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1. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Основні відомості про Товариство та обсяг аудиту 

 

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" 

Код ЄДРПОУ 13525951 

Місцезнаходження Україна, 03187, м. Київ, проспект Глушкова, будинок 1 

 

Основним видом діяльності є Інші види страхування, крім страхування життя  

 

Обсяг аудиту визначено як аудит окремого суб’єкта господарювання. 

 

Думка із застереженням 

 

Ми провели аудит фінансової звітності компанії Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія  «Фенікс» (Товариство), що  складається зі звіту про фінансовий стан 

на 31 грудня 2018 р., звіту про  сукупний дохід, звіту про зміни у  власному капіталі та 

звіту про рух грошових  коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до 

фінансової  звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

 

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із 

застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, надає достовірну і 

справедливу інформацію про  фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та 

фінансові результати його діяльності, а також грошові потоки за рік, що закінчився 

зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
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Основа для думки із застереженням 

 

На звітну дату в Товаристві обліковується  фінансовий актив в вигляді довгострокових 

фінансових інвестицій, які обліковуються як інші фінансові інвестиції (прості іменні акції 

українських емітентів), що станом на 31.12.2018 року становлять 7163 тис грн. 

Даний актив кваліфіковано Товариством як довгострокові фінансові інвестиції (інші 

фінансові інвестиції). 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» передбачає визначення збитку (втрат) від зменшення 

корисності активу для фінансових активів, які відображаються у фінансовій звітності за 

амортизованою або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  (капітал).                                                                                                                                                   

Товариством, на звітну дату, обліковуються дані фінансові інструменти за 

собівартістю, без визначення справедливої або амортизованої вартості. 

Вага вартості вказаних фінансових активів у загальній вартості активів Товариства, на 

кінець звітного періоду, становить 14,4%. Викривлення вартості вказаних активів може  

призвести як до викривлення вартості чистих активів Товариства, так і до викривлення 

фінансового результату за звітний період.  

 Некоректна оцінка вказаного активу може  призвести до суттєвого (за змістом), але 

не всеохоплюючого викривлення  фінансової звітності Товариства.  

 

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та Методичних 

рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб’єктів 

господарювання, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.02.2019 р. № 257. 

 

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по 

відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 

Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 

застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з 

етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 

аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш 

значущими підчас нашого аудиту фінансової звітності за 2018 рік. Ці питання 

розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались 

при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо  окремої думки з цих 

питань. 

 

Аудиторами було розглянуте питання стосовно ліквідності  суттєвих статей балансу. 

Зокрема: 

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:  

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств  за якою 

відображена  сума 11212 тис. грн., або 22,6%  від загальної суми балансу. В складі цієї 

статті враховані  корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя 
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інвест»  на суму 2333 тис. грн. та корпоративні права Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Страховий брокер «Профіт» на суму 8879тис. грн. 

  -  інші фінансові інвестиції на  суму 10898 тис. грн., або 21,9%  від загальної суми 

балансу  В складі цієї статті враховані  прості іменні акції українських емітентів 

(Фінансові інвестиції наявні для продажу) на суму 7163 тис. грн. та прості векселі  на 

суму3735 тис. грн.  

             

Відповідальність управлінського персоналу та тих кого наділено найвищими 

повноваженнями  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРННОГО ТОВАРИСТВА"СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ  "ФЕНІКС" за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ  та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 

помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 

оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 

ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 

цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями ПРАТ "СК "ФЕНІКС"  несе 

відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності: 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому 

не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 

аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 

впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 

або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються 

на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовували професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  

Крім того, ми: 

 ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробили й виконали аудиторські процедури 

у відповідь на ці ризики, а також отримали аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; 

 отримали розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту 

для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 

думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінили прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
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персоналом; 

 дійшли до висновку щодо прийнятності використання управлінським 

персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, зробили висновок. Що не існує 

суттєва невизначеність щодо подій або умов. які поставили б під значний сумнів 

можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Наші висновки ґрунтуються 

на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події 

або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній 

основі; 

 нами зроблена оцінка загального подання, структури та змісту фінансової 

звітності, а також того, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в 

основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомили тим, кого наділено найвищими повноваженнями ПРАТ "СК "ФЕНІКС"   

інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські 

результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, 

виявлені нами під час аудиту. 

 

Ми також надали керівництву Товариства твердження, що ми виконали відповідні етичні 

вимоги щодо незалежності, та повідомили їм про всі стосунки й інші питання, які могли б 

обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також відповідні 

застережні заходи, зокрема: 

- нами не надавались неаудиторські послуги, заборонені законодавством, 

-  ключовий партнер з аудиту та ТОВ «Аудиторська фірма «Грант Експерт» є 

незалежними від юридичної особи при проведенні аудиту. 

 

ІІ. ЗВІТ  ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРННОГО ТОВАРИСТВА"СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

"ФЕНІКС" 

 

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо іншої інформації, а саме - 

Річних звітних даних страховика ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРННОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" за 2018 рік на предмет їх відповідності вимогам 

Порядку складання звітних даних страховиків, що затверджено розпорядженням 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  від 03.02.2004 р. за 

№ 39  у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг від 04 вересня 2018 року № 1521) 

   

 Управлінський персонал  несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 

інформація складається з річних звітних даних, але не містить фінансової звітності та 

нашого звіту аудитора щодо неї. 

