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

1 'сновними факторами ризику, які впливали на діяльність ПрАТ "СК''Фснікс" протягом 
2'.* 15 року, є:

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

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

- фінансова криза, що триває, яка призводить до зниження індексу споживчих настроїв 
" - '""ім'мтх страхувальників:

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

- недобросовісна конкуренція на ринку страхування, яка проявляється у демпінгу 
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 та її ключові 
характеристики.

Система управління ризиками у Товаристві регулюється «Стратегією управління 
ризиками», затвердженою Наказом Генерального директора Товариства б/н від 25.06.2014р., 

Модулями розрахунку кількісних характеристик ризиків», затвердженими Генеральним 
директором Товариства 25.06.2014р. та вимогами чинного законодавства України.

Наказом Генерального директора Товариства б/н від 25.06.2014р. відповідальним за 
виконання функцій оцінки ризиків призначено Директора із страхування, Шпиря Віктора 
Михайловича.

Кіючові характеристики:
Мета управління ризиками полягає у забезпеченні успішного функціонування 

сіраховика в умовах ризику шляхом мінімізації негативного впливу загроз і небезпек на 
рс ; . .ьтати фінансово -  господарської діяльності.

Основними принципами управління ризиками є: принцип усвідомлення прийняття 
ризиків; принцип безперервності; принцип зваженості; принцип мінімізації негативних 
наслідків; принцип економічності управління ризиками.

При здійсненні управління ризиками Товариство систематизує ризики за такою 
кваліфікацією: андеррайтинговий ризик; ринковий ризик; ризик де’фолту контрагента: 
олераційний ризик; ризик учасника фінансової групи;

У Іоваристві допустимими вважаються ризики, відносна величина можливого збитку 
для котрих не перевищує 35%, в іншому випадку Товариство має переглянути заходи 
> правління цим ризиком з метою зменшення цієї величини до допустимих норм.

Управління ризиками товариства включає такі процедури: виявлення (ідентифікація) 
ризиків: кількісний та якісний аналіз, оцінка і вимірювання ризиків; організація управління 
ризиками ( у тому числі планування і організаційне забезпечення реакції на ризики); контроль 
.а моніторинг управління ризиками, звітність щодо управління ризиками.

Виявлення ризиків являє собою встановлення подій та факторів, внутрішніх та'або 
зовнішніх, які можуть бути істотно вплинути на досягнення сформульованих цілей та 
реалізацію поставлених завдань. Методи оцінки ризиків: статистичні; експертні та аналогові.

Основними механізмами забезпечення платоспроможності страховика виступають 
наступні засоби управління ризиками: уникнення ризику; зниження ризику шляхом 
лімітування та диверсифікації; передача ризику шляхом перестрахування; зменшення 
негативних наслідків шляхом створення фондів.

До процесу управління ризиками залучені: Виконавчий орган Товариства (Генеральний 
директор) та працівник, відповідальний за оцінку ризиків. Виконавчий орган Товариства 
здійснює контроль за ефективністю функціонування стратегії управління ризиками, а також 
забезпечує постійну адекватність й ефективність стратегії управління ризиками шляхом
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-  ая \ неї змін у відповідь на дію зовнішніх або внутрішніх чинників. Працівник,
. виальний за оцінку ризиків, надає пропозиції Виконавчому органу щодо заходів 
краіцення ефективності системи управління ризиками. Працівник, відповідальний за оцінку 

ризиків підпорядковується безпосередньо Виконавчому органу Товариства. Він є незалежним 
структурно та фінансово від підрозділів та посадових осіб, що безпосередньо пов'язані з 
прийомом або контролем ризиків.

По результатам функціонування системи управління ри иками були складені Звіти, 
•: :дн:о з якими у 2015 році ПрАТ «СК «Фенікс» не перевищувала допустимі межі ризиків.

11) Результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудит) 
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої 
фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

V 2015 році функціонування системи внутрішнього аудиту ПрАТ «СК «Фенікс» 
рег -ментувалось документами, що розроблені відповідно до законодавчих вимог, а саме

женням про службу внутрішнього аудиту у новій редакції, затвердженим Протоколом 
^чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Фенікс» №3 від 10.11.2014 року.

Внутрішній аудит в Товаристві у 2015 році здійснювався окремо визначеною посадовою 
собою внутрішнім аудитором Іваченко Галиною Олександрівною, яку було призначено на 

посуду Протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Фенікс» №2 від 27.06.2014р. та 
Наказом б/н від 01.07.2014 р.

