
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.  

Генеральний 
директор 

      
Кривошапка В.В. 

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

М.П. 
20.04.2015 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ФЕНIКС" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

13525951 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Голосiївський, 03187, м. Київ, пр-т. Глушкова, 1 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 596-95-17 (044) 596-95-17 

6. Електронна поштова адреса 

sk.feniks@emitent.net.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2015 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку"  

  
 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці skfenix.com.ua в мережі Інтернет  

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

акцій (розміру часток, паїв) 
 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

3) інформація про зобов'язання емітента  

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду 
 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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



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

відбулися протягом звітного періоду 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

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

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

року 

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

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

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

об'єкта) житлового будівництва) 

 

33. Примітки 

1.Товариство здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, тому 
не надає iнформацiю про одержанi лiцензiї у п.2.  
2.В Товариствi не затверджувалась посада корпоративного секретаря, тому п. 
4 не заповнюється. 
3.Товариство не здiйснювало рейтингову оцiнку та не зверталось за послугами 
до рейтингового агенства, тому п.5 не заповнювався. 
4.Товариство здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв,тому 
не надає у п. 6. iнформацiю про засновникiв або учасникiв та кiлькiсть i 
вартiсть акцiй. 
5. У п.10. вiдсутня iнформацiя про девiденди, оскiльки Загальними зборами 
рiшення про виплату девiдендiв не приймалось. 
6. Товариство здiйснювало тiльки приватне (закрите) розмiщення цiнних 
паперiв, тому п. 11 "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується 
емiтент" не заповнювався. 
7.Товариство не здiйснювало випуск нiяких облiгацiй та iнших цiнних паперiв, 
окрiм акцiй, тому п.12 (пп.2-4) не заповнювався. 
8.Протягом 2014 року Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй, тому 
п. 9 (5) не заповнювався. 
9.Товариство здiйснило лише приватне (закрите) розмiщення цiнних 



паперiв,тому п. 10 "Опис бiзнесу" не заповнювався. 
10.Згiдно Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" 
роздiлу 3 глави 3 п. 1.15, затвердженому рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. 
№2826 розрахунок чистих активiв не складається акцiонерними товариствами, 
що здiйснюють страхову дiяльнiсть, тому п.14 (2) не заповнювався. 
11.Товариство не займається видами дiяльностi, що квалiфiкуються як 
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 
електроенергiї, газу та води, тому згiдно п.1.15 "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" не заповнює п.14 (4,5) 
12. Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв, тому п.15 не 
заповнюється. 
13.Товариство не випускало та не має iпотечних цiнних паперiв, тому п.16,18-
19,21,22 не заповнювався. 
14.Товариство не має кредитних договорiв та зобовязань по них, тому п.20 не 
заповнювався. 
15.Товариство не має ФОН, тому пп.23-27 не заповнюються. 
16.Товариство складає звiтнiсть за мiжнародними стандартами бухгалтерської 
звiтностi, тому звiтнiсть за нацiональними стандартами не надається. 
17.Товариство не здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй, тому звiт про стан 
об'єкта нерухомостi у п.32 не надається. 
18. Iнформацiя про рух грошових коштiв за непрямим методом не надавалась, 
оскiльки товариство здiйснює рух грошових коштiв лише за прямим методом.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ФЕНIКС" 

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

А01№372405 

3. Дата проведення державної реєстрації 

24.04.2001 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

27300000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

7 

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

65.12 iншi види страхування, крiм страхування життя 

65.20 Перестрахування 

д/н д/н 

10. Органи управління підприємства 

Управлiння Товариством здiйснюють 1. Вищий орган управлiння Товариством - Загальнi Збори 
акцiонерiв. 2. Виконавчий орган - Генеральний Директор Товариства. 3. Ревiзор Товариства. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний Банк" 

2) МФО банку 

334851 

3) поточний рахунок 

26508709 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний Банк" 

5) МФО банку 

334851 



6) поточний рахунок 

26508709 



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

ТОВ "ОСЕЛЯ IНВЕСТ" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

35210042 

4) місцезнаходження 

проспект Глушкова, 1, м. Київ, 03187 

5) опис 

Частка ПрАТ "СК "Фенiкс" у статутному капiталi ТОВ "ОСЕЛЯ IНВЕСТ" складає 99,99 %. 

1) найменування 

ТОВ "Страховий брокер "Профiт" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

33155320 

4) місцезнаходження 

вулиця Дружкiвська, 10, м. Київ, 03113 

5) опис 

Частка ПрАТ "СК "Фенiкс" у статутному капiталi ТОВ "Страховий брокер "Профiт" складає 
16,67083333 %. 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Ревiзор акцiонерного товариства 

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

Козюберда Наталiя Миколаївна 

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

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 



34 

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

ТОВ "ДарПак", генеральний директор 

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

08.04.2014  

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 
грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у 
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 15. 
Попереднi посади: генеральний директор ТОВ ДарПак" Посадова особа працює та займає посаду 
на iнших пiдприємствах - директор ТОВ "Оселя Iнвест" Посадова особа не надала згоди на на 
розкриття паспортних даних. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

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

Притика Свiтлана Анатолiївна 

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

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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

ТОВ "МРЦ" бухгалтер 

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

01.08.2001 не визначено 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 
грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у 
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 12. 
Попереднi посади: ТОВ "МРЦ "бухгалтер Посадова особа працює та займає посаду на iнших 
пiдприємствах - ПрАТ "Реноме" головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

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



особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Генеральний директор 

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

Кривошапка Вячеслав Васильович 

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

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 

21 

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

ТДВ "СК "Гамайун", генеральний директор 

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

01.09.2009 безстроково 

9) Опис 

ПОвноваження та обовязки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 
грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Зiмн у 
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 
користливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний страж роботи 21 рiк. 
Попереднi посади - ТДВ "Гамайун" Генеральний директор. 
Посадова особа працює та займає посади на iнших пiдприємствах - Голова правлiння ПрАТ 
"СК"Реноме" 
Посадова особане надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

посадової 

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) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Генеральний 

директор 

Кривошапка 

Вячеслав 

Васильович 

д/н д/н д/н 31.12.2011 0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Притика 

Свiтлана 

Анатолiївна 

д/н д/н д/н 31.12.2011 0 0 0 0 0 0 

Ревiзор 

акцiонерного 

товариства 

Козюберда 

Наталiя 

Миколаївна 

д/н д/н д/н 01.01.2000 310501 73.9288 310501 0 0 0 

Усього 310501 73.9288 310501 0 0 0 

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



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

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

д/н д/н 
д/н Україна м. Київ 

д/н д/н д/н 
01.01.2000 0 0 0 0 0 0 

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) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Фiзична особа д/н д/н д/н 05.03.2001 104999 24.9998 104999 0 0 0 

Фiзична особа д/н д/н д/н 15.02.2002 310501 73.9288 310501 0 0 0 

Усього 415500 98.9286 415500 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Не обов'язково для заповнення.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
29.04.2014 

Кворум 

зборів** 
60.8786 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання голови i секретаря Зборiв, 

обрання лiчильної комiсiї, а також затвердження регламенту зборiв. 2. Звiт виконавчого органу про 

роботу товариства за 2013 рiк. 3. Звiт ревiзора про проведену роботу за звiтний перiод. 4. Звiт 

внутрiшнього аудитора про проведену роботу за звiтний пеiод. 5. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту виконавчого органу, звiту ревiзора, звiту внутрiшнього аудитора 6. Затвердження 

балансу та звiту про дiяльнiсть товариства за 2013 рiк. 7. Затвердження розподiлу прибутку та збитку 

за 2013 рiк. 8. Затвердження плану розподiлу прибутку на 2014 рiк. Результати розгляду питань 

порядку денного: За першим питанням порядку денного вирiшили: Затвердити головою Загальних 

зборiв - Шпирь В.М., а секретарем зборiв - Козюберду Н.М. Затвердити наступний регламент Зборiв: 

- Для доповiдi з кожного питання порядку денного надати до 5-ти хв. - Для виступiв з питань порядку 

денного надати до 3-х хв. - Для пропозицiй i довiдок до 3-х хв. - Доповiдачем давати вiдповiдi на 

питання пiсля завершення обговорення доповiдi; - Заявки на участь в обговореннi доповiдi подавати в 

секрiтарiат Зборiв в письмовiй формi. - Голосування з питань порядку денного проводити шляхом 

вiдкритого голосування за принципом "одна акцiя - один голос" без застосування бюлетнiв. - Збори 

провести без перерви. За другим питанням порядку денного вирiшили: Затвердити звiт Генерального 

директора Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства. За третiм 

питанням порядку денного вирiшили: Затвердити звiт Ревiзора щодо фiнансової звiтностi Товариства 

за 2013 рiк. За четвертим питанням порядку денного вирiшили: Затвердити звiт внутрiшнього 

аудитора за 2013 рiк. За п'ятим питанням порядку денного вирiшили: Затвердити звiт Генерального 

директора Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, 

затвердити звiт Ревiзора щодо фiнансової звiтностi Товаритсва за 2013 рiк, затвердити звiт 

внутрiшнього аудитора товаритсва за 2013 рiк. За шостим питанням порядку денного вирiшили: 

Затвердити баланс та звiт Товариства за 2013 рiк.За сьомим питанням порядку денного вирiшили: 

Прибуток Товариства, отриманий у 2013 роцi, у розмiрi 6332000,00 (шiсть мiльйонiв триста тридцять 

двi тисячi) гривень 00 копiйок направити на покриття збиткiв минулих рокiв.За восьмим питанням 

порядку денного вирiшили: Затвердити план розподiлу прибутку на 2014 рiк, а саме направити на 

покриття збиткiв минулих рокiв.  

