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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

генеральний директор    Кривошапка Вячеслав Васильович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариства "Страхова компанiя "Фенiкс" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13525951 

4. Місцезнаходження: 03028, Україна, Голосїiвський р-н, м.Київ, проспект Науки,30 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 298-04-86., вiдсутнiй 

6. Адреса електронної пошти: sk.feniks@emitent.net.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2021, Протокол № 2 рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Фенiкс" 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа 

"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://www.skfenix.net.ua/?page_id=15

66 26.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру  

1) інформація про випуски акцій емітента  

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. 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 станом на кінець звітного року  

38. 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  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Примiтки: 

Iнформацiя по п. 2 не надається, оскiльки не є обов'язковою для приватних акцiонерних 

товариств. 

Iнформацiя по п. 4 не надається, оскiльки посада корпоративного секретаря не створювалась. 

Iнформацiя по п. 5 не надається, оскiльки Товариство не здiйснювало рейтингову оцiнку. 

Iнформацiя по п. 6 не надається, оскiльки  у Товариства вiдсутнi фiлiали та iншi вiдокремленi 

структурнi пiдроздiли. 

Iнформацiя по п. 7 не надається, оскiльки у Товариства за 2020 рiк вiдсутнi судовi справи з 

позовними вимогами на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства. 

Iнформацiя по п. 8 не надається, оскiльки у 2020 роцi органами державної влади штрафнi 

санкцiї на Товариство не накладались. 

У п. 10 iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається 

у зв'язку з вiдсутнiстю в Товариствi таких осiб. 

У п. 10 iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що протягом 2020 року жодна посадова особа 

не звiльнялась. 



Iнформацiя по п. 13 не надається, оскiльки змiн у складi акцiонерiв, яким належать голосуючi 

акцiї у Товариства не було.  

Розкриття iнформацiї по пунктах 14-15 приватними акцiонерними товариствами, чинним 

законодавством не вимагається. 

Iнформацiя у п. 17: 

2) iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки вiдсутнi облiгацiї; 

3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, оскiльки протягом 

2020 року не випускались; 

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, оскiльки вiдсутнi такi цiннi 

папери; 

5) iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, у зв'язку з 

вiдсутнiстю таких дiй; 

6) iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, 

у зв'язку з вiдсутнiстю таких дiй. 

Для ПрАТ, щодо цiнних паперiв не здiйснено публiчну пропозицiю, розкриття iнформацiї по 

п. 18 не є обов'язковою та вказанi об'єкти нерухомостi в Товариствi вiдсутнi. 

Iнформацiя  по п. 19 не надається, у зв'язку з вiдсутнiстю в Товариствi iнших цiнних паперiв, 

окрiм акцiй. 

Iнформацiя по п. 21 не надається, у зв'язку з вiдсутнiстю обмежень щодо обiгу цiнних паперiв. 

Iнформацiя по пп. 2 п. 24 щодо вартостi чистих активiв емiтента не розкривається, оскiльки 

Товариство здiйснює страхову дiяльнiсть. 

Iнформацiя по пп. 4 п. 24 щодо обсягiв виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не 

розкривається, оскiльки Товариство не вiдноситься до таких пiдприємств.  

Iнформацiя по пп. 5 п. 24 щодо собiвартостi реалiзованої продукцiї не розкривається, оскiльки 

Товариство не вiдноситься до таких пiдприємств. 

Iнформацiя по пунктах 25-28 щодо значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю не 

розкривається на пiдставi абз. 4 ч. 8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок". 

Iнформацiя в п. 31 щодо рiчної фiнансової звiтностi поручителя не розкривається у зв'язку з її 

вiдсутнiстю. 

Iнформацiя по п. 33 щодо акцiонерних або корпоративних договорiв, укладених акцiонерами 

не надається у зв'язку з їх вiдсутнiстю. 

Iнформацiя по п. 34 не надається у зв'язку з тим, будь-якi договори та/або правочини, умовою 

чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом у Товариства 

вiдсутнi. 

Iнформацiя по п. 35 не надається у зв'язку з тим, що вiдомостi щодо особливої iнформацiї про 

iпотечнi цiннi папери, що виникли протягом перiоду вiдсутнi. 

Iнформацiя по пунктах 36-37 не надається, оскiльки Товариство не випускало iпотечнi 

облiгацiї. 

Iнформацiя по п. 38 не надається у зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства прострочених кредитних 

платежiв. 

Iнформацiя по п. 39 не надається, оскiльки Товариство не випускало iпотечнi сертифiкати. 

Iнформацiя по п. 40 не надається у зв'язку з тим, що реєстр iпотечних активiв вiдустнiй. 

Товариство немає ФОН, тому пункти 41-45 не заповнюються. 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариства "Страхова компанiя "Фенiкс" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "СК "Фенiкс" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 24.04.2001 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 27300000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 38085 

2) IBAN 

 UA373808050000000000026501625 

3) поточний рахунок 

 UA373808050000000000026501625 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 38085 

5) IBAN 

 UA053808050000000000265032961 

6) поточний рахунок 

 UA053808050000000000265032961 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 "Оселя Iнвест" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 35210042 

4) Місцезнаходження 

 03028, м. Київ, проспект Науки, 30. 

5) Опис  

 Частка учасника ПрАТ "СК "Фенiкс"  у статутному капiталi ТОВ "Оселя Iнвест"  складає 

99,99%. 

 

1) Найменування 



 "Страховий брокер"Профiт" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33155320 

4) Місцезнаходження 

 03113, м. Київ, вул Дружкiвська, 10 

5) Опис  

 Частка учасника ПрАТ "СК "Фенiкс" у статутному капiталi ТОВ "Страховий брокер 

"Профiт" складає 26,999997222%. 

 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiн в органiзiцiйнiй структурi ПрАТ "СК "Фенiкс" у 2020 роцi не вiдбувалось. 

 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 7. 

Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 

Позаштатних осiб - 0. 

Особи, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1. 

Фонд оплати працi за звiтний перiод -.936,2 т. грн 

Фонд оплати працi було збiльшено порiвняно з 2019 роком на 160,9 т. грн 

Кадрова програма емiтента, що спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 

операцiйним потребам вiдсутня. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

ПрАТ "СК "Фенiкс"  не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

ПрАТ "СК "Фенiкс" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами 

та установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 



Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не 

надходили. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Iнформацiя щодо облiкової полiтики Товариства розкрита в примiтках до фiнансової звiтностi: 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до положень Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р №996-XIV, Порядку 

подання фiнансової звiтностi, затвердженому Постановою Кабiнету Мiнiстрiв № 419 вiд 28 

лютого 2000 року зi змiнами та доповненнями, Листа Нацiонального Банку України, 

Мiнiстерства Фiнансiв України, Державної служби статистики Україна вiд 07.12.2011 р №12-

208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702 "Про застосування мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi" на базi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - 

МСФЗ) на основi правил облiку за початковою вартiстю, з урахуванням змiн, внесених у ходi 

початкового визнання фiнансових iнструментiв на основi справедливої вартостi, та переоцiнки  

фiнансових активiв, доступних для продажу, й фiнансових iнструментiв, класифiкованих за 

справедливою вартiстю у складi прибуткiв або збиткiв. Основнi принципи облiкової полiтики, 

якi були використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, викладенi нижче. Такi принципи 

узгоджено застосовуються до всiх звiтних перiодiв, якщо не вказано iнше.  

Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки.  

Фiнансовi iнструменти-основнi термiни оцiнки.  

Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, 

коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. 

Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку 

за датою розрахунку. 

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi 

строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання 

зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).   

Компанiя класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за 

амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв:  

а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; 

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 

Компанiя визнає такi категорiї фiнансових активiв: 

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку; 

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

Компанiя визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: 

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю; 

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Компанiя оцiнює 

їх за їхньою справедливою вартiстю . 

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:  

а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та  

б) отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове 

взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку. 

Фiнансовий актив оцiнюється  за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою 

одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують  

грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку 

основної суми.  

Компанiя визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, 



який облiковується за амортизованою вартiстю. 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. 

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 

короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.1 цих Примiток. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 

активами. 

Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх 

номiнальнiй вартостi. 

Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюється за 

амортизованою собiвартiстю. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 

здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України 

(НБУ). 

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть 

бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про 

лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, 

визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного 

перiоду. 

 

Фiнансовi iнвестицiї 

В результатi застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" Товариство класифiкує цiннi 

папери за такими категорiями:  

o Вкладення в цiннi папери призначенi для торгiвлi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 

через прибуток i збиток;  

o Цiннi папери з фiксованими строками погашення за умови, що керiвництво має намiр i 

можливiсть утримувати цi цiннi папери до погашення, класифiкуються як утримуванi до 

погашення; 

 o Цiннi папери при намiрi володiння протягом невизначеного перiоду, якi можуть бути 

реалiзованi для пiдтримки лiквiдностi або в результатi змiни ставки процента, валютного курсу 

або цiн на ринку цiнних паперiв, класифiкуються, як в наявностi для продажу.  

Вiднесення фiнансових iнвестицiй до певної категорiї вiдбувається в момент здiйснення 

iнвестицiї та пiд час регулярного перегляду вiдповiдностi iнвестицiй поставленим цiлям. 

Фiнансовi iнвестицiї, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

приймаються до облiку за вартiстю придбання. Витрати на виплату винагороди та комiсiйних, 

що сплачуються Товариством брокерам i агентам не збiльшують вартiсть фiнансової iнвестицiї. 

Придбання цiнних паперiв, що класифiкованi як призначенi для торгiвлi, за якими iснує 

активний ринок, i ринкова вартiсть яких може бути достовiрно визначена, на дату складання 

звiтностi враховуються за ринковою вартiстю.  

Цiннi папери призначенi для торгiвлi, вартiсть яких неможливо визначити достовiрно, 

облiковуються за собiвартiстю, оскiльки по них не iснує ринкових котирувань на активному 

ринку. Цiннi папери до погашення первинно оцiнюються i вiдображують у бухгалтерському 

облiку за собiвартiстю (у розрiзi таких складових: номiнальна вартiсть, дисконт або премiя, сума 



накопичених процентiв на дату придбання). Комiсiйнi витрати та iншi витрати, пов'язанi з 

придбанням боргових цiнних паперiв, збiльшують суму премiї (дисконту) на дату їх придбання.  