Річні звітні дані включають: 

  Загальні відомості про страховика, 

  Реквізити, 

•  Розділ 1. Звіт про доходи та витрати страховика 

•  Розділ 2. Показники діяльності із страхування життя 

• Розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж       

страхування життя 
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• Розділ 4. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування 

• Розділ 4а. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування 

• Розділ 5т1. Пояснення щодо операцій перестрахування 

• Розділ 5т2. Пояснення щодо операцій перестрахування 

• Розділ 5т3. Пояснення щодо операцій перестрахування 

• Розділ 5т4. Пояснення щодо операцій перестрахування 

• Розділ 6. Умови забезпечення платоспроможності страховика   

• Розділ 6 Резерви. Розрахунок резервів незароблених премій та частки           

 перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду 

• Розділ 7. Пояснення щодо припинення договорів страхування 

• Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика 

• Декларація 1 

• Декларація 2 

• Філії 

• Пояснювальна записка до звітних даних страховика 

 

 Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми 

не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  

 

 У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, 

отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить 

суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що 

існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 

 

 За результатами розгляду іншої інформації, а саме: Річних звітних даних  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРННОГО ТОВАРИСТВА"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" 

за 2018 рік аудиторами не виявлено  фактів суттєвої невідповідності між іншою 

інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час 

аудиту, які б необхідно включити до звіту. 

Інформація, що наведена в звітності страховика, складена на підставі кількісних та 

вартісних показників, визначених об’єктивно до даних фінансової та бухгалтерської 

звітності. 

 

ІІI. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 

ПРАТ "СК "ФЕНІКС"   здійснює свою діяльність на підставі ліцензій, виданих 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг на здійснення 2-х видів обов’язкового страхування та 10-ти видів добровільного 

страхування 

 

№ 

п/п 
Вид страхування Ліцензія Дата видачи 

У форміобов’язкового страхування 

1 
Страхування відповідальності суб’єктів перевезення 

небезпечних вантажів на випадок настання 
АВ, №533022 21.04.2010 
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негативних наслідків при перевезенні небезпечних 

вантажів 

2 
Особисте страхування від нещасних випадків на 

транспорті 
АВ, №533025 21.04.2010 

У формідобровільногострахування 

1 Страхування медичних витрат АВ, №533023 21.04.2010 

2 
Страхування від  вогневих ризиків та ризиків 

стихійних 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 фінансових ризиків АВ, №533028 21.04.2010 

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

7 

Страхування майна [крім залізничного, наземного, 

повітряного, водного транспорту (морського 

внутрішнього та інших видів водного транспорту), 

вантажів та багажу (вантажобагажу)] 

АВ, №533030 21.04.2010 

8 
Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного) 
АВ, №533031 21.04.2010 

9 

Страхування відповідальності перед третіми особами 

[крім цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту, відповідальності власників повітряного 

транспорту, відповідальності власників водного 

транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника)] 

АВ, №533032 21.04.2010 

10 Страхування від несчасних випадків АВ, №533033 21.04.2010 

 

Товариство додержується вимог ст. 15 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» та повідомляє органу ліцензування про всі зміни даних, які 

були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у 

строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання 

таких змін. 

 

Формування (зміни) статутного капіталу Товариства  

Власний капітал Товариства має наступну структуру:    

Таблиця 1 (в тис.грн.) 

Пасив балансу 
Код 

рядка 
31.12.2017р. 31.12.2018р. 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 27300 27300 

Додатковий капітал 1410 - - 

Резервний капітал 1415 50581 50581 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 
1420 (37500) (32942) 

Усього власного капіталу 
1495 

 
40381 44939 
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Для забезпечення діяльності  ПРАТ "СК "ФЕНІКС"   за рахунок внесків учасників 

створюється Статутний капітал в розмірі 27300000 (Двадцять сім мільйонів  триста тисяч 

грн. 00 коп.),який поділено на 420 000 (чотириста двадцять  тисяч) штук простих іменних 

акцій номінальною вартістю 65 (шістдесят п'ять) гривень 

Згідно Статутним документам, з урахуванням внесених змін та доповнень,  станом на 

31.12.2018-го року, заявлений та сплачений Статутний капітал ПРАТ "СК "ФЕНІКС"   

складає 27300000 (Двадцять сім мільйонів  триста тисяч грн. 00 коп.), що відповідає  

бухгалтерським регістрам та проведеному аудиту. 

Станом на 31.12.2018-го року Статутний капітал Товариства сплачений грошовими 

коштами в повному обсязі.  

Розподіл заявлених та фактично сплачених часток статутного капіталу   між  учасниками 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРННОГО ТОВАРИСТВА"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" 

наведено в таблиці: 

Таблиця 2 (в грн. та %) 

Акціонер Кількість 

акцій, що 

належать 

акціонеру, шт. 