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
27.06.2014 

Кворум 

зборів** 
60.8786 

Опис 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв були скликанi Виконавчим органом товариства, у зв'язку iз 

звiльненням з посади попереднього внутрiшнього аудитора та не обхiднiстю обрання на посаду 

нового внутрiшнього аудитора товариства. 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання голови i секретаря Зборiв, 

обрання лiчильної комiсiї, а також затвердження регламенту зборiв. 2. Про визначення окремої 

посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю).3.Про затвердження посадової 

iнструкцiї для фахiвця з внутрiшнього аудиту.Результати розгляду питань порядку денного: За 

першим питанням порядку денного вирiшили: Затвердити головою Загальних зборiв - Шпирь В.М., а 

секретарем зборiв - Козюберду Н.М. Затвердити наступний регламент Зборiв: - Для доповiдi з 

кожного питання порядку денного надати до 5-ти хв. - Для виступiв з питань порядку денного надати 

до 3-х хв. - Для пропозицiй i довiдок до 3-х хв. - Доповiдачем давати вiдповiдi на питання пiсля 

завершення обговорення доповiдi; - Заявки на участь в обговореннi доповiдi подавати в секрiтарiат 

Зборiв в письмовiй формi. - Голосування з питань порядку денного проводити шляхом вiдкритого 

голосування за принципом "одна акцiя - один голос" без застосування бюлетнiв. - Збори провести без 



перерви. За другим питанням порядку денного вирiшили: Призначити фахiвцем з проведення 

внутрiшнього (контролю) Iваченко Галину Олександрiвну. Доручити генеральному директору внести 

вiдповiднi змiни до штатного розкладу та пiдготувати наказ про призначення на посаду фахiвця з 

внутрiшнього аудиту Iванченко Галину Олександрiвну та ознайомити Iванченко Г.О. iз Положенням 

про службу внутрiшнього аудиту вiд 17.12.2012р., затвердженого Протоколом Загальних зборiв ПрАТ 

«СК «Фенiкс» №3 вiд 17.12.2012р. За третiм питанням порядку денного вирiшили: Затвердити 

посадову iнструкцiю для фахiвця з внутрiшнього аудиту вiд 27.06.2014р.,доручити Генеральному 

директору Товариства ознайомити фахiвця з внутрiшнього аудиту з його посадовою iнструкцiєю. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
10.11.2014 

Кворум 

зборів** 
60.8786 

Опис 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв були скликанi Виконавчим органом товариства, у зв'язку iз 

необхiднiстю затвердити нову редакцiю Положення по службу внутрiшнього аудиту. 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання голови i секретаря Зборiв, 

обрання лiчильної комiсiї, а також затвердження регламенту зборiв. 2.Про затвердження нової 

редакцiї Положення про службу внутрiшнього аудиту.3.Про ознайомлення внутрiшнього аудитора, 

Iванченко Галини Олександрiвни, iз Положенням про службу внутрiшнього аудиту у новiй редакцiї. 

Результати розгляду питань порядку денного: За першим питанням порядку денного вирiшили: 

Затвердити головою Загальних зборiв - Шпирь В.М., а секретарем зборiв - Козюберду Н.М. 

Затвердити наступний регламент Зборiв: - Для доповiдi з кожного питання порядку денного надати до 

5-ти хв. - Для виступiв з питань порядку денного надати до 3-х хв. - Для пропозицiй i довiдок до 3-х 

хв. - Доповiдачем давати вiдповiдi на питання пiсля завершення обговорення доповiдi; - Заявки на 

участь в обговореннi доповiдi подавати в секрiтарiат Зборiв в письмовiй формi. - Голосування з 

питань порядку денного проводити шляхом вiдкритого голосування за принципом "одна акцiя - один 

голос" без застосування бюлетнiв. - Збори провести без перерви. За другим питанням порядку 

денного вирiшили: Затвердити Положення про службу внутрiшнього аудиту у новiй редакцiї.За 

третiм питанням порядку денного вирiшили: Ознайомити внутрiшнього аудитора, Iванченко Г.О. iз 

Положення про службу внутрiшнього аудиту у новiй редакцiї. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.10.2010 872/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000092837 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
65 420000 27300000 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється Iнформацiя про зовнiшнi ринки, 

на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах: в лiстенгу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не 

здiйснювалась Спосiб розмiщення: не розмiщувались Додаткове погашення не передбачається 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
474 369 0 0 474 369 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
449 351 0 0 449 351 

інші 25 18 0 0 25 18 

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 474 369 0 0 474 369 

Опис Всi основнi засоби вiдносяться до засобiв виробничого призначення. Термiн використання всiх 

основних зсобiв - 5 рокiв. Усього первiсна вартiсть станом на 31.12.2014 р. - 808 тис.грн., зокрема 

транспортнi засоби - 745 тис. грн., меблi - 3 тис. грн., офiсне обладнання - 60 тис. грн. Залишкова 

вартiсть всiх основних засобiв - 369 тис.грн; знос – 439 тис.грн. Ступiнь зносу: транспортнi засоби 

- 53%, меблi - 100%, офiсне обладнання - 70%. Ступiнь використання - 100%. Обмеження на 

використання майна вiдсутнi. Напротязi 2014 року не було придбано основних засобiв. 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "Євроаудит" 

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

фізичної особи) 
30437318 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора проспект Глушкова, 1, м. Київ, 

03187 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
2126 23.02.2001 

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

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

08 П 000008 05.02.2013 27 сiч. 2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 рiк 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2014 3 2 

2 2013 1 0 

3 2012 2 1 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X  

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

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук  X  

Інше (запишіть): д/н Ні 

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

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): Затвердження нової редакцiї "Положення про службу 

внутрiшнього аудиту (контролю)" 
Так 

 

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

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  0 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
0 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  нi 

Інші (запишіть)  нi 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 



Члени наглядової ради не отримують винагороди   X 

Інше (запишіть)  д/н 

 
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): д/н  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)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

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

посаду ревізора / ні) 

так, введено 
посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; 

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

трьох років? 0 

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

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

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 



органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні 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) Ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду   X 

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X  

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  "Положення про службу 

внутрiшнього аудиту (контролю)", 

"Стратегiя управлiння ризиками". 

Iншi документи вiдсутнi. 

 



Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Ні Так Так Ні 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 



 
З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  д/н 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) д/н 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів  X  

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

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

Інше (запишіть)  д/н 

 

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): д/н    

 
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) Не визначились 

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

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

управління? (так/ні) Ні 

 

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

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

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

д/н  

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 

д/н 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку. 

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 зміна їх складу за рік. 

Власниками iстотної участi у ПрАТ «СК «Фенiкс» є Козюберда Наталiя Миколаївна; Шпирь 
Вiктор Михайлович. Зазначенi особи вiдповiдають встановленим законодавством вимогам, 
протягом 2014 року їх склад не змiнювався. 

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. 

Протягом 2014 року фактiв порушення членами виконавчого органу фiнансової установи 



внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам 
фiнансових послуг, не було. 

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. 

