 

2 Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом  326 284 

3 За виданими авансами  4 5 
4 З нарахованих доходів  7 4 
5 З внутрішніх розрахунків    

6 Інша поточна дебіторська заборгованість, в 
тому числі  5139 5236 

6.1. Поворотна фінансова допомога  4469 4501 
6.2. Заборгованість банку  103 103 
6.3. Заборгованість дебітора фізичної особи  551 551 



6.4. Інша заборгованість  16 81 
7 Резерв сумнівних боргів на кінець року  -327 -327 
8 Усього поточна дебіторська заборгованість  4812 4909 

 
Таблиця Аналіз зміни резерву сумнівних боргів за 2012 рік 

(тис. грн.) 

Рядо
к Рух резервів 

Дебіторська 
заборгованіст
ь за товари, 

роботи, 
послуги 

Дебіторська 
заборгованість 

за виданими 
авансами 

Інша поточна 
дебіторська 

заборгованість 

Усьог
о 

1 2 3 4 5 6 

1 Залишок за станом на 
1 січня    327 327 

2 

(Збільшення)/ 
зменшення резерву 
сумнівних боргів 
протягом року 

    

3 
Списання безнадійної 
заборгованості за 
рахунок резерву 

    

4 Залишок за станом на 
кінець дня 31 грудня   327 327 

6.8  Поточні фінансові інвестиції 
Відповідно до термінології МСФЗ 39 фінансові активи поділяються на: 
- фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток; 
- фінансові активи, що утримуються до погашення, - 
- дебіторську заборгованість та займи; 
-  фінансові активи на продаж. 
 Розкриття інформації про вказані поточні  активи наведено у відповідних розділах таблиць  
6.3.2.- 6.3.3. 
6.9 Грошові кошти та їх еквіваленти 
Таблиця   Грошові кошти та їх еквіваленти 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 
1 Готівкові кошти  0 0 

2 Кореспондентські рахунки,  у банках 
України  48074752 

2.1 В української гривні 39613930 
2.2 В іноземній валюті 846822 

 Усього грошових коштів та їх 
еквівалентів   48074752 

 
Активи, що класифіковані  Компанією як  грошові кошти та їх еквіваленти, не мають обмежень 
у використанні, та зберігаються в банківських установах України. 
 



 Аналіз  якості еквівалентів грошових коштів станом на 31 грудня 2012 року 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Сума Усього 
1 2 4 5 
1 Готівкові кошти в касі Компанії  0 0 

1.1 Комерційні банки із рейтингом 
«інвестиційний»  4807 4752 

1.2 З рейтингом нижче інвестиційного   
 Усього еквівалентів грошових коштів   4807 4752 

 В якості  грошових  коштів надано  інформацію  про залишки грошових коштів на депозитних 
рахунках в уповноважених банках України. 
 
6.10 Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)  

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Кільк-ть акцій в 
обігу (тис. шт.) Прості акції Усього Статут 

капіталу 
1 2 3 4 5 
1 Залишок на 1 січня 2011 року 16100 16100 11351 

2 Внески за акціями (паями, 
частками) нового випуску     

3 Залишок на кінець дня 31 31 
грудня 2011 року  16100 16100 11351 

4 Внески за акціями (паями, 
частками) нового випуску     

5 Залишок на кінець дня 31 
грудня 2012 року  16100 16100 11351 

 
Всі акції є простими, надають акціонерам наступні права: 
- брати участь в управлінні справами страхової компанії в порядку, визначеному чинним 
законодавством України та Статутом; 
- брати участь у розподілі прибутку страхової компанії та одержувати дивіденди відповідно до 
рішень Загальних зборів акціонерів; 
- отримувати інформацію про діяльність страхової компанії в обсягах, визначеному чинним 
законодавством України; 
- відчужувати акції страхової компанії в порядку, визначеному цим Статутом та чинним 
законодавством України; 
- інші права згідно з Статутом та чинним законодавством України. 
 
Привілеї та обмеження для певних груп акціонерів відсутні. 
 