Сума, тис. грн Частка в 

статутному 

капіталі,% 

1 . Шпирь Віктор Михайлович 104 999 6 824,9  24,9998 

2. Козюберда Наталія 

Миколаївна 

310 501 20 182,6  73,9288 

3. Підкуйко Наталя Миколаївна 4 500 292,5 1,0714 

Всього: 420 000 27 300,0 100 

 

Для забезпечення діяльності  ПРАТ «СК «ФЕНІКС» за рахунок внесків учасників 

створюється Статутний капітал в розмірі 27300000 (Двадцять сім мільйонів  триста тисяч 

грн. 00 коп.), який поділено на 420 000 (чотириста двадцять  тисяч) штук простих іменних 

акцій номінальною вартістю 65 (шістдесят п'ять) гривень 

Згідно Статутним документам, з урахуванням внесених змін та доповнень,  станом 

на 31.12.2018-го року, заявлений та сплачений Статутний капітал ПРАТ «СК «ФЕНІКС» 

складає 27300000 (Двадцять сім мільйонів  триста тисяч грн. 00 коп.), що відповідає  

бухгалтерським регістрам та проведеному аудиту. 

Станом на 31.12.2018-го року Статутний капітал Товариства сплачений грошовими 

коштами в повному обсязі, та відповідає Статуту, який  зареєстрований в останнє 

належним чином у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 29.12.2018р  за № 1 067 028252 96. 

 

Згідно прикінцевих положень Закону України  «Про страхування», страховики, які 

займаються видами страхування іншими, ніж страхування життя, зобов'язані мати 

сплачений статутний капітал у розмірі, визначеному ст.2 та 30 Закону, тобто 

встановленому у сумі, еквівалентній 1млн.  євро.  

Статутний капітал ПРАТ "СК "ФЕНІКС"  станом на 31.12.2018 року  в перерахунку 

за курсом ГРН/ЄВРО складає  861 тис. євро, та на дату його формування та сплати  

відповідає вимогам статей  2, 30 Закону України "Про страхування" з  урахуванням  вимог 

Розпорядження  Державної комісії  з регулювання  ринків фінансових послуг  України  № 

40 від 28.08.2003 року.  
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Фінансовим результатом діяльності у звітному періоді є  отриманий  прибуток    у 

сумі 4883 тис. грн. Нарахований податок на прибуток в сумі 325 тис. грн. Сума чистого 

прибутку, яка отримана Товариством в 2018 році склала 4558 тис. грн.  

Чистим фінансовим результатом діяльності у звітному періоді є  отриманий  

прибуток  що зменшив непокритий збиток Товариства, який був отриманий в минулих 

роках. Станом на 31.12.2018 року непокритий збиток становить  32942 тис. грн. та 

відповідає даним  аналітичного обліку.  

Протягом 2018року учасниками не приймалось  рішень щодо виплати дивідендів.  

Станом на дату складання звіту розподіл чистого прибутку не здійснювався, та 

резервний фонд не створювався.  Загальні збори з даного питання не проводилися.  

 

Протягом звітного періоду Товариством  не здійснювався викуп  акцій власної 

емісії. Частка  статутного  капіталу,  що належить державі  або нерезидентам, відсутня. 

Товариство не має часток у статутних капіталах інших фінансових установ, в тому числі 

страховиків. 

 

На думку аудиторів облік та розкриття інформації про  власний капітал в усіх суттєвих 

аспектах відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та 

законодавчим і нормативним вимогам. 

 

Дотримання обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості 

операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями 

з фінансовими активами   

 

В звітному періоді було дотримано нормативи достатності капіталу і платоспроможності, 

ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій. В Товаристві відсутні 

інші показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами. 

 

Вартість чистих активів страховика, утвореного у формі акціонерного товариства, після 

закінчення другого та кожного наступного фінансового року з дати внесення інформації 

про страховика до Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою 

зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика». 

Таблиця 3 (в тис. грн.) 
 

Найменування показника 

На 

01.01.2018р.  

На 

31.12.2018р.  

Активи        /рядок 1300 Балансу/,    всього 45716 49572 

Нематеріальні активи 180 180 

Зобов'язання  (код рядків Балансу 1595, 1695, 1700, 1800),    всього 5335 4633 

Розрахункова вартість чистих активів:   загальна сума активів /рядок 

балансу 1300/ - сума нематеріальних активів /рядок балансу 1000/ - 
загальна сума зобов’язань /сума рядків балансу 1595,1695, 1700, 1800/ 

40201 44759 

Статутний капітал 27300 27300 

Величина перевищення чистих активів (нетто-активів)  над розміром 

статутного капіталу 

12901 17459 
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На кінець звітного періоду вартість нетто-активів (чистих активів) Товариства 

складає 44759 тис. грн., що   більше   на 17459 тис. грн.. ніж  розмір зареєстрованого  

статутного капіталу Товариства, який становить 27300 тис. грн. , що   відповідає вимогам 

ст. 144 Цивільного кодексу України. Нормативний запас платоспроможності Товариства 

станом на 31.12.2018р. складає  1349 тис. грн.   Сума перевищення фактичного запасу 

платоспроможності над нормативним запасом платоспроможності дорівнює  43410 тис. 

грн.  

Товариство дотримується вимоги  щодо вартості чистих активів, установлених 

пунктом 56 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання 

фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913.  

 

Розрахунок ліквідності  

 

Таблиця  4 (в тис. грн.)  