На дату балансу борговi цiннi папери до погашення вiдображують за амортизованою 

собiвартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки процента.  

До цiнних паперiв, що класифiкуються як наявнi для продажу, вiдносяться акцiї, iншi цiннi 

папери з нефiксованим прибутком та борговi цiннi папери.  

На дату балансу цiннi папери наявнi для продажу вiдображаються:  

o за справедливою вартiстю; 

 o за собiвартiстю з урахуванням часткового списання внаслiдок зменшення корисностi - акцiї та 

iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити 

неможливо.  

Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi 

включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням 

наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких 

емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. 

Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi Товариства облiковуються згiдно МСБО 28 

"Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства". До iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi Товариства 

належать акцiї та iншi цiннi папери (корпоративнi права) з нефiксованим прибутком емiтентiв, 

якi вiдповiдають визначенням асоцiйованої або дочiрньої Товариствi, за винятком таких цiнних 

паперiв, що придбанi та утримуються виключно для продажу. Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi 

Товариства первинно оцiнюються i вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. 

Витрати на операцiї, пов'язанi з придбанням iнвестицiї, збiльшують суму такої iнвестицiї на дату 

її придбання. Iнвестицiї в асоцiйованi Товариства облiковуються за методом участi в капiталi, 

згiдно з яким балансова вартiсть iнвестицiй вiдповiдно збiльшується або зменшується на суму 

частки iнвестора в чистому прибутку (збитку) та в сумi змiни загальної величини власного 

капiталу об'єкта iнвестування за звiтний перiод. 

 

Дебiторська заборгованiсть та передплата 

Дебiторська заборгованiсть облiковується за принципом нарахування i вiдображається за 

амортизованою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть визнається в разi виникнення юридичного 

права на отримання платежу згiдно з договором. Передплата визнається на дату платежу та 

вiдображається у звiтi про сукупнi доходи пiсля надання послуг. 

Якщо у Компанiї iснує об'єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i передоплата 

не будуть вiдшкодованi, Компанiя створює вiдповiдний резерв на знецiнення та зменшує чисту 

балансову вартiсть дебiторської заборгованостi й передоплати до вартостi їх вiдшкодування. 

Знецiнення вiдображається у звiтi про сукупнi доходи. Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення 

щодо знецiнення дебiторської заборгованостi та передплат по страховiй дiяльностi, 

використовуючи тi ж методи та оцiночнi розрахунки, що й у випадку знецiнення фiнансових 

активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. 

Компанiя аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення щоквартально 

окремо по кожному контрагенту. У залежностi вiд умов договорiв страхування, строкiв i сум 

грошових коштiв, отриманих в ходi погашення зазначених сум, Компанiя створює резерв на 

знецiнення по кожному боржнику.  

Вiдповiдно до облiкової полiтики товариства, якщо розрахована сума резерву на знецiнення 

складає менше розрахованої суми суттєвостi, тодi пiдприємство може не нараховувати та не 

вiдображати в звiтностi суми резервiв на знецiнення. Сума суттєвостi визначається на рiвнi 10 % 

активiв пiдприємства на кожну звiтну дату. 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств. 



Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює їх за справедливою вартiстю. 

Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом 

органiзатора торгiвлi. 

Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi 

активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 

вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на 

користь протилежного, ринок, на якому Компанiя зазвичай здiйснює операцiю продажу активу, 

приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший 

ринок. 

При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi 

вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, 

максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих 

вхiдних даних. 

Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, 

Компанiя визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення 

можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами 

кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi 

фондового ринку. 

Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi 

включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням 

наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких 

емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. 

Зобов'язання. 

Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Компанiя стає стороною 

договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. 

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 

ознак: 

Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає 

погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання 

протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 

зобов'язань.  

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.  

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Компанiя оцiнює за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанiя має юридичне право здiйснювати 

залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та 

виконати зобов'язання одночасно. 

Обладнання та iншi основнi засоби. 

Компанiя визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 

i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн. 

Обладнання та iншi основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та резерву на знецiнення, якщо необхiдно. 

Витрати на незначний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх 

здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання та iнших основних засобiв 

капiталiзується, а компоненти, що були замiненi, списуються. 

На кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення обладнання 



та iнших основних засобiв. Якщо такi ознаки знецiнення iснують, керiвництво Компанiї оцiнює 

вiдшкодовану суму, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або 

вартостi його використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Балансова вартiсть активу 

зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у 

складi прибутку чи збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення активу, визнаний у попереднiх перiодах, 

сторгується, якщо вiдбулися змiни в розрахунках, що застосовувалися для визначення вартостi 

використання активу або його справедливої вартостi мiнус витрати на продаж. 

Прибуток та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних засобiв, визначенi як рiзниця мiж 

сумою надходжень вiд вибуття та балансовою вартiстю активу на дату вибуття вiдображаються 

у складi прибутку чи збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах або витратах). 

Амортизацiя.  

Амортизацiя устаткування й iнших основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом 

для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за 

такими нормами: 

Амортизацiя основних засобiв грунтується на таких строках корисного використання:  

Група                      Строки експлуатацiї, рокiв 

Машини та обладнання 5 рокiв 

Транспортнi засоби 5 рокiв 

Iншi основнi засоби 5 рокiв 

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Компанiя б отримала в даний час вiд 

вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому 

станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни 

експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного 

звiтного перiоду. 

Нематерiальнi активи.  

Нематерiальнi активи Компанiї включають капiталiзоване комп'ютерне програмне забезпечення 

та лiцензiї компанiї. Нематерiальнi активи облiковуються за їхньою вартiстю придбання. 

Витрати на придбання нематерiальних активiв капiталiзуються та амортизуються за 

прямолiнiйним методом протягом розрахункового строку служби активiв. Розрахунковий строк 

служби для програмного забезпечення встановлено 10 рокiв. Лiцензiї на здiйснення страхової 

дiяльностi з необмеженим термiном дiї не амортизуються i щорiчно переглядаються на 

наявнiсть ознак невизначеностi строку їх використання та можливого зменшення корисностi 

активу. 

Пiсля списання нематерiальних активiв їхня первiсна вартiсть, разом з вiдповiдними сумами 

накопиченої амортизацiї, вилучається з облiкових записiв. 

Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу. 

Компанiя класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 

використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю 

з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не 

нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi 

активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про 

фiнансовi результати. 

Облiковi полiтики щодо оренди. 

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, 

пов'язанi з правом власностi на актив. Компанiя як орендатор на початку строку оренди визнає 

фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi 

орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за 

теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi 

розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi 



витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку 

вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в 

тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi 

активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних 

активiв. 

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою 

про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. 

Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Компанiя визнає на прямолiнiйнiй основi 

протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд 

оренди, визнаються як витрати. 

Податки на прибуток. 

Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке 

вступило в дiю або має бути введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку 

на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений податок i визнаються у складi 

прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних в iнших 

сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж або iншому перiодi. 

Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, необхiдно буде сплатити або вiдшкодувати у 

податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного та 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, вiдображенi у складi адмiнiстративних та 

iнших операцiйних витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно 

перенесених iз минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж 

податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової 

звiтностi. Вiдповiдно до виключення при первiсному визнаннi, вiдстроченi податки не 

визнаються вiдносно тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або зобов'язання в 

разi операцiї, що не є об'єднанням компанiй, коли така операцiя при її первiсному визнаннi не 

впливає нi на фiнансовий, нi на податковий прибуток. Суми вiдстрочених податкiв 

розраховуються за ставками оподаткування, якi введенi в дiю або повиннi бути введенi в дiю 

станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах, коли 

буде реалiзовано тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток. 

Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та 

перенесенi податковi збитки визнаються лише в тiй мiрi, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання 

оподатковуваного прибутку, вiдносної якої можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 

Резерви за зобов'язаннями та платежами. 

Резерви за зобов'язаннями та платежами - це не фiнансовi зобов'язання, сума й термiн яких не 

визначенi. Вони нараховуються, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне 

зобов'язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення 

такого зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму 

цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. 

Забезпечення. 

Забезпечення визнаються, коли Компанiя має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

Компанiя також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) вiдпусток. 

Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики Товариства. 

Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року. Розмiр 

вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з цих сум, 



розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками вiдпустки та 

їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть 

враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разi 

необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно даних 

iнвентаризацiї резерву вiдпусток. 

Виплати працiвникам. 

Компанiя визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Компанiя визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 

надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

Пенсiйнi зобов'язання. 

Вiдповiдно до українського законодавства, Компанiя нараховує внески на заробiтну плати 

працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз 

поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були 

наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена 

вiдповiдна заробiтна платня.  

Акцiонерний капiтал. 

Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, 

вiдображаються в капiталi як зменшення суми надходжень (за вирахуванням податкiв). 

Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю 

випущених акцiй облiковується у складi емiсiйного доходу в капiталi. 

Визнання доходiв i витрат. 

Вiдсотковi доходи та витрати враховуються для всiх боргових iнструментiв за принципом 

нарахування iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Цей метод включає до складу  

вiдсоткових доходiв i витрат та розподiляє на весь перiод дiї усi комiсiї, якi сплачуються або 

одержуються учасниками контракту, якi є невiд'ємною частиною фiнансового iнструменту, 

витрати на проведення операцiї, а також усi iншi премiї та дисконти. 

Комiсiї, якi є невiд'ємною частиною  фiнансового iнструменту, включають платежi за надання, 

одержання або якi виплачуються компанiєю при створеннi або придбаннi фiнансового активу, 

або випуску фiнансового зобов'язання, наприклад, комiсiї за оцiнку кредитоспроможностi, 

узгодження умов iнструменту та за обробку документiв по операцiї. 

Якщо виникає сумнiв щодо можливостi погашення банкiвських депозитiв або iнших боргових 

iнструментiв, їх вартiсть зменшується до теперiшньої вартостi очiкуваних грошових потокiв, 

пiсля чого вiдсотковий дохiд вiдображається з урахуванням ефективної ставки вiдсотка за даним 

iнструментом, що використовувалася для розрахунку збитку вiд знецiнення. 