Страхова компанія не випускала  акцій, призначених для випуску за умовами опціонів і 
контрактів з продажу.  
 
6.11 Додатковий капітал (Резерви переоцінки) Страхової  компанії 
 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 
1 2 3 4 

1 Переоцінка основних засобів та 
нематеріальних активів: 1237 0 



1.1 зміни переоцінки до справедливої вартості 1237 0 
2 Податок на прибуток, пов'язаний із: 252 0 

2.1 зміною резерву переоцінки основних засобів 
та нематеріальних активів 252 0 

4 Усього резервів переоцінки ( за вирахуванням 
податку на прибуток)  1075 0 

 
До резерву переоцінки  включено результат переоцінки  основного  засобу (будівлі майнового 
комплексу)   за    2012 рік За результатами переоцінки Компанія  застосувала метод , 
передбачений  в абзаці Б) п. 35 IAS 16, тобто метод, за яким накопичена амортизація на дату 
переоцінки  виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до 
переоціненої суми активу.  
Відповідно до вимог МСБО 12  резерв переоцінки зменшено на відстрочене податкове 
зобов’язання в сумі  252 тис. грн. 
            
6.12 Резервний капітал , резерви катастроф та стабілізаційні резерви 
 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 
1 2 3 4 
1 Резервний  капітал 170 170 
 Усього резерви 170 170 

 
Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»  резервний капiтал 
формується у розмiрi не менше нiж 15 вiдсоткiв статутного капiталу товариства шляхом 
щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподiленого 
прибутку. До досягнення встановленого статутом розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних 
вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку товариства за рiк. 
Крім резервів, що відображені в Розділі резерви за зобов’язаннями компанія формує і веде облік 
таких технічних резервів за видами страхування: 
1) Резерв коливань збитковості, який призначений для компенсації виплат страховика, що 
пов'язані з відшкодуванням збитків, у разі, якщо фактична збитковість за видами страхування у 
звітному періоді перевищує очікуваний середній рівень збитковості, узятий за основу при 
розрахунку тарифної ставки за цими видами страхування. 
2) Резерв катастроф 
Величина резерву катастроф на будь-яку дату формується залежно від загальної величини 
зароблених у відповідному звітному періоді страхових платежів (страхових премій, страхових 
внесків) за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду за 
такою формулою: 

Рк = Рп + Зпл • К - Пк, 
 

де Рк - величина резерву катастроф на кінець звітного періоду; 
Рп - величина резерву катастроф на початок звітного періоду; 
Зпл - зароблені страхові платежі у звітному періоді; 
К - відрахування у резерв катастроф в розмірі не менше 80 відсотків загальної величини 
зароблених у звітному періоді страхових премій; 
Пк - сума повернень з резерву катастроф. 
 
 
 



6.13 Резерви за зобов’язаннями 
Таблиця  Резерви за зобов’язаннями за 2012 рік 

 (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 
1 Страхові резерви  317,1 311 