Показник Формула розрахунку 
Значення показника 

Нормативні 

значення 

31.12.2017 31.12.2018  

1 2 3 4 5 

Коефіцієнт ліквідності Ф1 (р1160+р1165) / Ф1 
(р1695-р1665-р1660) 

9,69 13,46 не меньше 
1.0 – 2.0 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
Ф1 р1165 / Ф1 р1695 9,69 13,46 

не меньше 
0.2 – 0.25 

Коефіцієнт покриття 
Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 
(р1695-р1665-р1660) 

10,65 14,51 
не меньше 

0.7 – 0.8 

Коефіцієнт загальної ліквідності  
Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 
(р1595-р1520-р1525 + 

р1695-р1665-р1660) 

4,08 4,69 

не меньше 

1.0 – 2.0 

Коефіцієнт фінансової стійкості 
(платоспроможності, автономії) 

Ф1 р1495 / Ф1 р1300 0,88 0,91 

не меньше 

0.5 

 

Виходячи з наведеного вище та узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансових 

показників, вважаємо, що  станом  на 31 грудня 2018 року фінансовий стан Товариства є  

стабільним.    

Загальні активи Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного періоду,                           

збільшились на 8,4%  на суму 3856 тис. грн..   і, відповідно, складають 45716 тис. грн. та 

49572 тис. грн. (ряд.1300 форми №1 «Баланс»).                

Збільшення   загальної вартості активів на кінець року  відбулось  за рахунок  збільшення 

депозитних вкладів в банківських установах. 

Основні ризики Товариства: 

Управління ризиками в Компанії здійснюється в розрізі фінансових ризиків, операційних 

ризиків та юридичних ризиків. Фінансові ризики включають в себе ринкові ризики і ризик 

ліквідності. Основними завданнями управління фінансовими ризиками контроль за тим, 

щоб схильність до ризиків залишалась в цих межах. Управління операційними та 

юридичними ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрішніх політик та 

процедур з метою мінімізації операційних та юридичних ризиків. 
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Страхові ризики 

Основною діяльністю ПРАТ "СК "ФЕНІКС"   є страхова діяльність, що передбачає 

прийняття ризику втрат з боку іншої сторони чи організації, які напряму несуть ризики 

втрат. Такі ризики стосуються втрати власності, виникнення зобов’язань перед третіми 

особами, нещасних випадків та інших ситуацій, які можуть виникнути у разі настання 

страхового випадку. Таким чином,  Компанія несе ризик невизначеності стосовно строку 

та вартості таких подій, та наступних претензій за договорами страхування. 

Компанія керує своїми страховими ризиками шляхом обмеження страхових сум, 

укладенням договорів перестрахування, застосуванням процедур прийняття ризиків. 

Політика Компанії також спрямована на виконання законодавчих вимог щодо 

забезпечення платоспроможності.  Ці вимоги включають створення обов’язкових 

страхових резервів та перевищення фактичного запасу платоспроможності над 

нормативним, про що Компанія регулярно звітує до органів державного нагляду. 

Компанія укладає договори облігаторного та факультативного перестрахування як 

з резидентами, так і з нерезидентами. Договори з перестрахування не звільняють 

Компанію від прямих обов’язків у відношенні до страхувальника. Компанія укладає 

договори з перестраховиками-нерезидентами, які мають рейтинг фінансової надійності, 

таких як: 

- General Insurance Corporation of India (Індія), що має один з самих високих 

рейтингів фінансової надійності AАА + по версії рейтингового агентства A.M. 

Best.  

- Республіканське унітарне під-во "Белорусская национальная перестраховочная 

организация", (Республика Белорусь), рейтинг фінансової надійності В- по 

версії рейтингового агентства Fitch Ratings . 

- Partner Reinsurance Europe SE (Ірландія), що має високий рейтинг фінансової 

надійності "A" Excellent   по версії рейтингового агентства A.M. Best 

Діяльність відбувається за посередництвом брокера-нерезидента Вілліс Полска с.р.о., що 

має Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг про внесення до Державного реєстру страхових та перестрахових 

брокерів України. 

Кредитний ризик 

 Максимальний обсяг кредитного ризику, що стосується фінансових активів, є 

балансова вартість фінансових активів, що відображена у статтях звіту про фінансовий 

стан (або у детальному аналізі, який наведено у примітках до фінансових звітів). Компанія 

здійснює регулярний моніторинг дебіторської заборгованості за договорами страхування, 

перестрахування, а також іншої дебіторської заборгованості з точки зору її погашення. 

Дебіторська заборгованість за договорами страхування, перестрахування, а також 

інша дебіторська заборгованість Компанії станом на 31.12.2018 року не прострочена та не 

знецінена та має високий рівень кредитної якості активів. 

Ризик ліквідності  

Ризик ліквідності – це ризик неспроможності Компанії виконати свої зобов’язання 

за виплатами у встановлений строк за звичайних або непередбачуваних обставин. 

Основним ризиком, якому піддається Компанія, є вимоги щодо доступності її грошових 

коштів для виконання зобов’язань за договорами страхування.  Політика Компанії 

включає розміщення коштів страхових резервів з урахуванням безпечності, 

прибутковості, ліквідності та диверсифікованості, а також забезпечення фактичної 

платоспроможності на кожну звітну дату у відповідності до вимог законодавства України. 

Керівництво Компанії здійснює управління активами, враховуючи ліквідність, та 

щоденний моніторинг майбутніх грошових потоків та ліквідності. Активи компанії, 

відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює регулювання ринку фінансових 
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послуг, розміщуються виключно в банківських установах «інвестиційного» рівня. 