До ПрАТ "СК "Фенiкс" та виконавчого органу - генерального директора протягом 2014 року 
органами державної влади не було застосовано нiяких заходiв впливу. 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

Система управлiння ризиками у Товариствi регулюється «Стратегiєю управлiння ризиками», 
затвердженою Наказом Генерального директора Товариства б/н вiд 25.06.2014р., «Модулями 
розрахунку кiлькiсних характеристик ризикiв», затвердженими Генеральним директором 
Товариства 25.06.2014р. та вимогами чинного законодавства України. Наказом Генерального 
директора Товариства б/н вiд 25.06.2014р. вiдповiдальним за виконання функцiй оцiнки ризикiв 
призначено Директора iз страхування, Шпиря Вiктора Михайловича. Ключовi характеристики: 
Мета управлiння ризиками полягає у забезпеченнi успiшного функцiонування страховика в умовах 
ризику шляхом мiнiмiзацiї негативного впливу загроз i небезпек на результати фiнансово – 
господарської дiяльностi. Основними принципами управлiння ризиками є: принцип усвiдомлення 
прийняття ризикiв; принцип безперервностi; принцип зваженостi; принцип мiнiмiзацiї негативних 
наслiдкiв; принцип економiчностi управлiння ризиками. При здiйсненнi управлiння ризиками 
Товариство систематизує ризики за такою квалiфiкацiєю: андеррайтинговий ризик; ринковий 
ризик; ризик дефолту контрагента; операцiйний ризик; ризик учасника фiнансової групи; У 
Товариствi допустимими вважаються ризики, вiдносна величина можливого збитку для котрих не 
перевищує 35%, в iншому випадку Товариство має переглянути заходи управлiння цим ризиком з 
метою зменшення цiєї величини до допустимих норм. Управлiння ризиками товариства включає 
такi процедури: виявлення (iдентифiкацiя) ризикiв; кiлькiсний та якiсний аналiз, оцiнка i 
вимiрювання ризикiв; органiзацiя управлiння ризиками ( у тому числi планування i органiзацiйне 
забезпечення реакцiї на ризики); контроль та монiторинг управлiння ризиками, звiтнiсть щодо 
управлiння ризиками. Виявлення ризикiв являє собою встановлення подiй та факторiв, внутрiшнiх 
та/або зовнiшнiх, якi можуть бути iстотно вплинути на досягнення сформульованих цiлей та 
реалiзацiю поставлених завдань. Методи оцiнки ризикiв: статистичнi; експертнi та аналоговi. 
Основними механiзмами забезпечення платоспроможностi страховика виступають наступнi засоби 
управлiння ризиками: уникнення ризику; зниження ризику шляхом лiмiтування та диверсифiкацiї; 
передача ризику шляхом перестрахування; зменшення негативних наслiдкiв шляхом створення 
фондiв. До процесу управлiння ризиками залученi: Виконавчий орган Товариства (Генеральний 
директор) та працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв. Виконавчий орган Товариства здiйснює 
контроль за ефективнiстю функцiонування стратегiї управлiння ризиками, а також забезпечує 
постiйну адекватнiсть й ефективнiсть стратегiї управлiння ризиками шляхом внесення у неї змiн у 
вiдповiдь на дiю зовнiшнiх або внутрiшнiх чинникiв. Працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв, 
надає пропозицiї Виконавчому органу щодо заходiв покращення ефективностi системи управлiння 
ризиками. Працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв пiдпорядковується безпосередньо 
Виконавчому органу Товариства . Вiн є незалежним структурно та фiнансово вiд пiдроздiлiв та 
посадових осiб, що безпосередньо пов’язанi з прийомом або контролем ризикiв.  

6. Вкажіть інформацію про результати 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. 

У 2014 роцi функцiонування системи внутрiшнього аудиту ПрАТ «СК «Фенiкс» регламентувалось 
документами, що розробленi вiдповiдно до законодавчих вимог, а саме Положенням про службу 
внутрiшнього аудиту, затвердженим Протоколом позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 



«СК «Фенiкс» №3 вiд 17.12.2012 року (до 10.11.2014р.) та Положенням про службу внутрiшнього 
аудиту у новiй редакцiї,затвердженим Протоколом позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «СК «Фенiкс» №3 вiд 10.11.2014 року. Внутрiшнiй аудит в Товариствi у 2014 роцi 
здiйснювався окремо визначеною посадовою особою – внутрiшнiм аудитором Бердиєвою 
Галиною Євгенiвною, яка була призначена Протоколом позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «СК «Фенiкс» №3 вiд 17.12.2012 року та Наказом про прийняття на роботу б/н вiд 
02.01.2013 року. Наказом б/н вiд 06.05.2014р. Бердиєву Г.Є. було звiльнено з посади внутрiшнього 
аудитора на пiдставi п.1 ст. 36 КЗпП України (за згодою сторiн). З 01.07.2014р. Протоколом 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «Фенiкс» №2 вiд 27.06.2014р. та Наказом б/н 
вiд 01.07.2014 р. на посаду фахiвця з проведення внутрiшнього (контролю) було призначено 
Iваченко Галину Олександрiвну. Внутрiшнiм аудитором ПрАТ «СК «Фенiкс» вiдповiдно до 
графiку внутрiшнiх аудитiв у 2014 роцi проведено 2 (двi) запланованi перевiрки. Об’єктами 
внутрiшнiх аудитiв виступали: - установчi документи товариства; - порушення i недолiки, виявленi 
попереднiми перевiрками; - iнформацiя, яка мiститься в реєстрацiйнiй картцi установи; - технiчнi 
умови ведення дiяльностi товариством; - керiвник та головний бухгалтер установи; - 
бухгалтерський облiк; - податковий облiк; - звiтнiсть; - внутрiшнi правила надання фiнансових 
послуг; - статутний капiтал; - власний капiтал; - договори про надання фiнансових послуг; - 
внутрiшня документацiя установи з питань здiйснення фiнансового монiторингу; - працiвник, 
вiдповiдальний за здiйснення фiнансового монiторингу; - фiнансовi операцiї. За результатами 
внутрiшнiх аудитiв внутрiшнiм аудитором пiдготовлено висновки про вiдповiднi об’єкти аудиту, 
звiт буде наданий вищому органу управлiння товариства – загальним зборам акцiонерiв на 
чергових загальних зборах акцiонерiв. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi та пояснювальна 
записка до рiчного звiту ПрАТ "СК"Фенiкс" за 2014 рiк наданi ПрАТ «СК «Фенiкс» до 
Нацкомфiнпослуг у складi Рiчних звiтних даних страховика вiдповiдно до розпорядження 
Нацкомфiнпослуг №39 вiд 03.02.2004р. "Про затвердження порядку складання звiтних даних 
страховикiв".  

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Факти вiдчуження протягом 2014 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 
розмiр, вiдсутнi. 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Факти укладення договорiв купiвлi-продажу з вказаними ознаками 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. 

Операцiї з пов'язаними особами протягом 2014 року не проводились.  

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

Органи, що здiйснюють регулювання ринкiв фiнансових послуг, протягом 2014 року не надавали 
ПрАТ "СК"Фенiкс" рекомендацiй щодо аудиторського висновку. 

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) 

Зовнiшнiм аудитором ПрАТ «СК «Фенiкс» є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Євроаудит», код ЄДРПОУ 30437318, яке знаходиться за адресою: 03187, м. 
Київ, проспект Академiка Глушкова, будинок 1. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 



15 рокiв 6 мiсяцiв 

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

аудиторські послуги фінансовій установі. 

бiльше 8 рокiв 

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

надавалися фінансовій установі протягом року. 

iншi аудиторськi послуги не надавались. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

вiдсутнi 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

не було 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

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

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

не застосовувались 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

Скарги споживачiв розглядаються компанiєю в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

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

скарги. 

Кривошапка Вячеслав Васильович 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

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

Протягом 2014 року до ПрАТ "СК "Фенiкс" скарг споживачiв не надходило. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

Позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою не має. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ФЕНIКС" 

за ЄДРПОУ 13525951 

Територія  за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

 за КВЕД 65.12 

Середня кількість 
працівників 

7  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 03187, м. Київ, пр-т Глушкова, 1  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 180 180 0 

первісна вартість 1001 191 191 0 

накопичена амортизація 1002 11 11 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 474 369 0 

первісна вартість 1011 808 808 0 

знос 1012 334 439 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

2170 

 

6233 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 33089 35778 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 13753 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 49666 42560 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 28 33 0 

Виробничі запаси 1101 28 33 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 3355 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 101 119 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 37 45 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 6029 6029 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 10219 10941 0 

Готівка 1166 17 150 0 

Рахунки в банках 1167 10202 10791 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 1663 669 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 3 3 0 

резервах незароблених премій 1183 1660 666 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 21432 17836 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 71098 60396 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 27300 27300 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 50581 50581 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -13469 -21052 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 64412 56829 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 31 31 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 31 31 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 5460 2801 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 87 194 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 5373 2607 0 

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

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 5491 2832 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 20 23 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 359 544 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 359 544 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 5 7 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 811 81 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 80 0 

Усього за розділом IІІ 1695 1195 735 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 71098 60396 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Кривошапка В. В. 