1.1 Резерв незароблених премій 310,3 304,2 

1.2. Резерв заявлених, але не 
виплачених збитків 6,8 6,8 

1.3. Резерв збитків, які виникли, 
але не заявлені 0 0 

2 Частка перестраховика в 
страхових резервах 26,3 9,8                                                   

3 Забезпечення виплат 
працівникам   46   0 

 
Страхові резерви утворюються з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і 
страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). Формування та 
облік технічних резервів та частки перестраховиків в них здійснюється відповідно до ст. 31 
Закону України «Про страхування» та  Положення про порядок формування, розміщення та 
обліку страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, 
затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання фінансових послуг № 3104 від 
17.12.2004 р.  
Компанія формує і веде облік таких технічних резервів за видами страхування: 
а) Резерв незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень 
страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, 
які не минули на звітну дату. Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату 
встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, 
страхових внесків) та складає 100 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів 
(страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування у кожному місяці з 
попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку: 
- за страхуванням цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів – методом 
1/365 
- за всіма видами страхування, окрім вищезазначеного – методом 1/4 
б) Резерв заявлених, але не виплачених збитків;  що включають зарезервовані несплачені 
страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не 
прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового 
відшкодування. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі 
заявлених збитків у звітному періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок 
звітного періоду за попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у звітному періоді 
плюс витрати на врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від суми невиплачених збитків на 
кінець звітного періоду. 
в) Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, який формується  із застосуванням математично-
статистичного методу   фіксованого відсотка; 
Формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені та резерву коливань збитковості 
здійснюється за видом страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 
  Аналітичний облік резервів здійснюється за  видами страхування. 
 
 
 



Тест на адекватність зобов’язань  
 
МСФЗ та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (далі - МСБО) мають певні 
застереження щодо обліку і відображення у звітності зобов’язань, зокрема відповідно до пункту 
14 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик: 
а) не повинен визнавати як зобов'язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових 
виплат, якщо такі страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на 
кінець звітного періоду (такі як резерв катастроф та коливань збитковості); 
б) повинен  проводити  перевірку адекватності  зобов'язань; 
г) не повинен проводити взаємозалік: щодо активів перестрахування проти відповідних 
страхових зобов'язань; або доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або 
доходів за відповідними страховими контрактами; 
ґ) повинен слідкувати за тим, чи не зменшилась корисність його активів  перестрахування. 
Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен на кожну звітну 
дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточні 
оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами. Якщо ця оцінка показує, 
що балансова вартість його страхових зобов’язань за вирахуванням відповідних відстрочених 
аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є неадекватною в контексті 
розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу необхідно повністю 
визнавати у звіті про прибутки та збитки. 
Відповідно до вимог Комісії   страхові зобов’язання приймаються рівними обсягам страхових 
резервів, які страховик зобов’язаний формувати у порядку, передбаченому Законом «Про 
страхування».  
Відповідно до вимог МСФЗ оцінці адекватності страхових зобов’язань підлягали резерв 
незароблених премій, резерв заявлених, але не виплачених збитків, резерв збитків, які виникли, 
але не заявлені та резерв катастроф, який формується за договором обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності за ядерну шкоду.  
Результат тесту адекватності  сформованих резервів  незароблених премій,  виконаний актуарієм  
Кудрою Денисом Юрієвичем (Свідоцтво №03-006 від 04.10.2012р.) засвідчує, що результати 
даної перевірки свідчать про достатність величини сформованих  зобов’язань для покриття 
майбутніх витрат по  договорам страхування. Резерв непередбаченого ризику приймається 
рівним нулю. 
 
Для позик, отриманих на звітну дату,  розкриваються:     
- подробиці будь-яких невиконаних зобов’язань за період в частині основної суми, 
відсотків, фонда  погашення, умов погашення  позик;  
- балансова вартість позик, зобов’язання по яким невиконані на звітну дату;  
- чи були дані зобов’язання погашені чи умови угод позик були змінені до затвердження 
фінансової звітності;  
- інформацію, що указана вище, про будь-які інші порушення умов угод позики (якщо 
заборгованість не була погашена або умови договору не були змінені до звітної дати).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.15 Інші  зобов’язання 
Таблиця  Інші  зобов’язання  

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 

1 Кредиторська заборгованість за  товари, роботи, 
послуги   1 

2 Поточні зобов'язання за розрахунками: 92,2 186 

2.1 З одержаних авансів   27 
2.2 З бюджетом  26,3 42 
2.3. З позабюджетних платежів    
2.4. зі страхування  8,9 10 
2.5. З оплати праці  19 20 
2.6. З учасниками    
3 Інші зобов’язання 38 87 
4 Усього інших зобов'язань    

 
Облік   інших зобов’язань здійснюється за собівартістю. Серед зобов’язань фінансові  
зобов’язання, а  також довгострокові  зобов’язання відсутні. 
 