Дотриманість нормативів ліквідності контролюється  за допомогою спеціалізованої 

звітності. 

З метою забезпечення платоспроможності Товаристві встановлюється обов’язковий 

щоквартальний моніторинг наступних величин: 

1.1.Відношення фактичної величини платоспроможності до нормативної величини 

платоспроможності 

1.2.Відношення сумарної величини активів, прийнятих для покриття страхових резервів, 

до величини страхових резервів 

1.3.Відношення нетто-активів до статутного капіталу 

1.4.Відношення статутного капіталу до мінімальної величини статутного капіталу згідно 

вимог законодавства 

По кожному з вищеназваних відношень встановлюється мінімальний рівень (у відсотках). 

У випадку, якщо  

фактичне відношення стає нижче за мінімальний рівень, вимагається створення плану дій 

щодо покращення  

ситуації. 

За результатами річної звітності проведено стрес-тестування.  

За результатами проведеного стрес-тестування виявлено, що найбільший вплив на 

величину нетто-активів отримано при сценарії зниження вартості нелістингових акцій 

(вплив на 7%), проте абсолютна величина нетто-активів набагато перевищує нормативний 

запас платоспроможності, що свідчить про нечутливість Компанії до розглянутого 

сценарія. 

 

Операційні ризики мінімізуються шляхом стандартизації бізнес-процесів, та 

відповідного контролю за їх виконанням на кожному етапі.   

Управління юридичним ризиком здійснюється  за допомогою відповідного 

юридичного департаменту, до функції якого належить контроль за наявністю таких 

ризиків та їх врегулювання.  

Ринковий ризик. Компанія піддається ринковим ризикам, які виникають у зв'язку з 

відкритими позиціями по  валюті та відсотковим ставкам, які схильні до впливу загальних 

і специфічних коливань ринку. 

Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик зміни вартості фінансового інструмента 

внаслідок коливань валютних курсів. Компанія проводить операції в гривнях, отже, вона 

не піддавалася впливу суттєвого валютного ризику за станом на 31 грудня 2018 року,  

Ризик відсоткової ставки. Компанія піддається ризику у зв'язку з впливом коливань 

домінуючих рівнів ринкової відсоткової ставки на її фінансовий стан та грошові потоки. 

Відсоткова маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може також 

зменшуватися або приносити збитки в разі непередбачених змін. У Компанії відсутні 

офіційно оформлена політика і процедури для управління ризиком відсоткової ставки, 

оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності Компанії є несуттєвим. 

Інформація про відсоткові активи і зобов'язання Компанії представлена у Примітці 8. За 

станом на кінець кожного звітного періоду у Компанії не було фінансових активів зі 

змінною відсотковою ставкою або відсоткових зобов'язань. Станом на 31 грудня 2017року 

та 31 грудня 2018року зміни відсоткових ставок не надали б впливу на прибуток або 

збиток і / або капітал Компанії. 
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Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - 

це ймовірність настання страхової події і невизначеність суми відповідного 

відшкодування. По самій суті договору страхування, цей ризик є випадковим і внаслідок 

цього непередбачуваним. 

Для портфеля договорів страхування, де теорія ймовірності використовується для 

визначення ціни договору та створення резервів, основний ризик, якому піддається 

Компанія, полягає в тому, що фактичні виплати перевищать балансову вартість страхових 

зобов'язань. Це може відбутися в результаті того, що регулярність або розмір виплат 

будуть вищі, ніж за оціночними даними. Страхові випадки носять випадковий характер, і 

фактична кількість і сума виплат будуть з року в рік відрізнятися від даних, передбачених 

страховими моделями. Як показує досвід, чим більше портфель подібних договорів 

страхування, тим менше відносна мінливість очікуваного результату. Крім того, якщо 

портфель договорів страхування є більш диверсифікованим, зміни в який-небудь з його 

підгруп нададуть менший вплив на портфель в цілому. 

Компанія контролює страховий ризик шляхом: 

 стратегії андерайтингу та проактивного моніторингу ризику. Компанія встановлює 

ліміти максимально можливої суми страхових збитків, які вона може 

відшкодувати, і передає відповідні контрольні повноваження співробітникам з 

урахуванням їх професійної компетентності. Оцінка потенційних нових продуктів 

проводиться з метою всебічного аналізу пов'язаних з ними ризиків і виправданості 

таких ризиків з точки зору майбутніх доходів. 

 укладання відповідних договорів перестрахування. Компанія прагне 

диверсифікувати діяльність з перестрахування, використовуючи як договори 

облігаторного перестрахування, так і договори факультативного перестрахування. 

Крім того, політика Компанії передбачає максимальне утримання ризику 

відповідальності по окремих страхових продуктах. 

 

Компанія здійснює страхову діяльність виключно в Україні, і всі договори страхування 

укладаються в українських гривнях. Керівництво аналізує концентрацію страхового 

ризику за напрямками страхової діяльності. Відповідна інформація представлена в 

Примітці 10 

 

У страховика організована і функціонує Система управління ризиками, яка включає 

стратегію управління ризиками та реалізацію управління ризиками. 

