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ЗВІТ 

ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" ЗА 2020 РІК 

 

Відповідно до ст. 12-2 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг" ПрАТ «СК «Фенікс» підготовлено звіт про корпоративне управління за 

2020 рік, з розгляду наступних питань: 

1) Мета провадження діяльності фінансової установи. 

Метою діяльності ПрАТ "СК "Фенікс" (надалі – Товариство) є одержання прибутку в інтере-

сах акціонерів Товариства в результаті здійснення підприємницької діяльності у сфері страхуван-

ня. 

Товариство здійснює підприємницьку діяльність шляхом надання підприємствам, організаці-

ям і громадянам України різнопланових страхових послуг, забезпечення страхового захисту їх 

інтересів, відшкодування збитків, заподіяних при настанні страхових випадків. Страхова діяль-

ність Товариства здійснюється на підставі відповідних ліцензій. 

2) Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з по-

силанням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення 

протягом року. 

Кодекс корпоративного управління в ПрАТ "СК "Фенікс" не затверджувався. Однак, система 

корпоративного управління у ПрАТ "СК "Фенікс" відповідає вимогам Статуту та вимогам законо-

давства України. 

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.  

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) у ПрАТ «СК «Фенікс» - Козюберда Наталія 

Миколаївна - 310501 штук простих іменних акцій – 73,928809% голосуючих акцій; власник 

істотної участі у ПрАТ «СК «Фенікс» - Шпирь Віктор Михайлович - 104 999 штук простих 

іменних акцій – 24,999761% голосуючих акцій.  

Зазначені особи відповідають встановленим законодавством вимогам, протягом 2020 року їх 

склад не змінювався. 

4) Склад наглядової ради фінансової установи та його зміну за рік, у тому числі утворе-

ні нею комітети. 

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

5) Склад виконавчого органу фінансової установи та його зміну за рік. 

Виконавчим органом ПрАТ «СК «Фенікс» є його генеральний директор - Кривошапка Вяче-

слав Васильович. У 2020 році змін у складі виконавчого органу не відбувалось. 

6) Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової уста-

нови внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або спожи-

вачам фінансових послуг. 

Протягом 2020 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 2020 року органами державної влади заходи впливу не за-

стосовувалися. 

До генерального директора ПрАТ "СК"Фенікс" у зв’язку з виконанням ним обов’язків одно-

осібного виконавчого органу будь-які санкції протягом 2020 року не застосовувались.  
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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. 

Винагорода виконавчого органу ПрАТ «СК «Фенікс» за 2020 рік визначається згідно штат-

ного розкладу та складає 164, 3 тисячі гривень. 

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

року.  

Основними факторами ризику, які впливали на діяльність ПрАТ "СК"Фенікс" протягом 2020 

року, є: висока конкуренція на ринку страхових послуг; посилення норм регуляторного законодав-

ства та законодавства з питань державного нагляду (контролю); нестабільність політичної та 

економічної ситуації в країні; зниження фактичного рівня доходів населення, що призводить до 

зниження індексу споживчих настроїв потенційних страхувальників, девальвації національної 

валюти та коливання інфляції. 

Вказані ризики є загальними для всього страхового ринку.  

10) Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові харак-

теристики. 

Система управління ризиками у ПрАТ "СК "Фенікс" регулюється «Стратегією управління 

ризиками», затвердженою Наказом Генерального директора Товариства б/н від 25.06.2014 р., 

«Модулями розрахунку кількісних характеристик ризиків», затвердженими Генеральним директо-

ром Товариства 25.06.2014 р. та вимогами чинного законодавства України. 

Наказом Генерального директора Товариства б/н від 25.06.2014 р. відповідальним за вико-

нання функцій оцінки ризиків призначено Директора із страхування - Шпиря Віктора Михайлови-

ча. 

Ключові характеристики: 

Мета управління ризиками полягає у забезпеченні успішного функціонування страховика в 

умовах ризику шляхом мінімізації негативного впливу загроз і небезпек на результати 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 ПрАТ "СК "Фенікс"  систематизує  ризики за такою 

кваліфікацією: андеррайтинговий ризик; ринковий ризик; ризик дефолту контрагента; операцій-

ний ризик; ризик учасника фінансової групи. 