6.16 Потенційні зобов’язання Страхової  компанії  
а) Розгляд справ у суді. 
 
Станом на кінець звітного періоду страхова компанія, головним чином, виступає у судових 
процесах у якості позивача до третіх осіб по регрес ним вимогам.  Розгляд даної категорії справ 
може передбачати лише отримання  Страховою компанією доходів у майбутньому в разі 
винесення позитивного рішення суду та наявності коштів (майна) боржника для погашення суми 
боргу в межах процедури виконавчого провадження,  потенційних зобов’язань за даною 
категорією справ немає.  
Тим не менш час від часу та в зв’язку із звичайним веденням бізнесу  страхова компанія може 
бути притягнута до суду в якості відповідача. Відповідно до власних оцінок та внутрішніх 
професійних консультацій керівництво Страхової компанії вважає, що не має підстав очікувати 
суттєвих збитків в зв’язку із такими справами та відповідно відсутня необхідність в формуванні 
резервів у фінансовій звітності. 
 
б) Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань. 
 
Українське податкове законодавство, яке було прийнято в кінці 2012 року і навіть після цього 
підлягало багатьом змінам, є предметом різних інтерпретацій, в тому числі щодо операцій і 
діяльності Страхової компанії. Податкові органи в Україні можуть застосовувати більш жорсткі 
та складні трактування податкового законодавства, які незважаючи на їх несправедливу 
економічну природу, обґрунтовуються податковими органами як необхідність наповнення 
бюджету будь-якою ціною. В свою чергу це може призвести до додаткового оподаткування 
операцій, які   раніше оцінювались керівництвом Страхової компанії як такі, що не підлягають 
оподаткуванню, і відповідно донарахування як значних сум податків, так і штрафних санкцій. 
 
2 грудня 2010 року Верховною Радою України було прийнято новий Податковий кодекс 
України, яким впроваджено зниження ставок оподаткування податку на прибуток та введено 



нові підходи до визначення об’єктів та складових об’єктів оподаткування, а саме доходів та 
витрат, запроваджено нові правила податкової амортизації основних засобів та нематеріальних 
активів, нові підходи для визначення результатів від операцій з іноземною валюти, які значно 
наблизились до підходів щодо визнання вказаних операцій у бухгалтерського обліку  однак, нові 
податкові правила ще не були в достатній мірі перевірені на практиці та відсутня необхідна 
судова практика щодо інтерпретацій нового податкового законодавства. 
 
Податкові періоди залишаються відкритими для перевірки контролюючими органами щодо 
нарахованих податків протягом трьох років з дати узгодження податкового зобов’язання 
(граничного терміну для подання податкової декларації або подання уточнюючої декларації). За 
певних обставин перевірки можуть здійснюватись і щодо більших періодів, 
 
Станом на 31 грудня 2012 року не існує інших непередбачених зобов’язань, що пов’язані з 
виникненням податкових зобов’язань. Страхова компанія своєчасно складає і подає податкову 
звітність та сплачує відповідні податки та збори до бюджету та позабюджетних фондів. 
 
ґ) дотримання особливих вимог. 
Договори, укладені Страховою компанією, не містять особливих вимог щодо дотримання 
певних умов.  
д) активи, що надані в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володінням, 
користуванням та розпорядженням ними відсутні. 
 
6.17 Доходи від реалізації послуг з видів страхування 

 (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 

1. 
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, 
інших, ніж страхування життя (зароблені страхові 
платежі) всього: 

859,4 848.6 

1.1 В тому числі від перестрахувальників 49 44,5 

2. Частки страхових платежів(премій, внесків), 
належні перестраховикам 41,4 42,6 

3. Зміни в резервах незароблених премій 53,4 131,8 

4. Зміни частки перестраховиків у резервах 
незароблених премій  43 0,4 

5. 
Всього доходу від реалізації послуг з видів 
страхування, інших, ніж страхування життя (1-2+3-
4) 

828,4 937,4 

6. Дохід від реалізації послуг зі страхування життя   

7. Частки страхових платежів належні 
перестраховикам () () 