Відповідальний працівник, що виконує функцію оцінки ризиків, підпорядковується Голові 

Правління і безпосередньо виконує функції з управління ризиками, а саме: 

розробляє програми і стратегії управління ризиками; 

розробляє заходи з управління ризиками, включаючи програми зниження позапланових 

втрат; 

розробляє і переглядає процеси управління ризиками; 

здійснює моніторинг ризиків. 

Метою управління ризиками у ПРАТ "СК "ФЕНІКС"   є уникнення і мінімізація ризиків, 

пом’якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них. 

Основними елементами системи управління ризиками ПРАТ "СК "ФЕНІКС"   є:  

ідентифікація (виявлення ризику і ризикових сфер діяльності); 

квантифікація (аналіз та кількісна оцінка ризику);  

контроль (встановлення обмежень та допустимих рівнів ризиків); 

управління (визначення процедур та методів з ослаблення негативного впливу ризиків); 
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моніторинг (постійне відстеження рівня ризиків з механізмами зворотного зв’язку).  

 

ПРАТ "СК "ФЕНІКС"   здійснює управління ризиками за такою класифікацією:  

андеррайтинговий ризик, що включає: ризик недостатності страхових премій і резервів 

(ризик, викликаний коливаннями частоти, середніх розмірів та розподілу збитків при 

настанні страхових випадків), катастрофічний ризик (ризик, викликаний неточністю 

прогнозів настання надзвичайних подій та оцінок їх наслідків); 

ринковий ризик, що включає: ризик інвестицій в акції (ризик, пов’язаний із чутливістю 

вартості активів, зобов’язань та фінансових інструментів страховика до коливання 

ринкової вартості акцій);  

ризик процентної ставки (ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань 

страховика до коливання вартості позикових коштів); валютний ризик (ризик, пов’язаний 

із чутливістю вартості активів та зобов’язань страховика до коливання курсів обміну 

валют);  

ризик спреду (ризик, пов’язаний із чутливістю активів та зобов’язань страховика до 

коливання різниці в доходності між облігаціями підприємств та державних облігацій 

України з тим самим (або близьким) терміном до погашення);  

майновий ризик (ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань 

страховика до коливання ринкових цін на нерухомість); ризик ринкової концентрації 

(ризик, пов’язаний із недостатньою диверсифікованістю портфеля активів або у зв’язку зі 

значним впливом одного або кількох емітентів цінних паперів на стан активів); 

ризик дефолту контрагента (ризик неспроможності контрагента (перестраховика, 

боржника та будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов’язання 

перед страховиком); 

операційний ризик (ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки 

управління, процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, 

надійності технологій, а також помилки та несанкціоновані дії персоналу); 

ризик учасника фінансової групи (ризик негативного впливу на фінансовий стан 

страховика-учасника фінансової групи, викликаний погіршенням фінансового стану 

іншого учасника групи, до складу якої входить страховик). 

ПРАТ "СК "ФЕНІКС"   проводить  системний аналіз та обробку інформації на предмет 

виявлення ризиків та впроваджує заходи щодо попередження, уникнення, мінімізації, 

локалізації або поділу ризику, встановленого в процесі діяльності Товариства. 

 

Станом на «31» грудня 2018 р. страхова Компанія наражається на наступні ризики: 

 

Ризики, впливу яких піддається Компанія 

Назва Ступінь впливу 

Ризик недостатності страхових премій і резервів низький рівень ризику 

Катастрофічний ризик низький рівень ризику 

Валютний ризик низький рівень ризику 

Ризик ринкової концентрації низький рівень ризику 

Ризик дефолту контрагента низький рівень ризику 

Ризик інвестицій в акції низький рівень ризику 

Операційні ризики низький рівень ризику 

Ризик учасника фінансової групи низький рівень ризику 

 

З огляду на вищевикладене, в компанії відсутні ризики, які значною мірою можуть 

вплинути на господарську діяльність компанії. Перевірка платоспроможності Компанії 
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показала, що Компанія має необхідний запас платоспроможності станом на 31.12.2018 

року і Компанія здійснює своєчасне виконання більшості перерахованих вимог. 

Щодо всіх виявлених ризиків розроблено методи управління цими ризиками виходячи з 

фінансової спроможності страхової компанії. 

 

Дотримання порядку формування, ведення обліку, достатності та адекватності 

сформованих резервів відповідно до законодавства  

 

Протягом 2018 року Товариство проводило формування та облік резерву незароблених 

премій та резерву заявлених але не виплачених збитків. Розрахунок резервів Товариство 

проводило за Методикою формування страхових резервів за видами страхування, іншими 

ніж страхування життя, яка затверджена Розпорядженням Державної комісії з 

регулювання  ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004р.  

    

 Розрахунок величини резерву незароблених премій на протязі 2018 року здійснювався 

методом визначеним Законом України «Про страхування» та обліковою політикою 

товариства, а саме: 

Величина резерву незароблених премій встановлюється із застосуванням коефіцієнту 0,8 

залежно від часток надходжень сум страхових платежів з відповідних видів страхування у 

розрахунковий період, а саме у кожному місяці попередніх дев’яти місяців і обчислюється 

так: 

- частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового 

періоду множаться на 1/4, 

- частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового 

періоду множаться на ½, 

- частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового 

періоду множаться на ¾. Отримані суми додаються.  

 

Крім резервів незароблених премій Компанія формує інші резерви. 