Всi iншi збори, комiсiйнi та iншi статтi доходiв i витрат зазвичай враховуються за принципом 

нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як 

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

наданi.  

Операцiї страхування. 

Договори страхування - це договори, згiдно з якими одна сторона (страховик) приймає значний 

страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiса), погодившись надати компенсацiю 

власниковi страхового полiса, якщо визначена не певна майбутня подi (страховий випадок) 

негативно вплине на власника страхового полiса. Такi договори також можуть передбачати 

передачу фiнансового ризику. У цiлому, Компанiя визначає iстотний страховий ризик як 

iмовiрнiсть того, що при настаннi страхової подiї їй доведеться виплатити страхове 

вiдшкодування, сума якого, щонайменше, на 10% бiльша за суму страхового вiдшкодування в 

разi, якщо страхова подiя не настає. Страховий ризик iснує, коли на момент пiдписання 

договору Компанiя не впевнена в таких аспектах: настання страхової подiї, дата настання 

страхової подiї та сума вiдшкодування по страховiй подiї. 

Iнвестицiйнi контракти - це контракти, якi передбачають передачу фiнансового ризику, але не 



передбачають передачу значного страхового ризику. 

Якщо контракт вiднесений до категорiї страхових контрактiв, вiн залишається таким до тих пiр, 

поки не припиняться всi права та зобов'язання по ньому або не закiнчиться термiн їх дiї, навiть 

якщо страховий ризик iстотно зменшується протягом цього перiоду. Однак iнвестицiйнi 

контракти можуть бути рекласифiковано в страховi контракти пiсля їх вступу в силу в тому 

випадку, якщо рiвень страхового ризику значно пiдвищується. 

Премiї заробленi. 

Пiсля вступу договору в силу премiї враховуються як отриманi в момент початку дiї страхового 

захисту та вважаються заробленими на пропорцiйнiй основi протягом строку дiї вiдповiдного 

страхового покриття за договорами страхування. 

Резерв незароблених премiй. 

 Резерв незароблених премiй являє собою частину отриманих премiй, що стосується 

незавершеного термiну дiї страхового покриття за полiсами, якi iснують станом на кiнець 

звiтного перiоду, розраховану за методом 1/4. 

Вiдшкодування виплаченi. 

Страховi вiдшкодування виплаченi у звiтi про сукупнi доходи включають суми вiдшкодувань i 

вiдповiднi витрати на врегулювання, кошти щодо яких були перерахованi пред'явникам вимог 

або постачальникам послуг.   

Резерв на покриття збиткiв. 

Резерв на покриття збиткiв являє собою сукупнi розрахунки остаточних збиткiв i включає резерв 

неврегульованих вимог i резерв збиткiв понесених, але ще не заявлених. В обидва вищевказаних 

резерви включаються витрати на врегулювання. Перший резерв стосується суттєвих вимог 

отриманих, але не врегульованих станом на кiнець звiтного перiоду. Його розрахунок 

здiйснюється на основi iнформацiї, отриманої Компанiєю в ходi розслiдування страхових 

випадкiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. Резерв збиткiв понесених, але ще не заявлених 

визначається Компанiєю актуарно за напрямками дiяльностi та включає допущення, якi 

?рунтуються на статистицi фактичних виплат i витрат на врегулювання в попереднiх роках. 

Методи таких розрахункiв i визначення остаточної суми резервiв постiйно аналiзуються та 

оновлюються. Коригування, здiйснюванi в результатi такого аналiзу, вiдображаються у звiтi про 

сукупнi доходи по мiрi їх виникнення. При розрахунках резерву на покриття збиткiв 

дисконтування не проводиться, оскiльки вимоги про виплату вiдшкодування i самi виплати 

надходять i розглядаються досить швидко. 

Тест адекватностi зобов`язань. 

За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя проводить тести адекватностi 

зобов'язань для перевiрки адекватностi договiрних зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних 

неамортизованих вiдстрочених аквiзицiйних витрат. При проведеннi цих тестiв 

використовуються поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв, витрат на врегулювання та 

адмiнiстративних витрат, а також iнвестицiйного доходу вiд активiв, якi забезпечують зазначенi 

зобов'язання. Будь вiдсутня сума негайно вiдноситься на прибуток або збиток: спочатку 

списуються неамортизованi вiдстроченi аквiзицiйнi витрати, а потiм створюється резерв на 

покриття збиткiв, що виникають в результатi тестування адекватностi зобов'язань (резерв 

непередбачуваного ризику). 

Перестрахування. 

У ходi нормальної дiяльностi Компанiя передає ризики в перестрахування. Полiтика Компанiї 

передбачає перестрахування всiх значних ризикiв. Сума лiмiту залежить вiд виду страхового 

продукту. Договори, якi Компанiя укладає з перестраховиками, згiдно з якими вона має право на 

вiдшкодування збиткiв по одному або бiльше договорiв, виданих Компанiєю та вiдповiдають 

вимогам класифiкацiї страхових договорiв, класифiкуються як договори перестрахування. 

Договори, що не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї, вiдносяться до категорiї фiнансових 

активiв.  

Договори страхування, переданi в перестрахування, не звiльняють Компанiю вiд її зобов'язань 



перед власниками страхових полiсiв. Активи перестрахування включають суми до отримання 

вiд перестрахувальних компанiй по виплачених вiдшкодуваннях, включаючи вiдповiднi витрати 

на врегулювання. Кредиторська заборгованiсть по перестрахуванню являє собою зобов'язання 

Компанiї передати перестраховикам премiї з перестрахування. 

Компанiя регулярно оцiнює свої активи перестрахування на предмет знецiнення. Якщо iснує 

об'єктивне свiдчення того, що актив перестрахування знецiнено, Компанiя зменшує балансову 

вартiсть цього активу до його вартостi вiдшкодування i визнає у звiтi про сукупнi доходи 

вiдповiдний збиток вiд знецiнення. Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення знецiнення активу 

перестрахування з використанням тих же методiв, якi вона застосовує до фiнансових активiв, 

враховуються за амортизованою вартiстю. Збиток вiд знецiнення також розраховується на 

пiдставi аналогiчного методу, який застосовується до цих фiнансових активiв. 

Опис страхових продуктiв. 

Дiяльнiсть Компанiї представлена наступними основними видами страхових продуктiв: 

-Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ. Вогневе страхування - 

найпоширенiший вид майнового страхування. Воно захищає пiдприємство вiд втрат унаслiдок 

пошкодження або знищення майна через непередбачуванi випадки (пожежа, вибух та iн.), що 

призводять до його спалаху. 

-Страхування майна. Це вид страхування, який покриває ризики знищення або нанесення шкоди 

майну, що сталися в результатi подiй, визначених договором. Об'єктами страхування можуть 

бути: 

-Нерухоме майно, таке як: споруда, квартира, окрема кiмната в будинку/квартирi, земельна 

дiлянка, котрi належить страхувальнику на правах власностi, у тому числi придбанi у кредит, є 

предметом iпотеки, а також переданi страхувальником в iпотеку для забезпечення виконання 

зобов'язання iншої особи-боржника або ж отриманi страхувальником за договором оренди або 

знаходяться у тимчасовому користуваннi чи розпорядженнi на iнших законних пiдставах; 

зовнiшє i внутрiшнє оздоблення; iнженернi комунiкацiї i обладнання. 

-Рухоме майно, таке як: меблi, електронна та побутова технiка, особистi речi, iнше майно, що 

належить страхувальнику на правах власностi, членам його сiм'ї i особам, якi мешкають разом iз 

страхувальником та ведуть спiльне господарство, в том числi придбане у кредит або розстрочку 

i є предметом застави, або рухоме майно, що використовується або яким страхувальник 

розпоряджається на законних пiдставах. 

-Iнше майно, таке як: готiвка, ювелiрнi вироби, дорогоцiннi та напiвдорогоцiннi камiння без 

оправи i в оправi, твори мистецтва, документи, антикварiат, колекцiї, об'єкти незавершеного 

будiвництва, в деяких випадках - транспортнi засоби i iнше за узгодженням сторiн (страховика i 

страхувальника) на визначених умовах iз урахуванням вiдповiдних особливостей. 

-Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного). Вид  страхування, за яким предметом 

договору страхування є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з володiнням, 

користуванням i розпорядженням наземним транспортним засобом, у тому числi причепом до 

нього, та всiма видами транспортних засобiв спецiального призначення. Питання пiдвищення 

надiйностi, мiцностi, захищеностi тощо постiйно спонукають конструкторiв та iнженерiв до 

створення дедалi надiйнiших транспортних засобiв, адже природнi сили, стихiйнi лиха, 

дорожньо-транспортнi пригоди та протиправнi дiї завдають чималої шкоди власникам 

транспортних засобiв, тому страхування засобiв наземного транспорту користується 

найбiльшим попитом порiвняно зi страхуванням iнших видiв транспорту. 

-Страхування вантажiв та багажу . Здiйснення вантажоперевезень часто пов'язане з високим 

ризиком i можливими матерiальними втратами. Нерiдко вантажi зникають, псуються чи їх 

розкрадають. Крiм того, вантаж може пошкодитись в результатi аварiї або стихiйного лиха. 

Страхування вантажiв допоможе власнику вантажу чи перевiзнику не тiльки позбутися 

хвилювання за вантаж, але бути впевненим, що в будь-якому випадку вiн не втратить хоча б 

його вартостi. Предмет договору страхування - майновi iнтереси, що не суперечать 

законодавству України i пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням вантажем, 



який перевозяться будь-яким видом транспорту (авiацiйним, автомобiльним, залiзничним, 

морським або кiлькома видами транспорту) по територiї України та за її межами. Вантаж можна 

застрахувати на таких умовах: - "з вiдповiдальнiстю за всi ризики";  - "з вiдповiдальнiстю за 

часткову аварiю";  - "без вiдповiдальностi за збитки, окрiм випадкiв катастрофи". 

-Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) включає в себе оплату вартостi  

медичної допомоги, яка була надана застрахованiй особi закладами охорони здоров'я,  до яких 

вона звернулась пiд час дiї договору;  вiдшкодування понесених  застрахованою  особою  

документально пiдтверджених витрат на отримання медичної допомоги. 