8. Відрахування у резерви із страхування життя   

9 Суми, що повертаються з резервів із страхування 
життя () () 

10. Всього доходу від реалізації послуг зі страхування 
життя:    

11. Загальна сума доходу: 828,4 937,4 

 Витрати, що відносяться до собівартості страхових 
послуг:   



4 Страхові виплати та страхові відшкодування () (1,4) 
5 Виплати викупних сум () () 

6 Витрати, пов’язані з регулюванням страхових 
випадків (ліквідаційні витрати (1) (0,9) 

7 Інші витрати, що належать до собівартості 
реалізованих страхових послуг (79) (78,5) 

8 Усього собівартість страхових послуг:  (80) (80,8) 
9 Чистий дохід/(витрати)  748,4 856,6 

 
6.18 Інші операційні доходи  

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 

1 Дохід від надання послуг для інших страховиків 
та інших послуг (виконання робіт)   

2 

Суми, що повертаються із технічних резервів, 
інших, ніж резерви незароблених премій, та 
інших резервів (крім резервів із страхування 
життя) 

27,2 28,1 

3 Частки страхових виплат і відшкодувань, 
компенсовані   перестраховиками   

4 Частки викупних сум, що компенсуються  
перестраховиками   

5 Суми, що повертаються із централізованих 
страхових резервних фондів   

6 Суми, від реалізації права вимоги до особи, 
відповідальної за заподіяні збитки   

7 Інші операційні доходи 172 431,9 
8 Усього інших операційних доходів  199,2 460 

 
Стаття інші операційні доходи включає: 
 
6.19 Адміністративні, витрати на збут та інші операційні витрати 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 
  Адміністративні витрати: (1249) (1344) 
1 Витрати на утримання персоналу  (792) (779) 
2 Амортизація основних засобів  (44) (65) 
3 Інші адміністративні  витрати (413) (500) 

4  
Витрати на збут (216) (259) 

5 Витрати на утримання персоналу  () 0 
6 Амортизація основних засобів  () () 

7 
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією 
договорів страхування (агентська,  брокерська, 
комісійна винагорода) 

() 0 

8 Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією () () 



договорів перестрахування (агентська,  брокерська, 
комісійна винагорода) 

9 Витрати на маркетинг та рекламу  (216) (259) 
10 Інші витрати на збут послуг () () 
11 Інші операційні витрати (21,4) (5) 

    

12 Усього адміністративних, збутових та інших 
операційних витрат  1486,4 1608 

 
        
До витрат на утримання персоналу включено витрати на: 
-    виплату заробітної плати  управлінському персоналу в сумі 536,0тис. грн. 
- формування резервів під відпустки в сумі  34,0тис. грн., 
- нарахування єдиного соціального внеску в сумі 12,0 тис. грн. Розміри нарахування та 
сплати єдиного соціального внеску встановлюються чинним законодавством України. (Страхова 
компанія створює або не створює будь-яких інших додаткових пенсійних планів. Якщо створює 
навести дані). 
 
До статті інші адміністративні витрати зокрема включено: утримання та обслуговування 
майнового комплексу, зарплата  адміністративного апарату, оренда  приміщення . 
 
До статті інші витрати на збут послуг зокрема включено: реклама страхових продуктів. 
 
6.20 Фінансові доходи і витрати, інші доходи та витрати 
 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 
1 2 3 4 
1 Дохід від участі в капіталі   
2 Доходи від депозитів 622 526 
3 Інші фінансові доходи   
4 Інші доходи 253 16 
5 Усього фінансових та інших доходів 875 542 
    

6 Втрати від участі в капіталі (   ) () 
7 Проценти за користування кредитами  () (40) 
8 Інші фінансові витрати () () 
9 Інші витрати   (34) 
10 Усього фінансових витрат та інших витрат  () (74) 

 
До статті інші фінансові доходи зокрема включено: Отриманні  відсоткі  по депозитам,   
До сттаті  інші доходи включено відновлення вартості інвестицій в зв’язку з  перекласифікацією  
інвестицій. 
 
