
9) Значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи 
протягом року.

Основними факторами ризику, які впливали на діяльність ГІрАТ иСК"Фенікс" протягом 
2013 року, є:

- нестабільність банківської системи, яка створює ризик втрати страхових резервів, 
розміщених на депозитних та поточних рахунках банків;

- зменшення вартості нерухомого майна, яке знаходиться на балансі підприємства, в 
результаті негативних тенденцій на ринку нерухомості;

- фінансова криза, що триває, яка призводить до зниження індексу споживчих настроїв 
потенційних страхувальників;

- знецінювання акцій, що знаходяться на балансі товариства, в результаті падіння 
фондового ринку;

- недобросовісна конкуренція на ринку страхування, яка проявляється у демпінг) 
тарифів, високих комісійних винагородах, координованих діях, що веде до втрати частини 
ринку добросовісними страховиками;

- збільшення випадків шахрайства, у першу чергу, у моторному страхуванні.
Вказані ризики є загальними для всього страхового ринку.

10) Наявність у фінансової установи системи управління ризиками га її ключові 
характеристики.

Діяльність товариства з управління ризиками основної діяльності включає наступні 
процеси:

1. Розробка єдиних вимог до всіх страхових продуктів, які будуть включати: 
затвердження форм договорів страхування та повного переліку інших документів, які 
використовуються під час укладання договору страхування та його дії;

2. Ідентифікація об’єкту страхування та визначення розміру страхового платежу у 
відповідності до затверджених вимог;

3. Встановлення розмірів власного утримання та передача надлишку відповідальності у 
перестрахування.

Вказані процеси регламентуються відповідними внутрішніми положеннями товариства.
Істотними елементами системи управління ризиками страхування є наступні:
1.Проведення систематичного навчання персоналу з вивчення страхових продуктів 

компанії, а також у разі внесення змін до страхових продуктів;
2.Розробка страхових продуктів, з врахуванням особливостей кінцевого споживача:
3.Завчасна розробка детальної технології ідентифікації об’єктів, що пропонуються на 

страхування, та визначення умов та вартості страхування для стандартних страхових 
продуктів менеджерами компанії;

4.Розмежування повноважень щодо проведення переговорів, передстрахового огляду 
об’єктів, нормо контролю страхових документів та прийняттю рішень про укладання 
договору страхування між, відповідно, агентом, аварійним комісаром, обліковцем та 
керівником;

5.Встановлення обмеження на розмір відповідальності за договорами страхування, право 
на підписання яких без узгодження з керівником має співробітник компанії;

6. Забезпечення перестрахування відповідальності, що прийнята компанією понад 
встановлені ліміти по відповідним застрахованим об'єктам.

11) 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 2013 році функціонування системи внутрішнього аудиту ПрАТ «СК «Фенікс» 
регламентувалось документами, що розроблені відповідно до законодавчих вимог, а саме 
Положенням про службу внутрішнього аудиту, яке було затверджене Протоколом 
позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Фенікс» №3 від 17.12.2012 року.

Внутрішній аудит в Товаристві здійснюється окремо визначеною посадовою особою 
внутрішнім аудитором Бердиєвою Галиною Євгенівною, яка призначена Протоколом



позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Фенікс» №3 від 17.12.2012 року та 
Наказом про прийняття на роботу б/н від 02.01.2013 року та інших нормативних документів.

Із запланованих внутрішнім аудитором ПрАТ «СК «Фенікс» відповідно до графіку 
внутрішніх аудитів в 2013 році 14 перевірок, проведено 14 перевірок. Об’єктами внутрішніх 
аудитів виступали:

- установчі документи товариства;
порушення і недоліки, виявлені попередніми перевірь дми; 
інформація, яка міститься в реєстраційній картці установи;

- санкції, які накладені контролюючими державними органами; 
технічні умови ведення діяльності товариством;
керівник та головний бухгалтер установи;

- бухгалтерський облік;
- податковий облік; 

звітність;
- внутрішні правила надання фінансових послуг; 

статутний капітал;
- власний капітал;
- договори про надання фінансових послуг;

внутрішня документація установи з питань здійснення фінансового моніторингу; 
працівник, відповідальний за здійснення фінансового моніторингу; 
фінансові операції.

За результатами внутрішніх аудитів внутрішнім аудитором підготовлено висновки про 
відповідні об’єкти аудиту, звіт буде наданий вищому органу управління товариства -  
загальним зборам акціонерів на чергових загальних зборах акціонерів.

Примітки до річної фінансової звітності та пояснювальна записка до річного звіту ПрАТ 
"СК"Фенікс" за 2013 рік надані ПрАТ «СК «Фенікс» до Нацкомфінпослуг у складі Річних 
звітних даних страховика відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг №39 від 
03.02.2004р. "Про затвердження порядку складання звітних даних страховиків".

12) Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищус встановлений 
у статуті фінансової установи розмір.

Факти відчуження протягом 2013 року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 
статуті розмір, відсутні.

13) Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищус встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Факти купівлі-продажу протягом 2013 року активів в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті розмір, відсутні.

14) Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово- 
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року.

Операції з пов'язаними особами протягом 2013 року не проводились.

15) Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Органи, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, протягом 2013 року не 
надавали ПрАТ "СІ<"Фенікс" рекомендацій щодо аудиторського висновку.

16) Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначений протягом
року.

Зовнішнім аудитором ПрАТ «СК «Фенікс» є Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Євроаудит», код ЄДРПОУ 30437318, яке знаходиться за адресою: 
03187, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, будинок 1.



17) Діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
17.1 Загальний стаж аудиторської діяльності -  14 років 6 місяців; ,
Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги ПрАТ "СК"Фенікс" -  більше 7 

років;
17.2. Перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такій фінансовій установі 

протягом року -  інші аудиторські послуги не надавались;
17.3. Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора -  відсутні;
17.4. Ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років -  Протягом 

останніх 5 років ПрАТ "СК"Фенікс" користувалось послугами однієї аудиторської компанії, а 
саме ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит», код ЄДРПОУ 30437318;

17.5. 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:

Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом 2013 
року, га фактів подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 
аудиторським висновком не було.

18) Захист фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
18.1. Скарги споживачів розглядаються компанією в порядку та в строки, передбачені 

чинним законодавством України.
18.2. Працівник фінансової установи, уповноважений розглядати скарги -  Кривошапка 

Вячеслав Васильович.
18.3. Протягом 2013 року до ПрАТ "СК"Фенікс" не надходило скарг споживачів.
18.4. Наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою

Кількість позовів 
стосовно надання 
фінансових послуг

Кількість рішень, 
прийнятих на 

користь позивача

Кількість рішень, 
прийнятих на користь 

відповідача

Кількість справ, 
рішення за якими не 
прийнято станом на 

31.12.2013 р.
і

- - -

19) Законом України „Про страхування” та нормативно-правовими актами органів, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, подання інформації про 
корпоративне управління у страховика, крім цього звіту, не передбачено.

Генсральниґі директор

Головний бухгалтер



З В П П Р О  КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС"
ЗА 2013 РІК

1) Мета провадження діяльності фінансової установи.
Метою діяльності Товариства є одержання прибутку

2) Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управлінню (з 
посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого 
відхилення протягом року.

Кодекс корпоративного управління в ПрАТ "СК "Фенікс" не затверджувався.

3) Власники істотної5 участі (в тому числі особи, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та 
зміну їх складу за рік.

Власниками істотної участі у ПрАТ «СК «Фенікс» є Козюберда Наталія Миколаївна; 
Шпирь Віктор Михайлович. Зазначені особи відповідають встановленим законодавством 
вимогам, протягом 2013 року їх склад не змінювався.

4) Склад наглядової ради фінансової установи та його зміну за рік, у тому числі 
утворені нею комітети.

Наглядова рада не передбачена статутом ПрАТ "СК "Фенікс" і не створювалась.

5) Склад виконавчого органу фінансової установи та його зміну за рік.
У ПрАТ "СК "Фенікс" виконавчим органом є правління у складі:
Виконавчим органом ПрАТ «СК «Фенікс» є його Генеральний директор, Кривошапка 

Вячеслав Васильович. Протягом 2013 року змін у складі виконавчого органу не відбувалось.

6) Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової 
установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або 
споживачам фінансових послуг.

Протягом 2013 року фактів порушення членами виконавчого органу фінансової 
установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або 
споживачам фінансових послуг, не було.

» *

7) Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу.

До ПрАТ "СК"Фенікс" протягом 2013 року органами державної влади були застосовані 
насгугіні заходи впливу:___________________________________________________________________
№ Орган, що 

застосував 
штрафні санкції

№ та дата рішення 
про застосування 

штрафних санкцій

Нормативний акт, за 
порушення якого 

застосовано санкції

Розмір
штрафних

санкцій
- - - - -

До Правління ПрАТ "СК"Фенікс", як виконавчого органу, у 2013 році не було 
застосовано штрафів за вчинення адміністративного правопорушення.

Наглядова рада не передбачена статутом ПрАТ "СК "Фенікс" та не створювалась.

8) Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу 
фінансової установи.

Наглядова рада не передбачена статутом ПрАТ "СК "Фенікс" і не створювалась.
Правління, як виконавчий орган, за 2013 рік отримало наступну винагороду у вигляді 

заробітної плати у сумі: 71 980, 53 гривень.