-Страхування фiнансових ризикiв. Страхування фiнансових ризикiв включає в себе  

компенсацiю збиткiв, що виникли в результатi невиконання контрагентами фiнансових або 

майнових зобов'язань за укладеними договорами (контрактами). 

-Страхування вiд нещасних випадкiв. Договори iндивiдуального страхування передбачають 

страховий захист клiєнтiв Компанiї вiд ризику смертi, iнвалiдностi та травматичних тiлесних 

ушкоджень у результатi нещасних випадкiв. Як правило, термiн дiї цих страхових полiсiв 

становить вiд 2 мiсяцiв до двох рокiв вiдповiдальностi перед третiми особами . 

-Страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi. За програмою обов' язкового страхування 

вiд нещасних випадкiв на транспортi страхується життя та здоров'я водiя та пасажирiв 

транспортного засобу. Страховим випадком є тимчасова або постiйна втрата працездатностi 

застрахованою особою (водiй або пасажир транспортного засобу), в результатi ДТП. 

Страхування водiїв та пасажирiв здiйснюється за системою посадкових мiсць або за 

паушальною системою. Обрана система страхування встановлює порядок визначення страхових 

сум по Договору страхування. 

-Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв.  

Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на 

випадок негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв є будь-яка подiя, яка 

вiдбулася пiд час перевезення небезпечних вантажiв i внаслiдок якої було завдано шкоди життю, 

здоров'ю фiзичних осiб, майну фiзичних та юридичних осiб, навколишньому природному 

середовищу, i виникла цивiльно-правова вiдповiдальнiсть страхувальника щодо вiдшкодування 

такої шкоди. 

 Суб'єктами страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв є 

страхувальники, страховики та третi особи, яким заподiяна шкода пiд час перевезення 

небезпечних вантажiв. 

Об'єктом  обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних 

вантажiв пiд час перевезення небезпечного вантажу вiд мiсця його виготовлення до мiсця 

призначення, пiдготовки вантажу, тари, транспортних засобiв i екiпажа, прийняття вантажу, 

здiйснення вантажних операцiй i короткостроковим збереженням вантажу на усiх етапах 

перевезення i закiнчується пiсля завершення процесу перевезення   є майновi iнтереси, що не 

суперечать законодавству, пов'язанi з вiдшкодуванням страхувальником заподiяної шкоди 

життю, здоров'ю фiзичних та юридичних осiб, навколишньому природному середовищу, майну 

фiзичних та юридичних осiб пiд час перевезення небезпечних вантажiв у порядку, визначеному 

законодавством. 

Взаємозалiки. 

 Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням до балансу лише 

їхньої чистої суми може здiйснюватися лише в разi, якщо є юридично встановлене право 

взаємозалiку визнаних сум, i iснує намiр провести розрахунок на основi чистої суми або 

одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. 

Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. 

Заробiтна плата,  єдинi  соцiальнi внески до державного бюджету України, щорiчнi вiдпускнi та 

лiкарнянi, премiальнi i не грошовi пiльги нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги 

надаються працiвниками Компанiї. Компанiя не має жодних правових чи таких, що випливають 



зi сформованої дiлової практики, зобов'язань з виплати пенсiй або аналогiчних виплат, крiм 

платежiв згiдно з державним планом iз встановленими внесками. 

8. Важливi оцiнки i професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. 

Компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань у наступному фiнансовому 

роцi. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ?рунтуються на досвiдi керiвництва та iнших 

факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються 

об?рунтованими. При застосуваннi принципiв бухгалтерського облiку, крiм згаданих оцiнок, 

керiвництво також використовує певнi судження. Судження, якi найбiльше впливають на суми, 

визнанi у фiнансових звiтах, i оцiнки, якi можуть призвести до значних коректувань балансової 

вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають: 

Судження щодо резерву на покриття збиткiв i витрати на врегулювання збиткiв. 

У вiдповiдностi з дiючими законодавчими i нормативними актами, якi регулюють страхову 

дiяльнiсть, а також МСФЗ, Компанiя зобов'язана створювати резерви на покриття збиткiв та 

резерви витрат на врегулювання збиткiв, що виникають в результатi дiяльностi Компанiї по 

загальному страхуванню i у зв'язку з припиненням дiяльностi з перестрахування з її колишнiми 

третiми сторонами. Цi резерви являють собою очiкуванi остаточнi витрати на виплату 

вiдшкодувань по страхових подiях, якi настали до закiнчення звiтного перiоду, але якi все ще 

залишаються невиплаченими за станом на кiнець звiтного перiоду. Компанiя створює резерви за 

напрямками дiяльностi, видам i сумам страхового покриття, а також по срокам настання 

страхових подiй. Резерви на покриття збиткiв вiдносяться до двох категорiй: резерви 

неврегульованих вимог i резерви збиткiв понесених, але ще не заявлених. 

Компанiя створює резерви на покриття заявлених збиткiв на основi оцiночних майбутнiх виплат 

для покриття заявлених збиткiв по загальнiй страховiй дiяльностi. Оцiночнi розрахунки 

Компанiї заснованi на фактах, якi є наявними у момент резервування. Як правило, при створеннi 

цих резервiв дисконтування не проводиться. При цьому в облiку визнаються оцiночнi витрати на 

остаточне врегулювання невиконаних вимог (з урахуванням iнфляцiї), а також iншi фактори, якi 

можуть впливати на суми вiдповiдних резервiв, однi з яких є суб'єктивними, а iншi залежать вiд 

майбутнiх подiй. При визначеннi суми резервiв Компанiя враховує попереднiй досвiд i минулi 

виплати на покриття збиткiв, iснуючi суми невиплачених вiдшкодувань i види страхового 

покриття. Крiм того, судовi рiшення, економiчнi умови i громадська думка можуть впливати на 

суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцiнку резервiв Компанiї. Протягом перiоду 

мiж датою повiдомлення про настання страхової подiї i датою остаточної виплати 

вiдшкодування можуть вiдбуватися змiни обставин, якi можуть призвести до змiни суми 

створених резервiв. Вiдповiдно, Компанiя регулярно переглядає та переоцiнює суми 

вiдшкодувань i резервiв. Суми, якi остаточно виплачуються на покриття збиткiв та витрат на 

коригування збиткiв, можуть iстотно вiдрiзнятися вiд сум першочергово створених резервiв. 

Як правило, при створеннi резервiв збиткiв понесених, але ще не заявлених, їх дисконтування 

Компанiєю не проводиться. При цьому в облiку визнаються оцiночнi витрати на покриття 

збиткiв по страхових подiях, якi вже настали, але про яких ще не було заявлено. Цi резерви 

створюються для вiдображення оцiночних витрат, необхiдних для остаточної виплати 

вiдшкодувань на покриття цих ще не заявлених збиткiв. Оскiльки цi збитки ще не заявленi, 

Компанiя використовує iсторичну iнформацiю та статистичнi моделi за напрямками дiяльностi, 

видами i сумами страхового покриття для розрахунку резервiв збиткiв понесених, але ще не 

заявлених. При оцiнцi резервiв збиткiв понесених, але ще не заявлених Компанiя також 

використовує данi про тенденцiї заявлених збиткiв, суттєвостi сум збиткiв, збiльшеннi ризику, а 

також враховує iншi фактори. Компанiя переглядає оцiнку цих резервiв пiсля отримання 

додаткової iнформацiї та фактичних повiдомлень про виникнення збиткiв. При створеннi 

резервiв Компанiї важливим аспектом є час, необхiдний для отримання повiдомлення про 

настання страхової подiї та виплати вiдповiдного вiдшкодування. Повiдомлення по 

короткострокових страхових зобов'язаннях по вiдшкодуванню збиткiв, наприклад, тих, якi 



виникають в результатi  майна, зазвичай надходять вiдразу пiсля настання страхової подiї. 

Вiдповiднi вiдшкодування, як правило, виплачуються протягом 30 днiв з моменту отримання 

всiх документiв, якi пiдтверджують страховий випадок. У Компанiї вiдсутнi значнi 

довгостроковi напрямки дiяльностi.  

Судження щодо справедливої вартостi активiв Компанiя 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 

iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 

фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка 

справедливої вартостi". 

Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 

Керiвництво Компанiя вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки 

фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що:  

вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються 

на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, 

показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також 

специфiчних особливостей операцiй; та  

вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи 

(витрати) може бути значним. 

Якби керiвництво Компанiя використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 

волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань 

пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у 

разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй 

звiтностi чистий прибуток та збиток. 

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливої 

вартостi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливої вартостi 

першого рiвня, Керiвництво Компанiя планує використовувати оцiнки та судження якi 

базуються на професiйнiй компетенцiї працiвникiв Пiдприємства, досвiдi та минулих подiях, а 

також з використанням розрахункiв та моделей вартостi фiнансових активiв. Залучення  

зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових iнструментiв де оцiнка, яка базується на 

професiйнiй компетенцiї, досвiдi та розрахунках є недостатньою, на думку Керiвництва є 

прийнятним та необхiдним. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 

 

Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 

Керiвництво Компанiя застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 

iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 

?рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу 

цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Компанiя фактором i може суттєво 

вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв. 

Використання ставок дисконтування 

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутнiх 

потокiв доходiв в єдине значення теперiшньої (поточної) вартостi, яка є базою для визначення 

ринкової вартостi бiзнесу. З економiчної точки зору, в ролi ставки дисконту є бажана iнвестору 

ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з рiвнем ризику подiбнi об'єкти iнвестування, 

або - ставка доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на 

дату оцiнки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторiв: 



а) вартостi грошей у часi; 

б) вартостi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають 

рiзнi рiвнi компенсацiї; 

в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв. 

Вiдповiдно до облiкової полiтики Компанiя, якщо розрахована сума ставок дисконтування 

складає менше розрахованої суми суттєвостi, тодi пiдприємство може не нараховувати та не 

вiдображати в звiтностi суми ставок дисконтування. Сума суттєвостi визначається на рiвнi 10 % 

активiв пiдприємства на кожну звiтну дату.  

Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 

Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Компанiя на дату 

виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначає рiвень кредитного ризику.  

Компанiя визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, 

якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь 

строк дiї фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-

знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi 

незначного зростання кредитного ризику).  