Головний бухгалтер Притика С. А. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ФЕНIКС" 

за ЄДРПОУ 13525951 

 (найменування)   

 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 5474 6646 

Чисті зароблені страхові премії 2010 5474 6646 

Премії підписані, валова сума 2011 5722 9576 

Премії, передані у перестрахування 2012 2020 3454 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -2766 666 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -994 1190 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 363 ) ( 362 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

5111 

 

6284 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 93 219 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 93 490 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 -271 

Інші операційні доходи 2120 2120 590 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1011 ) ( 1012 ) 

Витрати на збут 2150 ( 188 ) ( 296 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 732 ) ( 285 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

5393 

 

5500 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1160 952 

Інші доходи 2240 259 1211 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 38 ) ( 19 ) 

Інші витрати 2270 ( 13795 ) ( 953 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

6691 

 збиток 2295 ( 7021 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 562 359 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

6332 

 збиток 2355 ( 7583 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -7583 6332 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 31 25 

Витрати на оплату праці 2505 448 461 

Відрахування на соціальні заходи 2510 181 182 

Амортизація 2515 105 106 



Інші операційні витрати 2520 1166 819 

Разом 2550 1931 1593 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Кривошапка В. В. 

Головний бухгалтер Притика С. А. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ФЕНIКС" 

за ЄДРПОУ 13525951 

 (найменування)   

 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 48 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 542 571 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 36 23 

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

Надходження від операційної оренди 3040 10 10 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 8617 5722 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 556 400 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 527 ) 

 

( 574 ) 

Праці 3105 ( 364 ) ( 375 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 181 ) ( 200 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 445 ) ( 290 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 376 ) ( 223 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 69 ) ( 68 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 14 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 48 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 3112 ) ( 3012 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 469 ) ( 154 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 4662 2107 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 1152 917 

дивідендів 3220 3 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 386 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 6494 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 386 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -5339 917 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

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



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -677 3024 

Залишок коштів на початок року 3405 10219 7126 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1399 69 

Залишок коштів на кінець року 3415 10941 10219 

 

Примітки д/н 

Керівник Кривошапка В. В. 

Головний бухгалтер Притика С. А. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ФЕНIКС" 
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 (найменування)   

 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 



Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки д/н 

Керівник д/н 

Головний бухгалтер д/н 



   КОДИ 

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

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ФЕНIКС" 
за ЄДРПОУ 13525951 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 27300 0 0 50581 -13469 0 0 64412 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 27300 0 0 50581 -13469 0 0 64412 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -7583 0 0 -7583 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 -1557 1557 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

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

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -7583 0 0 -7583 

Залишок на 

кінець року 
4300 27300 0 0 50581 -21052 0 0 56829 

 

Примітки д/н 

Керівник Кривошапка В. В. 

Головний бухгалтер Притика С. А. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до фiнансової звiтностi  

Приватного акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Фенiкс»  

за 2014 рiк 

I. Загальна iнформацiя 

Повна назва 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Фенiкс» 

Код ЄДРПОУ 13525951 

Юридична адреса  

м. Київ, пр-т. Глушкова, 1 

Мiсцезнаходження 

03187, м. Київ, пр-т. Глушкова, 1 

 

Телефони, факс 

(044) 596-95-17 

Cвiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи 

Серiя СТ № 83 вiд 21.08.2004 року 

Веб-сайт компанiї 

www.skfenix.com.ua 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Фенiкс» зареєстрована в Українi i є 

резидентом України. ПрАТ «СК «Фенiкс» (надалi Компанiя) є ризиковою страховою компанiєю, 

яка має право проведення страхової i перестрахувальної дiяльностi вiдповiдно до отриманих 

лiцензiй. ПрАТ «СК «Фенiкс» має безстроковi лiцензiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України на здiйснення 10 видiв добровiльного страхування i 2 видiв 

обов’язкового страхування 

№ п/п Вид страхування Лiцензiя Дата видачи 

У формi обовязкового страхування 

1 Страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв АВ, №533022 21.04.2010 

2 Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АВ, №533025 21.04.2010 

У формi добровiльного страхування 

1 Страхування медичних витрат АВ, №533023 21.04.2010 

2 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ, №533024 21.04.2010 

3 Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) АВ, №533026 21.04.2010 

4 Страхування здоров’я на випадок хвороби АВ, №533027 21.04.2010 

5 Страхування фiнансових ризикiв АВ, №533028 21.04.2010 

6 Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ, №533029 21.04.2010 

7 Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] АВ, 

№533030 21.04.2010 

8 Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АВ, №533031 21.04.2010 

9 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)] АВ, №533032 

21.04.2010 

10 Страхування вiд несчасних випадкiв АВ, №533033 21.04.2010 

Фiнансова звiтнiсть на 31 грудня 2014 року складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть стосується одного суб’єкта господарювання та 

об’єктивно вiдображає фiнансовий стан товариства, фiнансовi результати та грошовi потоки. Дана 



фiнансова звiтнiсть базується на таких принципах: правдивостi подання, переважання сутностi над 

формою, нейтральностi, обачностi, надiйностi та повноти, можливостi перевiрки, допущення 

безперервностi дiяльностi пiдприємства, зрозумiлостi та доречностi звiтної iнформацiї, 

своєчаснiсть подання, єдиного грошового вимiрника. 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена у тисячах гривень – нацiональнiй валютi України. 

II. Стисле викладення принципiв облiкової полiтики. 

1.Основа пiдготовки. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) з урахуванням вимог Нацiональної комiсiї фiнансових 

послуг України та Закону України "Про страхування", за принципом первiсної вартостi, з 

коригуваннями на початкове визнання фiнансових iнструментiв по справедливiй вартостi. 

2.Припущення про безперервнiсть дiяльностi Компанiї 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя буде 

функцiонувати невизначено довго в майбутньому, це допущення передбачає реалiзацiю активiв та 

виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. 

Ця звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва щодо можливого впливу економiчних умов на 

операцiї та фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок 

керiвництва. Ця фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце як 

результат такої невизначеностi. Про таких коректуваннях буде повiдомлено, якщо вони стануть 

вiдомими i їх буде можливо оцiнити. 

3.Ключовi бухгалтерськi оцiнки й судження при використаннi принципiв облiкової полiтики 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних 

суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на використання принципiв облiкової полiтики, а 

також суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, якi вiдображенi в звiтностi. Оцiнки та 

пов'язанi з ними допущення грунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi 

вважаються обгрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень 

щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел.  

Не дивлячись на те, що данi оцiнки заснованi на обiзнаностi керiвництва про iснуючi подiї, 

фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд даних оцiнок. Оцiннi значення i основнi допущення 

передивляються на постiйнiй основi. Змiни оцiнних думок признаються в тому перiодi, в якому 

проведений перегляд суджень, якщо змiни в оцiнках впливають лише на цей перiод, або в 

поточному i подальших перiодах, якщо змiни в оцiнках роблять вплив на поточний i послiдуючi 

перiоди. Зокрема, iстотними областями невизначеностi вiдносно оцiнок i критичних думок у 

вживаннi облiкової полiтики є: - Зобов'язання по страхуванню: - Оцiнка фiнансових iнструментiв - 

Знецiнення фiнансових iнструментiв - Знецiнення позик i дебiторської заборгованостi - Визнання 

резервiв - Вiдстрочений податковий актив Зобов'язання по страхуванню. У зв'язку iз специфiкою 

бiзнесу складно з упевненiстю передбачити результат будь-якої вимоги i кiнцеву вартiсть 

заявлених вимог. Кожна заявлена вимога оцiнюється окремо, у кожному конкретному випадку, з 

урахуванням обставин вимоги, iнформацiї, наданої оцiнювачами збитку, а також iсторичних 

фактiв про розмiри аналогiчних вимог. Оцiнки кожного випадку регулярно аналiзуються i 

оновлюються, коли з'являється нова iнформацiя. Резерви формуються на пiдставi iнформацiї, що є 

зараз. Проте кiнцевi зобов'язання можуть змiнюватися в результатi наступних подiй. Складнощi в 

оцiнцi резервiв також вiдрiзняються в рiзних областях бiзнесу залежно вiд складностi вимог i 

об'єму вимог у кожному окремому випадку з врахуванням дати виникнення вимоги i затримок в 

заявi збитку. Найбiльш iстотне допущення пов'язане з формуванням резерву заявлених, але 

неврегульованих збиткiв ("РЗУ"). Достатнiсть страхових технiчних резервiв контролюється на 

регулярнiй основi за допомогою проведення тесту на достатнiсть зобов'язань, виконуваного в 

розрiзi лiнiй бiзнесу.  

4.Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки. Як описано нижче, залежно вiд класифiкацiї, 

фiнансовi iнструменти враховуються по справедливiй вартостi або амортизованiй вартостi. 

Справедлива вартiсть представляє поточну цiну попиту для фiнансових активiв i цiну пропозицiї 

для фiнансових зобов'язань, що котируються на активному ринку. Вiдносно активiв i зобов'язань iз 

ринковим ризиком, що взаємно компенсується, Компанiя може використовувати середньоринковi 

цiни для визначення справедливої вартостi позицiй з ризиками, що взаємно компенсуються, й 



застосовувати до чистої вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiни пропозицiї. Фiнансовий 

iнструмент вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування є вiльно й 

регулярно доступними на фондовiй бiржi або в iншiй органiзацiї, i цi цiни є дiйсними.  

Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, по яких вiдсутня iнформацiя про 

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

грошових потокiв, модель, заснована на даних по останнiх угодах, укладених мiж незв'язаними 

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

Витрати на проведення операцiї - це додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi iз придбанням, 

емiсiєю або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати - це витрати, якi не були б 

понесенi, якби угода не вiдбулася. Витрати на проведення операцiї включають винагороду й 

комiсiйнi, сплаченi агентам, консультантам, брокерам i дилерам; збори, що сплачуються 

регулюючим органам i фондовим бiржам, а також податки й збори, що стягуються при 

перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiї або дисконти 

по боргових зобов'язаннях, витрати на фiнансування, внутрiшнi адмiнiстративнi витрати або 

витрати на зберiгання.  

Амортизована вартiсть являє собою вартiсть при визнаннi фiнансового iнструмента мiнус виплати 

основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус зменшену вартостi 

для вiдображення понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi вiдсотки включають амортизацiю 

вiдстрочених при первiсному визнаннi витрат на проведення операцiї й будь-яких премiй або 

дисконту вiд суми погашення з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. 

Нарахований вiдсотковий дохiд i нарахованi вiдсотковi витрати, включаючи як нарахований 

купон, так i амортизований дисконт або премiю (у тому числi вiдстрочену комiсiю при первiсному 

визнаннi, при наявностi такої), не показуються окремо, а включаються в балансову вартiсть 

вiдповiдних статей балансу. 

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Усi фiнансовi iнструменти, що оцiнюються по 

справедливiй вартостi через прибуток або збиток, спочатку враховуються по справедливiй 

вартостi. Усi iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються по справедливiй вартостi плюс 

витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкраще 

пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первiсному визнаннi враховується тiльки 

тодi, коли є рiзниця мiж справедливою вартiстю й цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити iснуючi 

поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, для яких використовується 

тiльки вiдкрита ринкова iнформацiя. 

Усi операцiї по придбанню й продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом 

перiоду, визначеного законодавством, визнаються на дату, коли Компанiя зобов'язується купити 

або продати фiнансовий актив. Усi iншi операцiї по придбанню фiнансових iнструментiв 

визнаються тодi, коли суб'єкт господарської дiяльностi стає стороною договору про придбання 

фiнансового iнструмента. 

Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли 

(а) активи погашенi або права на грошовi потоки їх минули або (б) коли Компанiя передала права 

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

передала, в основному, усi ризики й вигоди володiння активом або (ii) не передавала й не 

зберiгала, в основному, усi ризики й вигоди володiння, але не зберегла контроль.  

Знецiнення фiнансових активiв, що враховуються по амортизованiй вартостi. Збитки вiд 

знецiнення визнаються в складi прибутку або збитку в мiру їх виникнення в результатi однiєї або 

бiльше подiй ("подiї збитку"), що вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, що 

впливають на величину або строк розрахункових майбутнiх грошових потокiв, якi пов'язанi з 

фiнансовим активом або iз групами фiнансових активiв, якщо їх можна оцiнити з достатнiм 

ступенем надiйностi. Якщо Компанiя визначає, що не iснує об'єктивних ознак знецiнення для 

фiнансового активу, оцiненого на iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, є актив iндивiдуально 

iстотним чи нi, вiн включається в групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками 

кредитного ризику та ця група оцiнюється на предмет знецiнення на колективнiй основi. 

Основним фактором, який враховує Компанiя при оцiнцi фiнансового активу на предмет 

знецiнення, є його прострочений статус.  



Нижче перерахованi iншi основнi критерiї, на основi яких визначається наявнiсть об'єктивних 

ознак збитку вiд знецiнення:  

- прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може 

пояснюватися затримкою в роботi розрахункових систем; 

- позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Компанiєю 

фiнансова iнформацiя позичальника; 

- ймовiрнiсть банкрутства або фiнансової реорганiзацiї позичальника; 

- платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або 

мiсцевих економiчних розумiв, якi впливають на дiяльнiсть позичальника. 

Для колективної оцiнки знецiнення фiнансовi активи групуються за подiбними характеристиками 

кредитного ризику. Цi характеристики вiдносяться до оцiнки майбутнiх потокiв коштiв для груп 

таких активiв i свiдчать про здатнiсть дебiторiв погасити всi належнi суми вiдповiдно до 

контрактних розумiв вiдносно оцiнюваних активiв. 

Майбутнi потоки коштiв у групi фiнансових активiв, якi колективно оцiнюються на предмет 

знецiнення, визначаються на основi контрактних грошових потокiв, пов'язаних з даними активами, 

i на основi досвiду керiвництва вiдносно прострочених сум, якi виникнуть у майбутньому в 

результатi минулих збиткових подiй, а також успiшного повернення простроченої заборгованостi. 

Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву в розмiрi, необхiдному для 

зменшення балансової вартостi активу до поточної вартостi очiкуваних майбутнiх грошових 

потокiв (не враховуючи майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих по 

первiснiй ефективнiй вiдсотковiй ставцi для даного активу.  

Якщо в наступному перiодi збиток вiд знецiнення зменшується, i це зменшення може бути 

об'єктивно вiднесене до подiї, що настала пiсля визнання знецiнення (як, наприклад, пiдвищення 

кредитного рейтингу дебiтора), ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення сторнується за 

допомогою корегування створеного резерву через прибуток або збиток. 

Активи, погашення яких неможливо, списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення 

пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування й пiсля визначення остаточної 

суми збитку.  

5.Кошти i їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi, необмеженi у 

використаннi залишки на кореспондентських та депозитних рахунках у банках зi строком 

погашення до 1 року. Облiк операцiй з готiвкою в нацiональнiй валютi ведеться згiдно вимог 

"Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого 

постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004 року зi змiнами та доповненнями. Облiк руху грошових 

коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється згiдно з "Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, 

капiталу, зобов'язань та господарських операцiй", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України №291 вiд 30.11.1999 року. Наявнiсть грошових коштiв на балансi Компанiї пiдтверджено 

виписками банкiв, даними касової книги та книг облiку розрахункових операцiй. 

6.Дебiторська заборгованiсть.  

Дебiторська заборгованiсть вiд страхувальникiв 

При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по страхуванню оцiнюється за первiсною 

вартiстю. Подальше визнання - в балансi дебiторська заборгованiсть визнається за мiнусом 

резерву з сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi. Нарахування резерву сумнiвних боргiв 

проводиться раз на рiк станом на 31 грудня. Нарахування резерву сумнiвних боргiв по 

дебiторськiй заборгованостi проводиться методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на 

пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. 

Безнадiйною заборгованiстю вважається заборгованiсть за договорами, по якiм минув строк 

позивної давностi, або по термiн дiї яких закiнчився. Безнадiйна заборгованiсть списується з 

балансу на витрати поточного перiоду. 

Якщо умовами договору передбачено страхування не за календарними планами, а в розстрочку – 

то враховуючи порiг суттєвостi, дебiторська заборгованiсть за такими договорами не 

дисконтується. 

В фiнансовiй звiтностi до складу дебiторської заборгованостi по страхуванню вiдноситься 

дебiторська заборгованiсть за договорами страхування та перестрахування.  



Дебiторська заборгованiсть та товари,роботи та послуги та iнша  

При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

оцiнюється за первiсною вартiстю. В балансi дебiторська заборгованiсть за роботи, товари та 

послуги визнається з урахуванням резерву сумнiвних боргiв . Нарахування резерву сумнiвних 

боргiв по дебiторськiй заборгованостi iншiй проводиться методом абсолютної суми сумнiвної 

заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. 

Дебiторська заборгованiсть iнша класифiкується як: дебiторська заборгованiсть с бюджетом, за 

виданими авансами, з нарахованих доходiв на iнша дебiторська заборгованiсть. 

7.Основнi засоби. Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСФЗ 16 «Основнi засоби». 

Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання 

(експлуатацiї) бiльше року та якщо його утримують для надання послуг, для здавання в оренду або 

для адмiнiстративних цiлей. Вартiсне обмеження не застосовується.  

Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, зараховується на баланс 

пiдприємства за собiвартiстю. До собiвартостi включається цiна придбання та iншi витрати, якi 

безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його до стану 

готовностi для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.  

Наступна оцiнка основних засобiв здiйснюється по iсторичнiй вартостi у вiдповiдностi до моделi 

собiвартостi МСФЗ 16 «Основнi засоби».  

Прибуток i збитки вiд вибуття основних засобiв, розрахованi як рiзниця мiж сумою надходження 

вiд вибуття й балансовою вартiстю активу на дату вибуття, вiдображаються в складi прибутку або 

збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах або витратах).  

8.Амортизацiя. Амортизацiю активу починають з моменту, коли вiн стає придатним для 

використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому 

вiн придатний до експлуатацiї, тобто с дати акту введення в експлуатацiю основних засобiв. 