Станом на 31.12.2018р. величина сформованих страхових резервів складає 2798 тис. грн. з 

них: 

в т.ч. резерви довгострокових зобов’язань – відсутні. 

- резерви заявлених але не виплачених збитків – 27 тис. грн. 

- резерв незароблених премій – 2771 тис. грн. 

 

Розміщення страхових резервів в Товаристві здійснюється згідно вимог ст. 31 Закону 

України «Про страхування» та Розпорядження №396 від 23.02.2016 «Про затвердження 

Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та 

якості активів страховика». 

 

Дотримання відповідності політики перестрахування, в т.ч. прийняття 

ризиків  у перестрахування лише з тих видів добровільного і обов’язкового 

страхування, на здійснення яких отримана ліцензія, та укладення договорів   

перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами у відповідності 

до Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика 

(перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 04.02.2004 № 124;  
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Величина частки перестраховиків у резервах незароблених премій з відповідних видів 

страхування визначається  у залежності від належних до сплати перестраховикам суми 

часток страхових платежів від операцій з перестрахування. 

Обчислення величини частки перестраховиків у резервах незароблених премій 

здійснюється в порядку, за яким визначається величина резервів незароблених премій за 

видами страхування з дати вступу в дію договору перестрахування. 

 

Частка перестраховиків в страхових резервах  - 994 тис. грн.  

в т.ч. резерви збитків або резерви належних виплат – 18 тис. грн. 

резерви незароблених премій – 976 тис. грн. 

 

ПРАТ "СК "ФЕНІКС"   не має  фактів перевищення  частки страхових платежів, 

належних перестраховикам, над загальним обсягом страхових платежів, отриманих за 

звітний період, а також фактів перевищення частки страхових виплат (відшкодувань), 

компенсованих перестраховиками, над загальним обсягом сплачених страхових виплат 

(відшкодувань). 

 

Дотримання належного та повного формування та обліку резерву заявлених, але   

невиплачених збитків (для страховика, який здійснює види страхування інші, ніж 

страхування життя) або резерву належних виплат страхових сум (для страховика, 

який здійснює страхування життя) 

 У звітному році ПРАТ "СК "ФЕНІКС",   сума резервів збитків, сформована 

відповідно до законодавства,  дорівнює 27,4 тис. грн. та дорівнює розміру суми резервів, 

сформованих актуарно за результатами перевірки адекватності страхових зобов’язань. 

Звітом актуарія від 21.02.2019р.підтверджено що страховик формує резерви в достатньому 

об’ємі. 

 

Дотримання встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до 

фінансової групи, у разі входження суб'єкта господарювання до такої   

ПРАТ "СК "ФЕНІКС"   ні до яких  фінансових  груп не входить.  

 

Дотримання структури інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів 

емітента (назва, код за ЄДРПОУ), суми, ознаки фіктивності тощо . 

Облік довгострокових фінансових інвестицій відображається  в фінансовій звітності 

згідно  МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 «Фінансові інструменти: 

визнання та оцінка». 

Станом на 31.12.2018 року   на балансі Товариства  враховуються   Довгостроковi 

фiнансовi інвестиції:  

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств  за якою 

відображена  сума 11212 тис. грн., або 22,6%  від загальної суми балансу. В складі цієї 

статті враховані  корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя 

інвест»  на суму 2333 тис. грн. та корпоративні права Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Страховий брокер «Профіт» на суму 8879тис. грн. 

  -  інші фінансові інвестиції на  суму 10898 тис. грн., або 22,%  від загальної суми балансу  

В складі цієї статті враховані  прості іменні акції українських емітентів (Фінансові 

інвестиції наявні для продажу) на суму 7163 тис. грн. та прості векселі (iнвестицiї, що 

утримуються до погашення) на суму3735 тис. грн.  
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Дотримання інших законодавчих та нормативних актів  

В своїй діяльності Товариство дотримується вимог законодавчих та нормативних  актів 

з урахуванням специфіки страхової  діяльності, зокрема:   

Вимог щодо розкриття  інформації на власному веб-сайті відповідно до частин 

четвертої, п’ятої статті 121  Закону про фінансові послуги.  

Товариство надає  клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону про 

фінансові послуги, а також розміщує інформації, визначену частиною першою статті 12 

зазначеного закону, на власному веб-сайті http://www.skfenix.net.ua) та забезпечує її 

актуальність. 

На сайті Товариства (http://www.skfenix.net.ua) розміщено: 

- повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової 

установи; 

- дозвільні документи для надання послуг; 

- перелік страхових  послуг, що надаються Товариством; 

- річна фінансова звітність за  2017 рік. 

- внутрішні правила надання фінансових послуг; 

 Товариство дотримується   вимог статті 10 Закону про фінансові послуги щодо 

прийняття рішень у разі конфлікту інтересів. 

 Протягом звітного періоду не виявлено фактів виникнення конфлікту інтересів. 

 

 Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів 

господарської діяльності, встановлених   пунктом 37 Ліцензійних умов КМУ № 913 від 07 

грудня 2016 р. та розділом 2 Положення Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових  № 1515 від 08.07.2004 р.; 

 

 Фінансові активи від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, 

установлених пунктом 38 Ліцензійних  умов № 913  Товариством в 2018 році не 

залучались. 