 Зазвичай очiкується, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї мають бути визнанi 

до того, як фiнансовий iнструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно 

зростає ще до того, як фiнансовий iнструмент стане простроченим або буде помiчено iншi 

чинники затримки платежiв, що є специфiчними для позичальника, (наприклад, здiйснення 

модифiкацiї або реструктуризацiї). 

 Кредитний ризик за фiнансовим iнструментом вважається низьким, якщо фiнансовий 

iнструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужнiй потенцiал 

виконувати свої договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, 

а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть 

знизити, але не обов'язково здатнiсть позичальника виконувати свої зобов'язання щодо 

договiрних грошових потокiв.  

 Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише 

на пiдставi того, що ризик дефолту за ними є нижчим, нiж ризик дефолту за iншими 

фiнансовими iнструментами Компанiя або нiж кредитний ризик юрисдикцiї, в якiй Компанiя 

здiйснює дiяльнiсть. 

 Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї не визнаються за фiнансовим iнструментом 

просто на пiдставi того, що вiн вважався iнструментом iз низьким кредитним ризиком у 

попередньому звiтному перiодi, але не вважається таким станом на звiтну дату. У такому 

випадку Компанiя з'ясовує, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту 

первiсного визнання, а отже чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь 

строк дiї. 

 Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Компанiя щодо кредитних 

збиткiв.  

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 



нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Товариство здiйснює страхову та перестрахувальну дiяльнiсть за одержаними у встановленому 

порядку лiцензiями на здiйснення страхових операцiй, пов'язаних з пропонуванням та наданням 

захисту вiд наслiдкiв випадкових подiй. Дохiд вiд реалiзацiї страхових послуг складає 5 336 тис. 

грн. Основнi ринки збуту  - це ринок фiнансових послуг України. Основнi клiєнти - фiзичнi та 

юридичнi особи. Залежностi вiд сезонних змiн немає. Ринок страхових послуг є другим за 

рiвнем капiталiзацiї серед iнших небанкiвських фiнансових ринкiв.  Конкуренцiя в галузi висока. 

Канали збуту й методи продажу - прямий продаж страхових послуг, продаж через власну 

агентську мережу, збут страхових послуг через страхових посередникiв. Стратегiя подальшої 

дiяльностi товариства на найближчий рiк буде спрямована на полiпшення фiнансового стану 

товариства за рахунок корегування за необхiдностi тарифної полiтики, а також утримання та 

приросту страхового портфелю за умови контролю за витратами товариства. 

На виконання розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг вiд 04.02.2014 р. № 295 "Про затвердження Вимог до органiзацiї i 

функцiонування системи управлiння ризиками у страховика" з метою уникнення i мiнiмiзацiї 

ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них Товариством  впроваджена  

Стратегiя управлiння ризиками, яка затверджена наказом Генерального директора Товариства 

вiд 25.06.2014р Управлiння ризиками Товариства являє собою процес передбачення i 

нейтралiзацiї їх негативних фiнансових наслiдкiв, що включає їх iдентифiкацiю, оцiнку, 

упередження та уникнення. 

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 (Голова правлiння) 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. 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

08.08.2019 року  ПрАТ "СК "Фенiкс" на пiдставi договору купiвлi-продажу придбало для 

ведення господарської (страхової) дiяльностi нежиле примiщення, що знаходить за адресою: 

03028, м. Київ, пр-т. Науки, 30 за 6 265 000,00 гривень. 

Основнi придбання або вiдчуження активiв за 2020 рiк вiдсутнi. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основними засобами ПрАТ "СК "Фенiкс" є машини та обладнання, меблi та офiсне 

устаткування, якi знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства. Об'єкти оренди та будь-якi 

значнi правочини щодо них вiдсутнi. Виробничих потужностей немає. Основнi засоби 

утримуються за власний рахунок. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi 

активiв пiдприємства вiдсутнi. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення 

основних засобiв немає.  

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Ринок страхування в Українi на сьогоднi розвивається незначними темпами. За останнi роки 

страховий ринок пережив значний якiсний етап - становлення професiйних вiтчизняних 

страховикiв. Останнiм часом ринок характеризується незначним зменшенням рiвня конкуренцiї 

на страховому ринку ризикових видiв страхування. Характерна риса сучасного етапу розвитку 

ринку - значне збiльшення страхових виплат. На дiяльнiсть емiтента потенцiйно впливає лише 

фiнансова нестабiльнiсть в нашiй країнi та частi та кардинальнi змiни в чинному законодавствi. 

Через значнi змiни в законодавствi України та в деякiй мiрi не стандартнi вирiшення швидких 

перепрофiлювань на ринку України та порядок ведення бухгалтерського облiку фiнансових 

операцiй iз застосуванням мiжнародних стандартiв, в дiльностi пiдприємств виникиє 

необхiднiсть у прийняттi оперативних рiшень. Але значнi законодавчi або економiчнi 

обмеження дiяльностi емiтента на конкурентному ринку вiдсутнi.  

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi ПрАТ "СК "Фенiкс" вiдбувається за рахунок внескiв у статутний 

капiтал та власнi кошти компанiї. 

Робочий капiтал для поточних потреб є достатнiм. 

Шлях покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента - це перегляд iснуючої тарифної 

полiтики, зниження витрат на збут страхових послуг. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 



періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Станом на 31.12.2020 р. у ПрАТ "СК "Фенiкс"  вiдсутнi будь - якi договори за якими 

зобов'язання не виконанi у визначений договором строк.  

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя подальшої дiяльностi ПрАТ "СК "Фенiкс" насамперед полягає, у досягненнi провiдних 

позицiй на страховому ринку України, подальшому розвитку компанiї з наданням широкого 

спектру страхових продуктiв для захисту економiчних iнтересiв суб'єктiв господарювання, 

дiяльностi економiки України, формування позитивного iмiджу страхової сфери серед 

населення.  Оскiльки, страховим захистом покрита не велика кiлькiсть потенцiйних об'єктiв. Це 

зумовлено рядом об'єктивних факторiв, зокрема: досить низький середнiй рiвень доходiв 

населення, низький рiвень страхової культури як громадян, так i частини менеджерiв та 

пiдприємцiв, часто нестабiльна економiчна ситуацiя суб'єктiв господарювання та цiлих галузей, 

невирiшенiсть деяких законодавчих питань щодо пiдтримки сфери страхування. 

Найголовнiшими цiлями та основними характеристиками дiяльностi Товариства є: 

- прозорi та клiєнт орiєнтованi умови страхування; 

- пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв страхової сфери та власних працiвникiв; 

- високий рiвень сервiсу пiдтримки страхування для клiєнтiв; 

- високий рiвень сервiсу врегулювання страхових випадкiв; 

- залучення до спiвпрацi партнерiв; 

- виключно високий рiвень надiйностi страхового покриття, зокрема завдяки професiйному 

перестраховому захисту; 

- популяризацiя страхування посеред юридичних та фiзичних осiб. 

 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Оскiльки  дiяльнiсть емiтента пов'язана iз наданням фiнансових послуг, у зв'язку з чим ПрАТ 

"СК "Фенiкс"  проводить власнi дослiдження iнновацiйної дiяльностi та розробок у сферi 

висококвалiфiкованого надання страхових послуг без залучення третiх осiб. Основнi витрати на 

дослiдження ринку та його розвиток є виключного власнi трудовi ресурси. Головне завдання 

аналiзу страхового ринку для Товариства - це визначити для себе найбiльш перспективнi 

напрямки цього ринку по регiонах запланованої дiяльностi (досконало та об'єктивно знати, в 

якому виглядi, в якiй кiлькостi i яким конкретно потенцiйним клiєнтам потрiбнi тi страховi 

послуги, якi Товариство збирається їм надати). Тобто, велика частка дiяльностi Товариства по 

вивченню страхового ринку повинна бути направлена на збiр, вивчення та аналiз iнформацiї 

щодо її потенцiйних клiєнтiв. Компанiя здiйснює систематичне отримання iнформацiї стосовно 

потенцiйних страхувальникiв, проводить маркетинговi дослiдження.  Стратегiєю поведiнки 

Товариства на страховому ринку є комплексне вивчення та комплексне обслуговування своїх 

клiєнтiв, насамперед - юридичних осiб. А тому, усi страховi продукти об'єднанi та згрупованi в 

декiлька програм страхування, якi можуть бути найбiльш цiкавими для клiєнтiв рiзних 

категорiй.  

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

ПрАТ "СК "Фенiкс"  прямує до досягнення рiвня максимально конкурентоздатної, економiчно 



стабiльної, фiнансово надiйної, професiйної страхової компанiї, що надає свої послуги як 

населенню так i юридичним особам по всiх основних видах страхування. Стратегiя маркетингу 

Товариства детально розкриває полiтику в галузi продажу страхових послуг i обслуговування, 

цiн на страховi послуги, рекламну стратегiю - того, що потрiбно для досягнення планових 

показникiв i утримання вiдповiдного мiсця на страховому ринку. Вибiр маркетингової стратегiї є 

визначальним на всiх стадiях страхового бiзнесу при бiзнес-плануваннi страхових послуг. 

Однак, необхiдно визначити конкретнi принципи поширення страхових послуг, методи 

цiноутворення, межi рентабельностi на вкладений власний капiтал та iншi питання 

маркетингової полiтики. Цiна страхової послуги знаходить своє вiдображення в страховому 

платежi. Нижня межа цiни визначається принципом рiвностi мiж надходженням платежiв 

страхувальника виплатами страхового вiдшкодування i страхових сум; верхня межа - витратами 

Товариства страховика i попитом на цю послугу. Кiнцева ринкова цiна послуги страховика буде 

залежати вiд розмiру i структури його страхового портфеля, якостi iнвестицiйної дiяльностi 

величини власних витрат на ведення страхової справи, очiкуваного прибутку. При формуваннi 

цiни необхiдно оцiнювати тенденцiї, якi склалися для цiн на страховi послуги.  Важливо, що 

страховик не може починати свою дiяльнiсть з низької цiни, тому що цим вiн мiнiмiзує свiй 

простiр для фiнансового маневру; перспективна цiнова полiтика головнiше, анiж разовi вигоди, - 

потрiбно визначити низку варiантiв цiнової полiтики, з яких вже потiм обирається найращий. 