Нарахування амортизацiї проводити щомiсячно . 

Амортизацiя обладнання й iнших основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом для 

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

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Компанiя одержала б на даний момент 

вiд вибуття активу, за винятком витрат на реалiзацiю, якби актив уже був у тому станi, який 

очiкується наприкiнцi його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв 

переглядаються й, при необхiдностi, корегуються на кiнець кожного звiтного перiоду.  

9.Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Компанiї включають лiцензiї на здiйснення 

страхової дiяльностi. Нематерiальнi активи Компанiї, крiм лiцензiй на здiйснення страхової 

дiяльностi, мають кiнцевий термiн експлуатацiї.  

Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi мають необмежений термiн дiї й не амортизуються, а 

аналiзуються на предмет знецiнення, щонайменше, щорiчно або у всiх випадках, коли iснують 

об'єктивнi ознаки знецiнення вiдповiдних прав.  

10.Операцiйна оренда. Коли Компанiя виступає в ролi орендаря в рамках договору оренди, по 

якому всi ризики й вигоди, властивi володiнню активом, в основному не передаються 

орендодавцем Компанiї, загальна сума орендних платежiв вiдноситься на прибуток або збиток з 

використанням методу рiвномiрного списання протягом дiї договору оренди. 

11.Податки на прибуток. Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

законодавства, яке введене в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати по податку на 

прибуток включають поточний податок i визнаються в складi прибутку або збитку за рiк. 

Поточний податок - це сума, яку потрiбно буде сплатити до податкових органiв вiдносно 

оподатковуваного прибутку або збиткiв поточного й попереднiх перiодiв. Якщо фiнансова 

звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй, оподатковуваний прибуток 

або податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом. Iншi податки, крiм податку на 

прибуток, показанi в складi адмiнiстративних й iнших операцiйних витрат. 

12.Резерви по зобов'язаннях i платежам. Резерви по зобов'язанням i платежам - це нефiнансовi 

зобов'язання. Резерви нараховуються, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне 

зобов'язання або в результатi минулих подiй, iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого 

зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього 



зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. 

13.Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi й iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi нараховується, коли контрагент виконав свої 

зобов'язання за договором. 

14.Страховi зобов’язання (страховi резерви) Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страховi 

контракти» ми: а) не визнавали як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх 

страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не 

iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань збитковостi); б) не 

проводили взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань; 

або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за вiдповiдними 

страховими контрактами; в) слiдкували за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв 

перестрахування. 

На виконання застереження Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi-МСФЗ) та 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi - МСБО) щодо облiку i вiдображення у 

звiтностi зобов’язань, зокрема вiдповiдно до пунктiв 14, 15 МСФЗ 4 «Страховi контракти» 

проведено перевiрку адекватностi зобов'язань станом на 31.12.2014 року 

15.Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Внески до акцiонерного капiталу 

визнаються за собiвартiстю. 

16.Резервний капiтал. Для покриття можливих збиткiв Компанiї, а також для використання в 

iнших передбачених законами напрямках, створюється в Компанiї резервний капiтал за рахунок 

вiдрахувань вiд чистого прибутку.  

17.Визнання доходiв i витрат. Доходи облiковуються за методом нарахування, коли вiдбувається 

збiльшення активiв або зменшення забов'язань, що призводить до збiльшення власного капiталу 

(крiм збiльшення у результатi внескiв учасникiв), за умови того, що дохiд може бути достовiрно 

оцiнений. Не визнаються доходами суми податку на додану вартiсть та iншi платежi, що 

пiдлягають перерахуванню до бюджету, а також сума попередньої оплати та надходження вiд 

первинного розмiщення цiнних паперiв. Витрати визнаються одночасно зi зменшенням активiв або 

збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються у вiдповiдному перiодi одночасно з доходом, по 

вiдношенню до якого вони були понесенi. Сума вiдшкодувань та витрат, пов'язаних з ними, 

визнається як частина собiвартостi у звiтi про фiнансовi результати, коли прийняте рiшення про 

виплату вiдшкодування. 

Процентнi доходи й витрати враховуються для всiх боргових iнструментiв за принципом 

нарахування. 

Усi iншi збори, комiсiйнi та iншi статтi доходiв i витрат звичайно враховуються за принципом 

нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як 

спiввiдношення фактично наданого обсягу послуг i загального обсягу послуг, якi повиннi бути 

наданi.  

III. Аналiтична iнформацiя за окремими статтями Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту 

про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал станом на 31.12.2014 р. 

1. Нематерiальнi активи представленi: 

- Безстроковими лiцензiями на страхову дiяльнiсть пiдприємства – 180 тис. грн.  

- Програмним забезпеченням – 11 тис. грн. 

Вартiсть нематерiальних активiв оцiнена за цiною придбання. Амортизацiя за безстроковими 

лiцензiями не нараховується, оскiльки неможливо визначити термiн користування. Амортизацiя за 

програмним забезпеченням нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного 

використання, який складає 3 роки. 

2. Основнi засоби вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання за мiнусом 

накопиченого зносу. 

Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного використання 

основних засобiв без урахування очiкуваної залишкової вартостi. 

Термiн корисного використання по групам: 

Група Термiн корисного використання 

Меблi 5 рокiв 



Транспортнi засоби 5 рокiв 

Офiсне обладнання 5 рокiв 

Iнше 1 рiк 

Станом на 31.12.2014 р. на балансi Компанiї вiдображенi наступнi основнi засоби вартiстю: 

 

Транспортнi засоби Меблi Офiсне обладнання Всього 

Первiсна вартiсть  

На 01 сiчня 2014 р. 745 3 60 808 

Введено - - - - 

Вибуло - - - - 

На 31 грудня 2014 р. 745 3 60 808 

Амортизацiя  

На 01 сiчня 2014 р. 296 3 35 334 

Нраовано за рiк 98 - 7 105 

На 31 грудня 2014 р. 394 3 42 439 

Чиста вартiсть - - - - 

На 31 грудня 2014 351 - 18 369 

3. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на балансi Компанiї вiдображенi на загальну суму 42 011 

тис. грн., якi включають в себе: 

- фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 

складаються з iнвестицiй в корпоративнi права: 

- Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Оселi iнвест», якi придбанi в 2012 р. При цьому 

Компанiя володiє 99,9% статутного капiталу товариства.  

- Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Страховий брокер «Профiт», якi придбанi в 2014 р. 

При цьому Компанiя володiє 16% статутного капiталу товариства 

тис.грн. 

Вид iнвестицiй на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Корпоративнi права Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Оселя iнвест» 2 170 2 232 

Корпоративнi права Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Страховий брокер «Профiт» - 4 

001 

Разом 2 170 6 233 

- iншi фiнансовi iнвестицiї, якi складають: 

1) простi векселi; 

2) простi iменнi акцiї українських емiтентiв. 

тис.грн. 

Вид iнвестицiй на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Простi векселi 3 099 3 358 

Простi iменнi акцiї українських емiтентiв 29 990 32 420 

Разом 33 089 35 778 

 

На кiнець кожного звiтного перiоду вартiсть простих векселiв оцiнюється за амортизованою 

собiвартiстю.  

Компанiя в своїй облiковiй полiтицi прийняла рiшення використовувати акцiї, як фiнансовi активи, 

доступнi для продажу, якщо вiдсоток володiння менше 20% i оцiнювати акцiї українських 

емiтентiв, якi не обертаються на органiзованому ринку, i не мають ринкових котировок за 

собiвартiстю з урахування збиткiв вiд зменшення корисної вартостi. За оцiнками керiвництва 

збиткiв вiд зменшення корисностi акцiй немає.  

В 2014 було вiднесено на збитки вартiсть акцiй ВАТ «Крижопiльський з-д продтоварiв» якi 

вiдображаються в балансi на рахунку «Довгострокових iнвестицiй» в сумi 43 тис грн. в зв’язку з 

тим, що було скасовано реєстрацiю випуску акцiй Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку. 

4.Довгострокова дебiторська заборгованiсть була представлена одержаними довгостроковими 

векселями i облiковувалася за амортизацiйною собiвартiстю. В 2014 р. компанiя проаналiзувала 



довгострокову дебiторська заборгованiсть i прийняла рiшення, що цей актив не принесе в 

майбутньому економiчну вигоду. Тому керiвництво компанiї вирiшило не представляти 

довгострокову дебiторську заборгованiсть, як актив згiдно МСФЗ. Довгострокова дебiторська 

заборгованiсть була списана в Звiтi про доходи та витрати в статтю Iншi витрати. 

тис.грн. 

на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 13753 - 

5. Запаси згiдно облiкової полiтики пiдприємства вiдображаються за собiвартiстю. 