 
До статті інші фінансові витрати включено: проценти від користуванням кредитом, втрати від 
участі в капіталі. 
 
 
 



6.21 Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку) 
 (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 
1 2 3 4 
1 Прибуток (збиток)  до оподаткування 309 149 
2 Поточний податок на прибуток  (68) (80,1) 

3 зменшення (збільшення) відстрочених податкових 
активів   

4 збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов’язань   

5  Усього витрати на податок  на прибуток (68) (80,1) 
6 Прибуток (збиток) поточного року 241 69 

       
       *  Показники  звіту про фінансові результати  за 2011р.  не коригувались, в зв’язку  з тим, 
що  зміни які виникли  в результаті трансформації  відносяться до попередніх періодів. 
*  Дані з податку на прибуток  від переоцінки необоротних активів, що відображено у складі 
власного капіталу,  розкрито в розділі Приміток «Резерви від переоцінки» 
 
**  З урахуванням положень  Податкового кодексу України в частині визначення ставок з 
податку на прибуток, в тому числі визначених нормами розділу ХХ «Перехідні положення», а 
також з урахуванням останніх змін в частині оподаткування операцій з цінними паперами та 
деривативами, при визначенні відстрочених податкових активів та зобов’язань,  суми податку на 
прибуток було визначено за наступними ставками: 
1. При здiйсненнi страхової дiяльностi за ставкою  в розмірі - 3% та 0%; 
2. Прибуток страховика від іншої діяльності, пов’язаної iз страховою, за ставкою в розмірі – 
19%; 
3. За операцiями  з цiнними  паперами та  деривативами за  ставкою в  розмірі – 10%. 
 
6.22 Операційні сегменти 
За кількісною ознакою операційними сегментами Компанії  в розрізі її страхових продуктів  є 
страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту  включаючи 
відповідальність перевізника, страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ та 
страхування іншого майна.  Сегменти за географічною або іншими ознаками не можуть бути 
відокремленими. В таблиці наводиться скорочена інформація про доходи та певні витрати, що 
пов’язані із отриманням таких доходів. Більш докладну інформацію про сегменти по страхових 
продуктах надано в розділі 3 звітності страховика, який надається до Національної комісії, що 
здійснює регулювання фінансових послуг.  
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1 2 3 4 5 6 
  Валові надходження страхових платежів 
(премій, внесків): 859 18 15 802 24 

  від резидентів, у тому числі: 859 18 15 802 24 
  від страхувальників-фізичних осіб 18 2 1 0 15 
  від страхувальників-юридичних осіб (крім 
перестрахувальників) 793 2 1 788 2 

  від перестрахувальників 48 14 13 15 6 
  Частки страхових платежів (премій, 
внесків), які повертаються страхувальникам 
(перестрахувальникам) 

- - - - - 

  резидентам, у тому числі: - - - - - 
  страхувальникам-фізичним особам - - - - - 
  страхувальникам-юридичним особам (крім 
перестрахувальників) - - - - - 

  перестрахувальникам - - - - - 
  Частки страхових платежів (премій, 
внесків), які сплачуються перестраховикам, 
у тому числі: 

42 2 2 31 7 

  перестраховикам-нерезидентам - - - - - 
  Резерви незароблених премій на кінець 
звітного періоду 310 4 4 291 11 

  Частка перестраховиків у резервах 
незароблених премій на кінець звітного 
періоду, у тому числі: 

26 1 1 22 2 

  частка перестраховиків-нерезидентів - - - - - 
  Величина технічних резервів, інших, ніж 
резерви незароблених премій, на кінець 
звітного періоду, у тому числі: 

7 0 0 0 7 

  резерв заявлених, але не виплачених 
збитків 7 0 0 0 7 

  Частка перестраховиків у резервах, інших, 
ніж резерви незароблених премій, на кінець 
звітного періоду, у тому числі: 