У ПрАТ "СК "Фенікс"  допустимими вважаються ризики, відносна величина можливого зби-

тку для котрих не перевищує 35%, в іншому випадку, Товариство має переглянути заходи управ-

ління цим ризиком з метою зменшення цієї величини до допустимих норм. 

Управління ризиками Товариства включає такі процедури: виявлення (ідентифікація) ризи-

ків; кількісний та якісний аналіз, оцінка і вимірювання ризиків; організація управління ризиками 

(у тому числі планування і організаційне забезпечення реакції на ризики); контроль та моніторинг 

управління ризиками, звітність щодо управління ризиками. 

Виявлення ризиків являє собою встановлення подій та факторів, внутрішніх та/або зовніш-

ніх, які можуть бути істотно вплинути на досягнення сформульованих цілей та реалізацію постав-

лених завдань. Методи оцінки ризиків: статистичні; експертні та аналогові. 

Основними механізмами забезпечення платоспроможності страховика виступають насту-

пні засоби управління ризиками: уникнення ризику; зниження ризику шляхом лімітування та 

диверсифікації; передача ризику шляхом перестрахування; зменшення негативних наслідків 

шляхом створення фондів. 
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До процесу управління ризиками залучені: Виконавчий орган Товариства (Генеральний дире-

ктор) 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 внесення у неї змін у 

відповідь на дію зовнішніх або внутрішніх чинників. Працівник, відповідальний за оцінку ризиків, 

надає пропозиції Виконавчому органу щодо заходів покращення ефективності системи управління 

ризиками. Працівник, відповідальний за оцінку ризиків підпорядковується безпосередньо Вико-

навчому органу Товариства. Він є незалежним структурно та фінансово від підрозділів та посадо-

вих осіб, що безпосередньо пов’язані з прийомом або контролем ризиків. 

По результатам функціонування системи управління ризиками були складені Звіти, згідно з 

якими у 2020 році ПрАТ «СК «Фенікс» не перевищувала допустимі межі ризиків. 

11) Результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контро-

лю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 

відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

У 2020 році функціонування системи внутрішнього аудиту ПрАТ «СК «Фенікс» регламенту-

валося документами, що розроблені відповідно до законодавчих вимог, а саме Положенням про 

службу внутрішнього аудиту ПрАТ «СК «Фенікс», що затверджене Протоколом позачергових 

загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Фенікс» № 1 від 03.04.2018 р. 

Протягом 2020 року внутрішній аудит проводився окремо визначеною посадовою особою-

фахівцем із внутрішнього аудиту Ліжньовою Оксаною Анатоліївною, яку було призначено на 

посаду Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Фенікс» 

№ 1 від 03.07.2017 р. та Наказом № 12 від 03.07.2017 р. 

Відповідальною особою за проведення внутрішнього аудиту (контролю) були проведені вну-

трішні аудиторські перевірки згідно з планом на 2020 р. 

По результатам проведених перевірок було складено аудиторський звіт, згідно з яким було 

зроблено висновок, що посадові особи та працівники ПрАТ „СК „Фенікс" дотримуються вимог 

чинного законодавства та рішень органів управління. Випадків перевищення повноважень поса-

довими особами фінансової установи не виявлено. Перевірена фінансова звітність в усіх суттєвих 

аспектах достовірно та повно відображає фінансовий стан ПрАТ „СК „Фенікс". Аудиторський звіт 

буде наданий загальним зборам акціонерів на чергових зборах акціонерів. 

Примітки до річної фінансової звітності та пояснювальна записка до річного звіту ПрАТ 

"СК"Фенікс" за 2020 рік надані ПрАТ «СК «Фенікс» до НБУ у складі Річних звітних даних 

страховика відповідно до розпорядження Державної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) №39 від 03.02.2004 р. "Про затвердження 

порядку складання звітних даних страховиків". 

12) Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір. 

Факти вiдчуження протягом 2020 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у ста-

тутi ПрАТ "СК"Фенікс" розмiр, відсутні. 

13) Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що пе-

ревищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Протягом 2020 року були вiдсутнi факти купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує 

встановлений у Статутi Товариства розмiр.  

14) Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової 

групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року. 

Протягом 2020 року між ПрАТ «СК «Фенікс» та Кривошапка Вячеславом Васильовичем був 

укладений 1 (один) договір добровільного страхування майна на суму 600,00 грн. По вказаному 

договору страхування страхові тарифи були в межах звичайного тарифу.  
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15) Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків 

фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Органи, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, протягом 2020 року не на-

давали ПрАТ "СК"Фенікс" рекомендацій щодо аудиторського висновку. 

16) Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначений протягом ро-

ку. 

Зовнішнім аудитором ПрАТ «СК «Фенікс» в 2020 році є - Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Аудиторська фірма «ОЛЕСЯ» (код ЄДРПОУ 22930490, адреса: 03040, м. Київ, вул. 

Васильківська, 13, к. 4, свідоцтво АПУ №4423, https://www.auditolesya-kiev.com/, тел.(044) 257-69-

13). 

17) Діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

17.1 Загальний стаж аудиторської діяльності – 25 років;  

Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги ПрАТ «СК «Фенікс»  – 1 рік; 

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 внутрі-

шнього аудитора – відсутні; 

17.4. Ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років – ПрАТ 

"СК"Фенікс" протягом останніх 5 рокiв користувалось послугами таких аудиторських компаній 

як: ТОВ «Аудиторська фірма «Євроаудит», код ЄДРПОУ 30437318, ПП «Аудиторська фірма 

«Укрфінансаудит», код ЄДРПОУ 24089565 та ТОВ «Аудиторська фірма «ГРАНТ ЕКСПЕРТ», код 

ЄДРПОУ 32346062; ТОВ «Аудиторська фірма «ОЛЕСЯ» код ЄДРПОУ 22930490. 

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: 

відсутні. 

18) Захист фінансовою установою прав та інтересів споживачів фінансових послуг, зок-

рема: 

18.1. Для захисту прав споживачiв усi скарги розглядаються Товариством в порядку та у 

строки передбаченi Конституцією України, Законом України "Про звернення громадян", Законом 

України "Про захист прав споживачів", Цивільним кодексом України та іншими нормативними 

актами. 

18.2. Працівник фінансової установи, уповноважений розглядати скарги – Кривошапка Вяче-

слав Васильович. 

18.3. Протягом 2020 року до ПрАТ "СК"Фенікс" не надходило скарг споживачів. 

18.4. Наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою 

та результати їх розгляду:  

Кількість позовів стосовно надання фінансових послуг – 0. 

Кількість рішень, прийнятих на користь позивача – 0.  

Кількість рішень, прийнятих на користь відповідача – 0.  

Кількість справ, рішення за якими не прийнято станом на 31.12.2020 р.- 0. 

19) Корпоративне управління у ПрАТ "СК"Фенікс", подання якої передбачено закона-

ми з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з 

такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулю-

вання ринків фінансових послуг. 

19.1. Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг", Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України № 39 від 03.02.2004 р. "Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків", 
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ПрАТ "СК"Фенікс" з річною фінансовою звітністю подає до НБУ звіт про корпоративне управлін-

ня за 2020 рік. 

19.2. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту, ПрАТ "СК"Фенікс" од-

ним з питань порядку денного Загальних Зборів акціонерів є розгляд звіту про корпоративне 

управління за 2020 рік. 

19.3. На підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 

від 03.12.2013 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів" після затвердження фінансової річної звітності акціонерами на річних Загальних Зборах, 

ПрАТ "СК"Фенікс" здійснює розкриття регулярної річної інформації за 2020 рік шляхом розмі-

щення в загальнодоступній інформації базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондо-

вого ринку, розміщення на власному веб-сайті (http://www.skfenix.net.ua/) не пізніше 30.04.2021 

року. 

19.4. Інформація про корпоративне управління у ПрАТ "СК"Фенікс", що передбачена зако-

нодавством України розкрита у пояснювальній записці до звітних даних. 

 

Генеральний директор    Кривошапка В.В. 

 

Головний бухгалтер    Притика С.А.              

 

Дата: 01.03.2021р.         