Пiд час встановлення цiни на страховi послуги страховик, порiвнює цiни в основних 

конкурентiв. Вибрана цiна дозволить зробити страховi послуги доступними чим допоможе 

завоювати i розширити сфери збуту в умовах постiйної конкуренцiї, а також забезпечити 

прибуток.  Цiнова конкуренцiя передбачає залучення клiєнтiв за допомогою низьких тарифних 

ставок, таким чином вiдокремлюючи свої послуги вiд послуг конкурентiв. Проте, наразi 

розвиток страхового ринку  України тiльки за використанням методiв цiнової конкуренцiї не є 

правильним та ефективним. З чого випливає, що не цiнова конкуренцiя на перший план ставить 

додатковi сервiснi послуги для своїх клiєнтiв, а саме рекламу, конференцiї, презентацiю послуг, 

семiнари. Український страховий ринок увiбрав у себе сегменти з досить специфiчними 

вимогами до страхових послуг, якi на ньому надаються.  А тому, страховик змушений вживати 

заходи по приведенню своїх послуг у вiдповiднiсть до вимог вибраних сегментiв ринку клiєнтiв 

для надання страхових послуг з метою розширення долi своєї участi на цьому ринку.  Зокрема, 

потрiбна iнформацiя та данi по вимогам конкретних сегментiв ринку отримуватимуться у 

певних органiзацiях або шляхом здiйсненням власних дослiджень. Джерелом такої iнформацiї є 

статтi в наукових профiльних журналах, публiкацiї галузевих об'єднань i асоцiацiй, статистичнi 

данi державних органiв та установ, доповiдi на конференцiях, науковi матерiали за 

сферою.Отже, для досягнення запланованих результатiв, Товариство у постiйному, 

безперервному розвитку та слiдкує за сучасним станом страхового ринку в Українi та його 

тенденцiями, вивчає iнтереси потенцiйних клiєнтiв, а також пiдвищує професiйний рiвень своїх 

працiвникiв. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Вищий орган 

управлiння 

Товариством 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Козюберда Наталiя Миколаївна - 

паспорт серiя ЕК номер 600014 дата 

видачi 27.10.1997 Рубiжанським МВ 

УМВС України в Луганськiй обл., 

реєстрацiйний номер облiкової картки 

платника податкiв України - 

2309102862, адреса проживання: 

Україна, м. Київ, вул. Щорса,32а, кв.76. 



 

Шпирь Вiктор Михайлович- паспорт 

серiя ВВ номер 968814 дата видачi 

10.09.1999 року Дружкiвським МВ 

УМВС України в Донецькiй областi, 

реєстрацiйний номер облiкової картки 

платника податкiв України - 

1997612777, адреса проживання: 

Україна, м.Київ, вул. 

Срiбнокiльська,12, кв. 59. 

 

Куроченко Руслан Iванович - паспорт 

серiя СК номер 461002 дата видачi 

18.01.1997 р. Мiським вiддiлом № 2 

Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України 

в Київськiй обл., реєстрацiйний номер 

облiкової картки платника податкiв 

України - 2800219378, адреса 

проживання: Україна, м. Київ,  вул. 

Горького, буд. 91/14, кв. 69. 

Виконавчий орган 

Товариства 

Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович - 

паспорт серiя СН №368942 виданий 

Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. 

Києвi 26.11.1996 р., реєстрацiйний 

номер облiкової картки платника 

податкiв України - 2831305518, адреса 

проживання: Україна,  м. Київ, вул. 

Ревуцького, 42 б, кв. 82. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

головний бухгалтер 
Притика Свiтлана 

Анатолiївна 
1978 вища 9 

ТОВ "МРЦ", 2863109202, 

бухгалтер 

01.07.2001, не 

визначено 

Опис: 

Винагорода посадовiй особi емiтента за 2020 рiк виплачена у виглядi заробiтної плати у розмiрi 164, 3 тис. грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи - 12 рокiв. 

Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посаду головного бухгалтера у  ПрАТ "СК "Фенiкс" (код 13525951). 

 

2 

генеральний директор 
Кривошапка Вячеслав 

Васильович 
1977 вища 9 

ТОВ "СК "Гамайун", 

2831305518, генеральний 

директор 

01.09.2009, 

безстроково 

Опис: 

Винагорода посадовiй особi емiтента за 2020 рiк виплачена у виглядi заробiтної плати у розмiрi 182,0 тис. грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи - 23 роки. 

Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посаду Генерального директора у ПрАТ "СК "Фенiкс" (код 13525951). 

Посадова особа працювала  та займала посаду до 03.11.2020 року на iншому пiдприємствi: Голова правлiння ПрАТ "Реноме Рент" (код 19247460) 

3 

внутрiшнiй аудитор 
Лiжньова Оксана 

Анатолiївна 
1979 вища 4 

ПрАТ "Реноме Рент", 

2900616585, спецiалiст зi 

страхування, менеджер 

04.11.2013, не 

визначено 

Опис: 

Винагорода посадовiй особi емiтента за 2020 рiк виплачена у виглядi заробiтної плати у розмiрi 26,3 тис. грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи - 12 рокiв. 

Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади спецiалiста зi страхування, менеджера у ПрАТ "Реноме Рент" (код 19247460) та 

внутрiшнього аудитора у  ПрАТ "СК "Фенiкс" (код 13525951). 

Посадова особа працювала  та займала посаду до 12.10.2020 року  у  ПрАТ "Реноме Рент" (код 19247460). 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Х Х Х, Х, Х р-н, Х, Х 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Козюберда Наталiя Миколаївна 73,928809 

Шпирь Вiктор Михайлович 24,999761 

Куроченко Руслан Iванович 1,071428 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

ПрАТ "СК "Фенiкс" планує збiльшувати обсяг страхових платежiв за рахунок наступних 

джерел: 

- прийняття на роботу страхових агентiв, що дозволить реалiзацiю страхових продуктiв через 

новий канал продаж; 

- розробка нових та удосконалення iснуючих страхових програм; 

- укладання договорiв про спiвпрацю зi страховими та перестраховими брокерами; 

- робота з iснуючими клiєнтами, з метою визначення потреб в укладаннi нових договорiв 

страхування; 

- укладання договорiв про спiвпрацю iз станцiями технiчного обслуговування автомобiлiв, що 

дасть можливiсть отримати знижку при ремонтi застрахованих автомобiлiв, якi були 

пошкодженi в результатi страхового випадку. 

Протягом поточного року ПрАТ "СК "Фенiкс" не планує отримувати новi лiцензiї на 

провадження певних видiв страхування, в зв'язку з  тим що iснуючи лiцензiї задовольняють 

поточнi потреби клiєнтiв в страхових послугах. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

ПрАТ "СК "Фенiкс" працює на страховому ринку України 20 рокiв. В цiлому Товариство 

фiнансово стiйка, забезпечує покриття всiх резервiв сформованих вiдповiдно до законодавства 

України.Рiчна фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi, та згiдно з вимогами чинного законодавства України. Компанiя 

вкотре завершила фiнансовий рiк з вiдмiнним результатом. 

Обсяг страхових платежiв, як кiлькiсть укладених договорiв страхування в 2020р. залишилася на 

рiвнi 2019 р.  

Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть ПрАТ "СК "Фенiкс" протягом 2020 р. 

є: 

- висока конкуренцiя на ринку страхових послуг; 



- посилення норм регуляторного законодавства та законодавства з питань державного нагляду 

(контролю); 

- нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї в країнi; 

- зниження фактичного рiвня доходiв населення, що призводить до зниження iндексу споживчих 

настроїв потенцiйних страхувальникiв, девальвацiї нацiональної валюти та коливання iнфляцiї. 

Вказанi ризики є загальними для всього страхового ринку. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

Протягом 2020 року емiтентом не укладались деривативи та правочини щодо похiдних цiнних 

паперiв.  

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

Оскiльки ПрАТ "СК "Фенiкс" протягом 2020 року правочини щодо деривативiв або щодо 

похiдних цiнних паперiв не укладало, то i вiдсутнi завдання та полiтика щодо управлiння 

фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

Оскiльки Компанiя протягом 2020 року правочини щодо деривативiв або щодо похiдних цiнних 

паперiв не укладала, то i вiдсутня схильнiсть до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику 

лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.  

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

У ПрАТ "СК "Фенiкс" вiдсутнiй власний кодекс корпоративно управлiння. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Iнформацiя вiдсутня, у зв'язку з вiдсутнiстю кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, 

обєднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який Товариство 

вирiшило добровiльно застосувати. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння та не вiдхиляється вiд вимог 

законодавства. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Iнформацiя вiдсутня, у зв'язку з вiдсутнiстю кодексу корпоративного управлiння у Товариства. 



 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 13.02.2020 

Кворум зборів 60,8786 

Опис 13 лютого 2020 року, Товариством проведено позачерговi Загальнi збори 

акцiонерiв. 

Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах проводила реєстрацiйна 

комiсiя. Кворум для 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства був, який становить 60,8786% 

вiд загальної 

кiлькостi голосуючих акцiй. 

Порядок денний: 

1. Про обрання голови i секретаря Зборiв, обрання лiчильної комiсiї, а також 

затвердження регламенту Зборiв. 

Затвердити головою позачергових Загальних зборiв - Шпиря 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. Питання до доповiдачiв подавати усно або письмово. Доповiдачам давати 

вiдповiдi  на питання  пiсля завершення обговорення доповiдi. Заявки на участь в 

обговореннi доповiдi подавати в секретарiат Зборiв в письмовiй формi. 

Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенiв для 

голосування, за принципом "одна акцiя - один голос". 

Обрати постiйно дiючу Лiчильну комiсiю позачергових Загальних Зборiв 

Товариства у складi: голова лiчильної комiсiї - Притика С.А., члени лiчильної 

комiсiї - Архипова В.О., Глибовець О.С. 

2. Про призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi. 

Обрати суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового 

аудиту фiнансової звiтностi за вiдповiдний календарний перiод кандидатуру, 

рекомендовану Аудиторським комiтетом. 

3. Про укладення договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi. 

Уповноважити Генерального директора Товариства Кривошапку Вячеслава 

Васильовича укласти договiр з суб'єктом аудиторської дiяльностi щодо надання 

послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi строком на п'ять рокiв. 