- - - - - 

  частка перестраховиків-нерезидентів - - - - - 
  Кількість страхових випадків, за якими 
прийнято рішення про здійснення страхових 
виплат/відшкодувань 

- - - - - 

  Cтрахові виплати/відшкодування, у тому 
числі - - - - - 



  резидентам, у тому числі: - - - - - 
  фізичним особам - - - - - 
  страхувальникам-юридичним особам (крім 
перестрахувальників) - - - - - 

  перестрахувальникам - - - - - 
  Максимальна страхова 
виплата/відшкодування за окремим 
страховим випадком 

- - - - - 

  Витрати, пов'язані з укладанням та 
пролонгацією договорів страхування, у тому 
числі: 

- - - - - 

  Витрати, пов'язані з укладанням та 
пролонгацією договорів перестрахування, у 
тому числі: 

- - - - - 

  Витрати, пов'язані з регулюванням 
страхових випадків (ліквідаційні витрати), 
які сталися у звітному періоді, у тому числі: 

1 0 0 0 1 

  Витрати, що здійснюються у зв'язку з 
регулюванням страхових випадків 
(ліквідаційні витрати), які сталися у 
попередніх звітних періодах, у тому числі: 

- - - - - 

  на оплату судових затрат - - - - - 
  на оплату експертних (оцінних) робіт - - - - - 
  Кількість договорів страхування, 
укладених упродовж звітного періоду, у 
тому числі 

1840 26 26 1744 1692 

  з страхувальниками-фізичними особами 43 3 3 0 37 
  з страхувальниками-юридичними особами 1797 23 23 1744 7 
  Максимальна страхова сума за окремим 
об'єктом страхування (за окремою 
застрахованою особою) 

5100 5000 5000 5100 518 

  Кількість договорів страхування, за якими 
не виконано страхові зобов'язання у 
визначений договором страхування термін 
на кінець звітного періоду, у тому числі 

- - - - - 

  за договорами страхування, укладеними із 
страхувальниками-фізичними особами - - - - - 

Загальний обсяг відповідальності 1049782 36891 36891 960285 15715 
Кредиторська заборгованість за страховими 
виплатами - - - - - 

 
6.23 Управління ризиками 
Управління ризиками в Компанії здійснюється в розрізі фінансових ризиків, операційних 
ризиків та юридичних ризиків. Фінансові ризики включають в себе ринкові ризики і ризик 
ліквідності. Основними завданнями управління фінансовими ризиками контроль за тим, щоб 
схильність до ризиків залишалась в цих межах. Управління операційними та юридичними 
ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрішніх політик та процедур з метою 
мінімізації операційних та юридичних ризиків. 
Ризик ліквідності визначається як ризик того, що особа може стикнутися з труднощами при 
виконанні своїх фінансових зобов’язань. Управління ризиком ліквідності забезпечується 



затвердженою політикою з розміщення активів, та дотриманням відповідних нормативів.  
Активи компанії, відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює регулювання ринку 
фінансових послуг, розміщуються переважно в банківських установах «інвестиційного» рівня та 
в  високоліквідних цінних паперах. Дотриманість нормативів ліквідності контролюється  за 
допомогою розміщення спеціалізованої звітності.  
Операційні ризики мінімізуються шляхом стандартизації бізнес-процесів, та відповідного 
контролю за їх виконанням на кожному етапі.   
Управління юридичним ризиком здійснюється  за допомогою відповідного юридичного 
департаменту,  до функції якого належить    контроль за наявністю таких ризиків та їх 
врегулювання.  
6.24 Операції з пов’язаними сторонами 
 
Господарські операції з пов’язаними сторонами протягом  2011-2012рр. не здійснювались.  
 
6.25 Події після дати балансу 
Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової звітності Компанії не відбувалось 
подій, які б могли мати суттєвий вплив на її господарську діяльність. 
 
Голова  правління   
ПрАТ  Страхова  Компанія « В.І П.»    Золотаренко  О. В. 
 
Головний бухгалтер      Ткачук  О. І. 