Запаси вiдносяться на витрати методом ФIФО (вартiсть перших за часом одержання запасiв). В 

2013 роцi на витрати вiднесено запасiв в сумi 25 тис. грн., а в 2014 р. – 31 тис. грн. На кiнець 

звiтного перiоду залишок запасiв складає 33 тис. грн., за минулий звiтний перiод – 28 тис. грн.. 

6. Дебiторська заборгованiсть складається: 

1. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв; 

2. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть.  

тис.грн. 

на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 101 119 

Iнша дебiторська заборгованiсть складається з заборгованостi: 

тис.грн. 

на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Заборгованiсть по розрахункам з регресних вимог 19 16 

Заборгованiсть по розрахункам по суборендi 10 10 

Заборгованiсть в частинi агентської винагороди 3 

Iнша дебiторська заборгованiсть 8 16 

Разом 37 45 

Резерв сумнiвних боргiв по всiй дебiторськiй заборгованостi не формувався, так як є впевненiсть в 

надiйностi дебiторiв i в тому, що заборгованiсть буде погашено в строки згiдно умов договорiв. 

7. Поточнi фiнансовi iнвестицiї (iншi фiнансовi iнвестицiї) на 31.12.2014 року складають 6 029 тис. 

грн. i представленi, придбаними в кiнцi 2012 роцi, простими акцiями українського емiтента. 

Фiнансовi iнвестицiї облiковуються за вартiстю придбання iз-за неможливостi визначення 

справедливої вартостi, у зв’язку з вiдсутнiстю iнформацiї про даннi активи.  

8. Грошовi кошти включають в себе: 

- грошовi кошти на поточних рахунках в нац. валютi; 

- грошовi кошти на депозитних рахунках в нац. валютi; 

- грошовi кошти на поточних рахунках в iноземнiй валютi; 

- готiвка в касi. 

тис.грн. 

на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Грошовi кошти на поточних рахунках в нац. валютi 726 79 

Грошовi кошти на депозитних рахунках в нац. валютi 7 680 7 450 

Грошовi кошти на поточних рахунках в iноземнiй валютi 1 796 3 262 

Готiвка в касi 17 150 

Разом 10219 10 941 

Грошовi кошти, якими представленi страховi резерви розмiщеннi в рейтингових банках, якi 

вiдповiдають iнвестицiйному рiвню за нацiональною шкалою визначеною законодавством України 

9. Акцiонерний капiтал товариства вiдображається за первiсною вартiстю. Акцiонерний капiтал 

був сформований у повному розмiрi шляхом внесення грошових коштiв на розрахунковий рахунок 

пiдприємства. Сума сформованого акцiонерного капiталу ПрАТ «СК «Фенiкс» станом на 

31.12.2014 рiк становить 27 300 тис.грн., що складає 1 419 тис. євро. 

Загальна кiлькiсть випущених простих акцiй складає – 420 000 штук, номiнальною вартiстю – 65 

грн.  

Дивiденди протягом 2014 року не нараховувались та не сплачувалися.  

10. Резервний капiтал складається з: 



- фонду вiльних резервiв. 

тис.грн. 

на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Фонд вiльних резервiв 50 581 50 581 

 

12. Нерозподiлений прибуток  

тис.грн. 

на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Нерозподiлений прибуток -13 469 -21 052 

 

12. Довгостроковi зобов’зання i забезпечення представленi:  

- Довгостроковими забезпеченнями виплат персоналу. 

Компанiя формує резерв забезпечення виплат персоналу, який на кiнець звiтного перiоду так i 

минулого перiодiв становить 31 тис. грн. 

13. Страховi резерви. 

Компанiя надає послуги з видiв страхування iнших, нiж страхування життя, тому формує та веде 

облiк таких страхових резервiв за видами страхування: 

- Незароблених премiй, що включають частки вiд сум надходжень страхових платежiв, що 

вiдповiдають страховим ризикам,якi не минули на звiтну дату; 

- Збиткiв,що включають зарезервованi несплаченi страховi суми та страховi вiдшкодування за 

вiдомими вимогами страхувальникiв,з яких не прийнято рiшення щодо виплати або вiдмови у 

виплатi страхової суми або страхового вiдшкодування. 

Формування страхових резервiв здiйснюється на пiдставi облiку договорiв i вимог страхувальникiв 

щодо виплати страхової суми або страхового вiдшкодування за видами страхування. Частки 

перестраховикiв у вiдповiдних видах страхових резервiв за видами страхування визначаються 

одночасно з розрахунком страхових резервiв. 

Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється за кожним видом страхування окремо. 

Загальна величина резерву незароблених премiй дорiвнює сумi резервiв незароблених премiй , 

розрахованих за кожним видом страхування. 

Розрахунок величини резерву незароблених премiй на протязi 2012 року здiйснювався методом 

визначеним Законом України «Про страхування» та облiковою полiтикою товариства, а саме: 

Величина резерву незароблених премiй встановлюється iз застосуванням коефiцiєнту 0,8 залежно 

вiд часток надходжень сум страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування у розрахунковий 

перiод, а саме у кожному мiсяцi попереднiх дев’яти мiсяцiв i обчислюється так: 

- частки надходжень страхових платежiв за першi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на 

1/4, 

- частки надходжень страхових платежiв за першi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на 

?, 

- частки надходжень страхових платежiв за першi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на 

?. 

Отриманi суми додаються.  

Величина частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй з вiдповiдних видiв страхування 

визначається у залежностi вiд належних до сплати перестраховикам суми часток страхових 

платежiв вiд операцiй з перестрахування. 

Обчислення величини частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй здiйснюється в 

порядку, за яким визначається величина резервiв незароблених премiй за видами страхування з 

дати вступу в дiю договору перестрахування. 

Крiм резервiв незароблених премiй Компанiя формує iншi резерви. 

Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй являють собою сукупнiсть розрахованих по видах 

страхування резервiв: 

• Резерв заявлених, але невиплачених збиткiв; 

Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй створюються Компанiєю з метою забезпечення 

майбутнiх виплат страхових сум i страхового вiдшкодування, залежно вiд видiв страхування 



(перестрахування). 

Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй, створюються в тих валютах, в яких Компанiя несе 

вiдповiдальнiсть за своїми страховими зобов'язаннями, i облiковуються окремо по кожнiй валютi. 

Вимоги до перестраховикiв згiдно з договорами перестрахування при настаннi страхових випадкiв 

у звiтному перiодi формують права вимоги до перестраховикiв i облiковуються, як частина 

перестраховикiв у резервах iнших, нiж резерви незароблених премiй. Змiна суми таких вимог до 

перестраховикiв у звiтному перiодi вiдбиваються, як доходи або витрати вiд страхової дiяльностi. 

Величина резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв вiдображається в балансi 

Компанiї, як зобов'язання. 

 

тис.грн. 

на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Резерв незароблених премiй 5 373 2 607 

Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй 1660 666 

Резерв заявлених, але невиплачених збиткiв 87 194 

Частка перестраховикiв в резервах заявлених, але невиплачених збиткiв 3 3 

Станом на 31.12.2014 р. Компанiя здiйснила перевiрку адекватностi страхових зобов’язань на 

пiдставi аналiзу адекватних даних, з урахуванням обґрунтованих припущень i обранням найкращої 

оцiнки та з використанням загальноприйнятих актуарних методiв. Розмiр резервiв з урахуванням 

проведеної перевiрки адекватностi зобов’язань: 

Актуарна оцiнка резерву незароблених премiй станом на 31.12.2014 становить 245 тис.грн. 

Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв станом на 31.12.2013 – 194 тис.грн. 

Резерв незароблених премiй, сформований вiдповiдно до законодавства, становить 2 607 тис. грн. 

та перевищує розмiр резерву, сформованого актуарно за результатами перевiрки адекватностi 

страхових зобов’язань. 

Сума резервiв збиткiв, сформована вiдповiдно до законодавства, дорiвнює 194 тис. грн. та 

дорiвнює розмiру суми резервiв, сформованих актуарно за результатами перевiрки адекватностi 

страхових зобов’язань. 

Викладене вище дозволяє зробити висновок про адекватнiсть страхових резервiв сформованих 

станом на 31.12.2014 р., як достатнiх для наступних страхових виплат. 

14. Кредиторська заборгованiсть  

тис.грн. 

на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 20 23 

Поточнi зобов’язання з бюджетом (податок на прибуток) 359 544 

Поточнi зобов’язання за одержаними авансами 5 7 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 811 81 

Iншi поточнi зобов”язання - 80 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю представлена заборгованiстю по 

оплатi страхових платежiв перестраховикам, строк яких, згiдно договорiв перестрахування, ще не 

настав. 

15. Визнання доходiв 

Компанiя отримує доходи вiд реалiзацiї послуг з видiв страхування, iнших нiж страхування життя. 