 

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв голосування по всiх питаннях 

Порядку денного 

проводилося iз розрахунку одна проста iменна акцiя - один голос. Голосування з 

питань порядку 

денного здiйснювалося бюлетенями для голосування, якi видавалися акцiонерам 

та 

представникам акцiонерiв пiд час реєстрацiї для участi в Загальних зборах 

акцiонерiв Товариства. 

За результатами розгляду питань порядку денного, по всiх питаннях прийнято 

вiдповiдне 

рiшення. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 21.04.2020 



Кворум зборів 60,8786 

Опис 21 квiтня 2020 року, Товариством проведено черговi (рiчнi) Загальнi збори 

акцiонерiв. 

Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах проводила реєстрацiйна 

комiсiя. Кворум для 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства був, який становить 60,8786% 

вiд загальної 

кiлькостi голосуючих акцiй. 

Порядок денний: 

1. Про обрання голови i секретаря Зборiв, обрання лiчильної комiсiї, а також 

затвердження регламенту Зборiв. 

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. 

- питання до доповiдачiв подавати усно або письмово. 

- доповiдачам давати вiдповiдi  на питання  пiсля завершення обговорення 

доповiдi. 

- заявки на участь в обговореннi доповiдi подавати в секретарiат Зборiв в 

письмовiй формi. 

- голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенiв 

для голосування, за принципом "одна акцiя - один голос". Голосування з питань 

порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для 

голосування. 

Для пiдрахунку голосiв з усiх питань порядку денного Зборiв та вирiшення усiх 

iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Зборах, 

обрано Лiчильну комiсiю Загальних Зборiв Товариства у складi: голови лiчильної 

комiсiї - Притики С.А., членами лiчильної комiсiї - Архипову В.О., Глибовець 

О.С. 

2. Розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за 

результатами його розгляду.  

Затвердити звiт Генерального директора за 2019 рiк та затвердити заходи за 

результатами його розгляду. 

3. Розгляд висновкiв внутрiшнього та зовнiшнього аудиторiв, затвердження 

заходiв за результатами їх розгляду, затвердження плану проведення перевiрок та 

реалiзацiї iнших завдань службою внутрiшнього аудиту (контролю) на 2020 рiк. 

Затвердити Аудиторськi Звiти внутрiшнього та зовнiшнього аудиторiв Товариства 

за 2019 рiк; затвердити заходи за результатами їх розгляду, затвердити план 

проведення перевiрок та реалiзацiї iнших завдань службою внутрiшнього аудиту 

(контролю) на 2020 рiк. 

4. Порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк. 

Прибуток Товариства, отриманий у 2019 роцi направити на покриття збиткiв 

минулих рокiв та виплату дивiдендiв. 

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 

Затвердити Звiт Генерального директора Товариства за 2019 рiк. 

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. 

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. 

7. Про внесення змiн до видiв економiчної дiяльностi Товариства. 

Погодити внести змiни до видiв економiчної дiяльностi Товариства шляхом 

включення наступного виду економiчної дiяльностi КВЕД: 66.22 Дiяльнiсть 

страхових агентiв i брокерiв. Уповноважити Генерального директора Товариства 

Кривошапку Вячеслава Васильовича здiйснити дiї (з правом передоручення) 

щодо державної реєстрацiї вищевказаних змiн у вiдомостях про юридичну особу 



(ПрАТ "СК "Фенiкс"), що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних 

осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань в порядку та у 

строки, передбаченi чинним законодавством України. 

 

На рiчних Загальних зборах акцiонерiв голосування по всiх питаннях Порядку 

денного 

проводилося iз розрахунку одна проста iменна акцiя - один голос. Голосування з 

питань порядку 

денного здiйснювалося бюлетенями для голосування, якi видавалися акцiонерам 

та 

представникам акцiонерiв пiд час реєстрацiї для участi в Загальних зборах 

акцiонерiв Товариства. 

За результатами розгляду питань порядку денного, по всiх питаннях прийнято 

вiдповiдне 

рiшення. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

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

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення 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 (зазначити) 

Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання 

послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi та укладення 

договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi. 

 

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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

вiдсутнi такi збори 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

вiдсутнi такi збори 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

0 X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Наглядова рада Товариством не створювалась. 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

Засiдання не прводились, оскiльки Наглядова рада не 

створювалась. 



визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

засiдання не вiдбувались, оскiльки Наглядова рада Товариством 

не створювалась. 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Iнформацiя вiдсутня, оскiльки Наглядова рада Товариством не 

створювалась. 

 

 

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 (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)  

 

Як 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)  

 

Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

генеральний  директор ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР здiйснює управлiння поточною 

дiяльнiстю Товариства.До компетенцiї Генерального Директора 

належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 

поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до 

компетенцiї Зборiв. 

Генеральний Директор Товариства  пiдзвiтний Зборам, 

органiзовує виконання їх рiшень. 

Генеральний Директор обирається Зборами. Звiльнення 

Генерального Директора здiйснюється Зборами у порядку та 

випадках, встановлених законом, статутом та контрактом з 

Генеральним Директором. Повноваження Генерального 

директора припиняються за рiшенням загальних Зборiв з 

одночасним прийняттям рiшення про призначення особи на 

посаду Генерального директора, або особи, яка тимчасово 

здiйснюватиме його повноваження. 

Генеральний Директор вирiшує всi питання поточної дiяльностi 

Товариства одноосiбно шляхом видачi наказiв та розпоряджень. 

До повноважень Генерального Директора вiдносяться наступнi 

питання: 

" представництво Товариства в Українi та за її межами; 

" оформлення усiх документiв, необхiдних для забезпечення 

дiяльностi Товариства; 

" видача наказiв, розпоряджень i доручень з питань 

дiяльностi Товариства обов'язкових до виконання всiма 

працiвниками Товариства; 

" розпорядження, у вiдповiдностi з чинним законодавством, 

майном i коштами Товариства, вчинення правочинiв вiд iменi 

Товариства в межах своїх повноважень; 

" розроблення та затвердження штатного розкладу 

Товариства; 



" прийняття на роботу i звiльнення з роботи працiвникiв 

Товариства (за винятками, встановленими статутом), 

встановлення посадових окладiв, заохочення працiвникiв, якi 

вiдзначились, накладення дисциплiнарних стягнень; 

" вiдкриття та закриття усiх видiв банкiвських рахункiв у 

будь-яких банках України. 

" затвердження внутрiшнiх положень Товариства (окрiм 

положень, якi затверджуються Зборами), внесення змiн до них; 

" пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення 

про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку 

денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 

" прийняття рiшення про проведення чергових та 

позачергових Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю 

виконавчого органу; 

" визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають 

бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до частини 

першої статтi 35 ЗУ "Про акцiонернi товариства" та мають право 

на участь у Зборах вiдповiдно до статтi 34 ЗУ "Про акцiонернi 

товариства"; 

" надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 ЗУ "Про 

акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання 

особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй 

вiдповiдно до статей 64 i 65 ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 

" усi iншi повноваження, яку статутом та чинним 

законодавством України не вiднесенi до компетенцiї iнших 

органiв управлiння Товариства.  

Генеральний Директор Товариства має право пiдпису будь-яких 

документiв, стосовно дiяльностi Товариства, по 

взаємовiдносинах з банкiвськими установами, державними 

органами, а також iнших документiв, необхiдних для 

забезпечення фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства 

без окремої довiреностi. 

Генеральний Директор Пiдприємства може доручати вирiшення 

окремих питань, що входять в його компетенцiю, своїм 

заступникам, керiвникам структурних пiдроздiлiв та iншим 

працiвникам Пiдприємства. 

У разi неможливостi виконання Генеральним Директором своїх 

повноважень цi повноваження здiйснюються виконуючим 

обов'язки Генерального Директора, який призначається 

вiдповiдно до наказу Генерального директора.  

Директор iз страхування має право першого пiдпису та є особою, 

яка має право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без 

довiреностi. 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

Засiдання не проводились. 



виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Завдяки професiйнiй роботi генерального директора, у тому числi 

прийняттi ряду ефективних управлiнських рiшень, що мали 

позитивний вплив на результати фiнансового-господарськиї 

дiяльностi Товариства за звiтний перiод, це  дозволяє надати 

високу оцiнку роботи виконавчого органу. 

 

Примітки 

  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками спрямована на забезпечення досягнення 

статутних цiлей Товариства, отримання максимального прибутку для задоволення потреб 

акцiонерiв.  

Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками здiйснюється через органи управлiння i 

контролю Товариства - Загальнi збори акцiонерiв та Виконавчий орган Товариства.  

Загальнi збори акцiонерiв Товариства є вищим органом Товариства.  

Генеральний директор є одноособовим органом Товариства, який здiйснює управлiння його 

поточною дiяльнiстю, органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв, органiзовує формування 

необхiдних для здiйснення статутної дiяльностi Товариства фондiв та несе вiдповiдальнiсть за 

ефективнiсть роботи Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом 

Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  

Комплексне функцiонування цих органiв та реалiзацiя наданих повноважень допомагають 

забезпечити внутрiшнiй контроль i управлiння ризиками Товариства. 

 Система внутрiшнього контролю забезпечує здiйснення стратегiчного оперативного та 

поточного контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю. Такий контроль 

здiйснюється як через механiзм внутрiшнього контролю так i через залучення незалежного 

зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства.  

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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? 