 

 Товариством  забезпечено  зберігання грошових коштів і документів, відповідних  

заходів безпеки відповідно до вимог  встановлених  Постанова НБУ №148 від 27.12.2017р. 

Станом на 31.12.2018 року залишок грошових коштів Товариства у фінансових установах 

України становить 24233 тис. грн.,   та складається з залишку на поточних рахунках в 

різних банках в сумі 492 грн.,  що підтверджується банківськими  виписками та коштів, 

розміщених на депозитах у різних банківських установах на суму 23741 тис. грн. а саме:  

                                                                                                               Таблиця 5(тис. грн.) 

 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2018 р. 

Грошові кошти у касі  44 57 

Грошові кошти на поточних банківських 

рахунках 4017 492 

Грошові кошти на  депозитних банківських 

рахунках 15609 23741 

Всього грошових коштів та їх еквівалентів  19670 24290 
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Станом на 31.12.2018 року Товариство  не має грошових коштів, які утримуються і є 

недоступними для використання.  

 

Організація внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту  

В 2018 році функціонування системи внутрішнього аудиту ПРАТ "СК "ФЕНІКС"   

регламентувалося документами, що розроблені відповідно до законодавчих вимог, а саме 

Положенням про службу внутрішнього аудиту ПРАТ "СК "ФЕНІКС"  що затверджені 

Протоколом загальних зборів № 3 від 10.11.2014 р. 
 

Товариство має відповідне програмне забезпечення та спеціальне технічне 

обладнання, які передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг 

споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг. 

 

Інші питання щодо дотримання законодавчих та нормативних актів при проведенні 

аудиту 

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо іншої інформації, а саме – Звіту 

з корпоративного управління ПРАТ "СК "ФЕНІКС" за 2018 рік на предмет його 

відповідності вимогам ст.401  Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а 

також  положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів 

корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р № 955). 

Управлінський персонал ПРАТ "СК "ФЕНІКС"  несе відповідальність за складання 

і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління за 2018 р. 

Також управлінський персонал відповідальний за впровадження такого внутрішнього 

контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання достовірної 

звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

У зв’язку з дослідженням інформації, наведеної в Звіті про корпоративне 

управління, щодо з’ясування ступеня  дотримання вимог  ст. 401  Закону України «Про 

цінні папери та фондовий ринок», а також положень нормативного документу НКЦПФР – 

«Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 

955), нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому 

розглянути, чи існує суттєва невідповідність в частині розкриття інформації між Звітом 

про корпоративне управління ПРАТ "СК "ФЕНІКС" та вимогами, що визначені  

зазначеним вище  діючим законодавством,  або нашими знаннями, отриманими під час 

аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо 

на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення 

цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 

Завдання з надання впевненості виконувалося згідно з вимогами Міжнародного стандарту 

завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи 

оглядами історичної фінансової інформації».  

Цей стандарт вимагає, щоб ми планували і виконували завдання для отримання 

обгрунтованої впевненості в тому, що Товариство дотримувалося в усіх суттєвих аспектах 

вимог ст.401  Закону України про цінні папери та фондовий ринок при розкритті 

інформації у Звіті з корпоративного управління. 

Завдання з надання впевненості передбачає виконання аудиторських процедур для 

отримання аудиторських доказів щодо достовірності розкриттів у Звіті про корпоративне 
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управління за 2018 рік. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи 

оцінку ризиків суттєвих викривлень звітності 

Перевірка проводилася шляхом співставлення даних статутних документів, 

протоколів загальних зборів, наглядової ради та іншої інформації з даними наведеними в 

Звіті про корпоративне управління. Під час перевірки зроблені дослідження шляхом 

тестування доказів на обґрунтування  інформації, розкритих у Звіті.  

 

За результатами розгляду інформації, наведеної в  Звіті з корпоративного 

управління ПРАТ "СК "ФЕНІКС" за 2018 рік аудиторами не виявлено  фактів суттєвої 

невідповідності  в частині розкриття інформації між Звітом  про корпоративне управління 

Товариства та вимогами діючого законодавства. 

 

На нашу думку ПРАТ "СК "ФЕНІКС" в усіх суттєвих аспектах дотримано вимоги 

ст. 401  Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» а також  положень 

нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного 

управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955)  при розкритті інформації у Звіті з 

корпоративного управління. 

 

Ми підтверджуємо, що наша аудиторська думка узгоджується з додатковим звітом 

аудиторському комітету (власникам Товариства). 

Тривалість завдання з обов’язкового аудиту – 1 рік. 

Аудитор призначений рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства “Страхова компанія „Фенікс” від 28.02.2019 р. (протокол № 1). 

 

Аудитор: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Грант 

Експерт»,  код ЄДРПОУ 32346062 

Адреса: 02098, м. Київ, пр-т П. Тичини, 22-а, кв.9 

Товариство включене до  Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, що ведеться АПУ відповідно до 

законодавства, номер реєстрації у реєстрі 3170. 

Ключовим партнером з аудиту є Збожинський Володимир Петрович 

Сертифікат аудитора № 000967 

Договір № 01А-18/12 від 05.03.2019 р. 

Ключовий парнер      В.П.Збожинський 

Директор                                                Г.В. Харламова 

 
Дата звіту:   15 квітня 2019 р. 
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