Договори страхування вступають в силу в момент внесення на поточний рахунок товариства 

першої частини страхових платежiв, якщо iнше не обумовлено договорами страхування. Дохiд 

визнається, якщо iснує впевненiсть, що товариство отримує страхову премiю вiд проведення 

операцiй страхування i перестрахування. Страховi премiї, за вирахуванням частки 

перестраховикiв, враховуються рiвномiрно протягом перiоду дiї договору страхування. 

При здiйсненнi страхової дiяльностi товариство здiйснює перестрахування ризикiв в обсягах, що 

перевищує можливiсть їх виконання за рахунок власних коштiв. Метою перестрахування є 

пiдвищення фiнансової стiйкостi компанiї, пiдвищення платоспроможностi та перерозподiлу 

збиткiв у разi настання страхових випадкiв за прямими договорами страхування. Щодо 

економiчної доцiльностi укладання договорiв перестрахування, в частинi отримання прибутку, 



врахувати настання або не настання страхових випадкiв з точнiстю не можливо. Договори 

перестрахування оцiнюються для того, щоб визначити можливiсть iстотного збитку.  

Сума (нарахованих) отриманих премiй за видами страхування: 

тис.грн. 

Види страхування 2013 рiк 2014 рiк 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 4149 2 410 

Страхування вiд нещасних випадкiв 21 18 

Страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 9 8 

Страхування здоров’я на випадок хвороби 30 26 

Страхування майна 4061 2 288 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 954 783 

Страхування фiнансових ризикiв 155 62 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 119 59 

Страхування медичних витрат 78 67 

Страхування вантажiв та багажу 1 

Всього 9 576 5 722 

Iнший дохiд визнається, коли є впевненiсть, що товариство отримає економiчнi вигоди вiд 

проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд визнається за 

вирахуванням витрат на його одержання у тому перiодi, в якому проведена операцiя.  

Доходи Компанiї складаються з: 

- заробленої страхової премiї; 

- iнших операцiйних доходiв; 

- iнших фiнансових доходiв; 

- iнших доходiв. 

До складу iнших операцiйних доходiв за звiтний рiк включаються: доходи вiд надання послуг для 

iнших страховикiв в сумi 22 тис. грн., доходи вiд реалiзацiї права вимоги в сумi 100 тис. грн., 

частки страхових вiдшкодувань, компенсованих перестраховиками в сумi 85 тис. грн., операцiйна 

курсова рiзниця – 1 705 тис. грн., суми, що повертаються iз технiчних резервi, iнших, нiж резерви 

незароблених премiй – 93 тис. грн. та iнших доходiв в сумi 115 тис. грн. 

Iншi фiнансовi доходи за 2014 рiк склали доходи вiд депозитiв  

Iншi доходи, представленi доходами вiд приведення «Довгострокових фiнансових iнвестицiй» до 

амортизацiйної собiвартостi. 

тис.грн. 

на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (зароблена страхова премiя) 6646 

5474 

Iншi операцiйнi доходи 590 1338 

Iншi фiнансових доходiв 952 1160 

Iншi доходи 1211 259 

16. Страховi виплати та вiдшкодування  

Компанiя проводить виплати страхових вiдшкодувань при настаннi страхового випадку в рамках 

страхової суми за наявностi всiх пiдтверджуючих документiв, яка була визначена договором 

страхування. Компанiя вiдображає суми витрат, пов'язаних iз страховими виплатами, у випадку, 

якщо є укладений договiр страхування, страховий випадок вiдповiдає ризикам, певним договором 

страхування як застрахованi, а також наявнiсть документiв, пiдтверджуючих факт настання 

страхового випадку, суму збитку, який був отриманий в результатi його настання, проведеного 

внутрiшнього службового розслiдування.  

Компанiя здiйснила нараховувались страхових виплат та вiдшкодувань по видам страхування: 

тис.грн. 

2013 рiк 2014рiк 

Страхування здоров’я на випадок хвороби 3 3 

Страхування майна 7 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 325 290 



Страхування медичних витрат 34 27 

Страхування вогневих ризикiв - 36 

Всього 362 363 

17. Перестрахування  

В ходi здiйснення звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює перестрахування ризикiв. Такi 

договори перестрахування забезпечують диверсифiкацiю бiзнесу, дозволяють керiвництву 

здiйснювати контроль над потенцiйними збитками, що виникають в результатi страхових ризикiв, 

i надають додаткову можливiсть для ризикiв. Активи перестрахування включають суми 

заборгованостей iнших компанiй, що здiйснюють перестраховування, за виплаченi i неоплаченi 

страховi збитки, i витрати понесенi при їх врегулюваннi. При здiйсненнi операцiй перестрахування 

долi страхових премiй, якi були сплаченi по договорах перестрахування, формують права вимоги 

до перестраховикiв i враховуються, як суми часток перестраховикiв в резервах незароблених 

премiй. Змiна суми таких вимог до перестраховикiв в звiтному перiодi вiдображаються, як доходи 

або витрати вiд страхової дiяльностi. Суми часток перестраховикiв в страхових резервах iнших, 

чим резерви незароблених премiй, на звiтну дату обчислюються залежно вiд часток страхових 

ризикiв, якi були переданi перестраховикам протягом розрахункового перiоду в тому ж порядку, 

як розраховуються страховi резерви iншi, нiж резерв незароблених премiй. Договори по 

перестрахуванню оцiнюються для того, щоб переконатися, що страховий ризик визначений як 

розумна можливiсть iстотного збитку, а тимчасовий ризик визначений як розумна можливiсть 

iстотного коливання термiнiв руху грошових коштiв, переданих Компанiєю перестраховикам.  

Премiї, сплаченi (нарахованi) перестраховикам : 

тис.грн. 

Види страхування 2013 рiк 2014 рiк 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 1585 923 

Страхування майна 1519 856 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 309 239 

Страхування фiнансових ризикiв 36 0 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 5 1 

Страхування вантажiв та багажу 1 

Всього 3454 2020 

18. Визнання витрат 

Компанiя несе витрати на ведення справи в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також iншi 

витрати, якi не пов'язанi зi страховою дiяльнiстю.  

Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати на основi безпосереднього зiставлення мiж 

понесеними витратами та прибутками за конкретними статтями доходiв.  

Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють 

майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають 

вiдповiдати вимогам визнання як актив у балансi.  

Якщо виникнення економiчних вигiд очiкується впродовж декiлькох облiкових перiодiв i зв'язок з 

доходом може прослiдити лише в цiлому або побiчно, витрати в звiтi про фiнансовi результати 

признаються на основi методу рацiонального розподiлу.  

Компанiя понесла такi витрати i доходи: 

тис. грн 

Вид витрат на 31.12.2013 р. на 31.12.2014  

Адмiнiстративнi витрати: 1012 1011 

- матерiальнi витрати 25 31 

- витрати на оплату працi 461 448 

-вiдрахування на соц. заходи 182 181 

- амортизацi основних засобiв 106 105 

- оренда примiщення 69 72 

- послуги аудиту 13 18 

-iнформацiйно-консультацiйнi послуги 31 50 

- послуги зв”язку 17 11 



- iншi послуги 108 95 

Витрати на збут: 296 188  

- Комiсiйна винагорода брокерам i агентам 294 187 

- iншi витрати на збут 2 1 

Iншi операцiйнi витрати: 285 732 

- витрати вiд операцiйної  

курсової рiзницi та продажу валюти 468 

- вiдрахування у технiчнi резерви, 

iнших нiж РНП 196 200 

- урегулювання безнадiйної заборгованостi 3 3  

- частина регресу компенсована  

перестраховикам 3 3 

- iншi послуги господарського призначення 86 58 

Витрати вiд участi в капiталi: 19 38 

- зменшення корисностi вiд частки 

корпоративних прав ТОВ «Оселя Iнвест» 19 38 

Iншi витрати представленi витратами вiд: 953 13795 

- списання анулюваних цiнних паперiв 953 43 

- списання заборгованостi 13752 

19. Поточнi витрати на сплату податку на прибуток вiд страхової дiяльностi та iншої дiяльностi не 

пов’язаної зi страховою дiяльнiстю товариства розрахованi вiдповiдно до Податкового кодексу 

України. 

У фiнансовiй звiтностi поточнi витрати з податку на прибуток не скоригованi на суми 

вiдстрочених податкiв, що виникають через наявнiсть тимчасових рiзниць мiж балансовою 

вартiстю активiв i зобов’язань та їх вартiстю. 

20. Звiт про рух грошових коштiв складається прямим методом. Головною цiллю складання Звiту 

про рух грошових коштiв являється аналiз змiн, якi виникли в грошових коштах Компанiї на 

протязi року, а також аналiз впливу на цi змiни рiзних господарських операцiй. 

21. Операцiї з пов'язаними сторонами 

Операцiї з пов'язаними не мають iстотний вплив на звiтнiсть Компанiї та вважаються 

Керiвництвом компанiї несуттєвими. 

Генеральний директор 

ПрАТ «СК «Фенiкс» В.В. Кривошапка 
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