Внутрішнім аудитором ПрАТ «СК «Фенікс» відповідно до графіку внутрішніх аудитів
2 15 році проведено дві планові перевірки. Об’єктами внутрішніх аудитів виступали:

Уставні документи Товариства, Внутрішні положення (правила страхування, програми, 
тощо) Товариства, Протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства, Накази Генерального 
директора В. В. Кривошапки, Фінансова та податкова звітність Товариства, договори 
страхування та перестрахування Товариством, Правила та Програма проведення фінансового 
моніторингу й інші положення та документи щодо проведення фінансового моніторингу. 
'  хгалтерська документація та каса Товариства, а також річна інвентаризація активів і зобов ’ 
язань Товариства.

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

Примітки до річної фінансової звітності та пояснювальна записка до річного звіту ПрАТ 
"І К Фенікс" за 2015 рік надані ПрАТ «СК «Фенікс» до Нацкомфінпослуг у складі Річних 
звітних даних страховика відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг №39 від
3 2.2004р. "Про затвердження порядку складання звітних даних страховиків".

12) Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 
у стату ті фінансової установи розмір.

Факти відчуження протягом 2015 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 
перевищує встановлений у статуті фінансової ус танови розмір.

Факти купівлі-продажу протягом 2015 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.

Протягом 2015 року між ПрАТ «СК «Фенікс» та Кривошапкою Вячеславом 
Васильовичем був укладений 1 (один) договір про надання поворотної фінансової допомоги 
на суму 15000,00 грн. та 1 (один) договір добровільного страхування майна на суму 177.00 
грн. По вказаному договору страхування страхові тарифи були в межах звичайного тарифу.

З
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В .і ТОВ "ОСЕЛЯ ТНВЕСТ" за 2015 рік було сплачено ПрАТ "СК "Фенікс" за послуги 

----- ти приміщення 20800.00 грн.

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

- :ни. що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, протягом 2015 року не 
— ПрАТ "СК"Фенікс" рекомендацій щодо аудиторського висновку.

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

; знішнім аудитором ПрАТ «СК «Фенікс» є Товариство з обмеженою відповідальністю 
_ -горська фірма «Свроаудит», код СДРПОУ 30437318, яке знаходиться за адресою:

. і" , м. Київ, проспект Академіка Глушкова, будинок І.
г! і  і ■ 1

1") Діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
1~ 1 Загальний стаж аудиторської діяльності 16 років 6 місяців;
Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги ПрАТ "СК"Фенікс” -  більше 9

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

р ; ом року інші аудиторські послуги не надаватись;
"3 . Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

=:-г> трішнього аудитора -  відсутні;
17.4. Ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років -  Протягом 

станніх 5 років ПрАТ "СК"Фенікс" користувалось послугами однієї аудиторської компанії, а
. г  іг ТОВ «Аудиторська фірма «Свроаудит», код СДРПОУ 30437318;

17.5. Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом 
>:>. та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків 
г інансових послуг:

Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом 2015 
року, та фактів подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

пнторським висновком не було.

18) іахнст фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
18.1 Скарги споживачів розглядаються комгпігпо в порядку та в строки, передбачені 

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

Вячеслав Васильович.
18.3. Протягом 2015 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
І

Кількість справ, 
рішення за якими не 
прийнято станом на 

31.12.2015 р.

- ] - -

19) Законом України „Про страхування” та нормативно-правовими актами органів, які 
иійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, подання інформації про 
корпоративне управління у страховика, крім цього^ідіргт-нє передбачено^

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Кривошапка В.В.

Притика С.А.



ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС"
ЗА 2015 РІК

1) Мета провадження діяльності фінансової установи.
Мсюю діяльності Товариства і одержання прио\ і к'у

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

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

3) Власники істотної 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 2015 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 І ІрАм Ч К "Фенікс" і не створювалась.

5) С клад виконавчого орг ану фінансової уст анови та його зміну за рік.
Виконавчим органом ПрАТ «СК «Фенікс» є його Генеральний директор, Кривошапка 

Вячеслав Васильович. Протягом 2015 року змій 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 2015 року фактів порушення членами виконавчого органу фінансової 
установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або
споживачам фінансових послуг, не було.

. і

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 2015 року органами державної влади були застосовані 
пасі>іші заходи впливу:______________________ ______________________ _____ ____________
№ Орган, шо 

застосував 
штрафні санкції

№ та дата рішення 
про застосування 

штрафних санкцій

1 Іормативний акт, за 
порушення якого 

застосовано санкції

Розмір
штрафних

санкцій
- - - - -

До Правління ПрАТ "СК"Фенікс", як виконавчого органу, у 2015 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.
Виконавчий орган ПрАТ «СК «Фенікс» за 2015 рік отримав наступну винагороду у 

вигляді заробітної плати у сумі: 64 862,57 (шістдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят дві 
гривні 57 копійок).