 Загальн Наглядов Виконав Не належить 



і збори 

акціоне

рів 

а рада чий 

орган 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
так ні так ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так 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)  так 

 

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)  так 

 

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 порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) 

Товариства, Стретегiя управлiння ризиками та Кодекс етики 



працiвникiв служби внутрiшнього аудиту (контролю) 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні ні так так так 

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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  



Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 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 та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) 
Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) Статутом Товариства не передбачена та не 

створювалась. 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Козюберда Наталя Миколаївна 2309102862 73,928809 

2 Шпирь Вiктор Михайлович 1997612777 24,999761 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 



акцій обмеження 

420 000 164 310 На пiдставi ст. 9 Закону України 

"Про фiнансовi послуги та державне 

регулювання ринкiв фiнансових 

послуг" 

27.01.2012 

Опис Вiдповiдно до ст. 9 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг", не має права голосувати 

Козюберда Наталiя Миколаївна в частинi придбаних нею акцiй в кiлькостi 

164310 штук простих iменних акцiй, що складає 39,1214%.  У зв'язку з чим, 

вiдповiдно до погодження Нацiонального банку України, 27.11.2020 року 

Притика Свiтлана Анатолiївна призначена довiреною особою, якiй 

передається право брати участь у голосуваннi пакетом акцiй у розмiрi 

39,1214%, що належать Козюбердi Наталiї Миколаївнi на перiод до 

отримання нею письмового погодження збiльшення iстотної участi у 

фiнансовiй установi шляхом прямого володiння 73,928809% статутного 

(складеного) капiталу ") Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "Фенiкс". 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

Генеральний директор обирається та звiльняється з посади Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства у порядку та у випадках, встановлених законом та статутом Товариства.  

Повноваження Генерального директора припиняються за рiшенням загальних Зборiв з 

одночасним прийняттям рiшення про призначення особи на посаду Генерального директора, або 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. 

Внутрiшнiй аудитор (фахiвець iз внутрiшнього аудиту) обирається та звiльняється з посади 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства у порядку, встановлених законом та статутом 

Товариства. Повноваження Внутрiшнього аудитора припиняються за рiшенням загальних Зборiв 

з одночасним прийняттям рiшення про призначення особи на дану посаду.   

Головний бухгалтер обирається та звiльняється з посади наказом Генерального директора 

Товариства у порядку та у випадках, встановлених законом та статутом Товариства.   

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення не розкривається згiдно ч. 8 ст. 40 Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок". 

 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 

Генеральний директор вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства одноосiбно шляхом 

видачi наказiв та розпоряджень. 

До повноважень Генерального Директора вiдносяться наступнi питання: 

-представництво Товариства в Українi та за її межами; 

-оформлення усiх документiв, необхiдних для забезпечення дiяльностi Товариства; 

-видача наказiв, розпоряджень i доручень з питань дiяльностi Товариства обов'язкових до 

виконання всiма працiвниками Товариства; 

-розпорядження, у вiдповiдностi з чинним законодавством, майном i коштами Товариства, 

вчинення правочинiв вiд iменi Товариства в межах своїх повноважень; 

-розроблення та затвердження штатного розкладу Товариства; 

-прийняття на роботу i звiльнення з роботи працiвникiв Товариства (за винятками, 

втановленими статутом), встановлення посадових окладiв, заохочення працiвникiв, якi 

вiдзначились, накладення дисциплiнарних стягнень; 



-вiдкриття та закриття усiх видiв банкiвських рахункiв у будь-яких банках України. 

-затвердження внутрiшнiх положень Товариства (окрiм положень, якi затверджуються Зборами), 

внесення змiн до них; 

-пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 

-прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв на вимогу акцiонерiв або 

за пропозицiєю виконавчого органу; 

-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 ЗУ "Про акцiонернi товариства" та мають право 

на участь у Зборах вiдповiдно до статтi 34 ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 

-надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 ЗУ "Про акцiонернi товаритсва", пропозицiй 

акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй 

вiдповiдно до статей 64 i 65 ЗУ "Про акцiонернi товаритсва"; 

-усi iншi повноваження, яку статутом та чинним законодавством України не вiднесенi до 

компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.  

Генеральний директор Товариства має право пiдпису будь-яких документiв, стосовно дiяльностi 

Товариства, по взаємовiдносинах з банкiвськими установами, державними органами, а також 

iнших документiв, необхiдних для забезпечення фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 

без окремої довiреностi. 

Генеральний директор Товариства може доручати вирiшення окремих питань, що входять в його 

компетенцiю, своїм заступникам, керiвникам структурних пiдроздiлiв та iншим працiвникам 

Товариства. 

 

Фахiвець з внутрiшнього аудиту має право: 

-На створення здорових i безпечних умов працi, на оплату працi не нижче встановленого 

державою мiнiмального розмiру, на вiдпочинок, на об'єднання в професiйнi спiлки та на 

вирiшення колективних трудових конфлiктiв (спорiв) у встановленому законом порядку, на 

матерiальне забезпечення у разi хвороби, повної або часткової втрати працездатностi, на 

матерiальну допомогу в разi безробiття, на право звернення до суду для вирiшення трудових 

спорiв. 

-Отримувати необхiднi документи, якi стосуються предмету внутрiшнього аудиту (контролю) i 

знаходяться в Товариствi. 

-Проводити плановий та позаплановий внутрiшнiй аудит (контроль).  

-Отримувати усно або письмово вiд працiвникiв Товариства пояснення, документи, а також iншi 

матерiали, необхiднi для виконання своїх посадових обов'язкiв та завдань. 

-Звертатися до будь-якого з працiвникiв Товариства iз запитаннями та отримувати письмовi чи 

уснi пояснення, що необхiднi для здiйснення внутрiшнього аудиту (контролю).  

-Здiйснювати перевiрку розрахунково-касових документiв, правочинiв Товариства, фiнансової i 

статистичної звiтностi, iншої документацiї, а у разi необхiдностi - наявнiсть готiвки, iнших 

цiнностей, майна якi знаходяться у Товариствi. 

-Залучати у разi необхiдностi зовнiшнiх експертiв, консультантiв, аудиторiв (за погодженням з 

вищим органом управлiння) для виконання поставлених перед фахiвцем з внутрiшнього аудиту 

завдань. 

-Безперешкодного доступу до пiдроздiлу, що перевiряється, а також у примiщення, що 

використовуються для зберiгання документiв, матерiальних цiнностей, отримувати iнформацiю, 

яка зберiгається на рiзних носiях iнформацiї. 

-При виявленнi порушень чинного законодавства, випадкiв розкрадань, допущених 

працiвниками Товариства, рекомендувати керiвнику Товариства усунення їх вiд виконання 

обов'язкiв. 

-При встановленнi фактiв зловживання службовим становищем керiвником Товариства, 

повiдомляти про такi випадки вищий орган управлiння Товариства. 



-Визначати вiдповiднiсть дiй та операцiй, що здiйснюються працiвниками Товариства, вимогам 

чинного законодавства України, рiшенням органiв управлiння Товариства. 

-Вимагати вiд керiвника Товариства реалiзацiї прав, що передбаченi цiєю iнструкцiєю, для 

квалiфiкованого виконання своїх обов'язкiв та сприяннi у їх виконаннi. 

-Вносити на розгляд Загальних Зборiв акцiонерiв пропозицiї з удосконалення дiяльностi 

Товариства та внутрiшнього аудиту (контролю). 

 

Головний бухгалтер має паво: 

-Дiяти вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах зi 

структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших 

питань. 

-В межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи. 

-Самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими 

органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення 

керiвника Товариства. 

-Вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з 

обов'язками, що передбаченi iнструкцiєю головного бухгалтера. 

-Вносити пропозицiї керiвнику Товариства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної 

вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заохочення працiвникiв, що 

вiдзначилися. 

-В межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в 

дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення. 

-Вимагати та отримувати у фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його 

посадових обов'язкiв. 

-Залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань. 

-Вимагати вiд керiвника пiдприємства сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї прав, що 

передбаченi посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера. 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 

На думку ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит": 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк 

(яка включає у складi Звiту керiвництва Звiт про корпоративне управлiння) вiдповiдно до ст. 401 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р. та ст. 122 

Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" № 

2664-III вiд 12.07.2001 р. але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи 

iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить 

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

суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не 

виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 



регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

Вiдповiдно до ст. 12-2 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг" ПрАТ "СК "Фенiкс" пiдготовлено звiт про корпоративне управлiння за 2020 

рiк, з розгляду наступних питань: 

1) Мета провадження дiяльностi фiнансової установи. 

Метою дiяльностi ПрАТ "СК "Фенiкс" (надалi - Товариство) є одержання прибутку в iнтересах 

акцiонерiв Товариства в результатi здiйснення пiдприємницької дiяльностi у сферi страхування. 

Товариство здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть шляхом надання пiдприємствам, органiзацiям i 

громадянам України рiзнопланових страхових послуг, забезпечення страхового захисту їх 

iнтересiв, вiдшкодування збиткiв, заподiяних при настаннi страхових випадкiв. Страхова 

дiяльнiсть Товариства здiйснюється на пiдставi вiдповiдних лiцензiй. 

2) Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням 

на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року. 

Кодекс корпоративного управлiння в ПрАТ "СК "Фенiкс" не затверджувався. Однак, система 

корпоративного управлiння у ПрАТ "СК "Фенiкс" вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам 

законодавства України. 

3) Власники iстотної участi (в тому числi особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою 

установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк.  

Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) у ПрАТ "СК "Фенiкс" - Козюберда Наталiя 

Миколаївна - 310501 штук простих iменних акцiй - 73,928809% голосуючих акцiй; власник 

iстотної участi у ПрАТ "СК "Фенiкс" - Шпирь Вiктор Михайлович - 104 999 штук простих 

iменних акцiй - 24,999761% голосуючих акцiй.  

Зазначенi особи вiдповiдають встановленим законодавством вимогам, протягом 2020 року їх 

склад не змiнювався. 

4) Склад наглядової ради фiнансової установи та його змiну за рiк, у тому числi утворенi нею 

комiтети. 

Наглядова рада не передбачена статутом ПрАТ "СК "Фенiкс" i не створювалась.  

5) Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiну за рiк. 

Виконавчим органом ПрАТ "СК "Фенiкс" є його генеральний директор - Кривошапка Вячеслав 

Васильович. У 2020 роцi змiн у складi виконавчого органу не вiдбувалось. 

6) Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи 

внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам 

фiнансових послуг. 

Протягом 2020 року фактiв порушення членами виконавчого органу фiнансової установи 

внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам 

фiнансових послуг, не було. 

7) Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, 

в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу. 

До ПрАТ "СК"Фенiкс" протягом 2020 року органами державної влади заходи впливу не 

застосовувалися. 

До генерального директора ПрАТ "СК"Фенiкс" у зв'язку з виконанням ним обов'язкiв 

одноосiбного виконавчого органу будь-якi санкцiї протягом 2020 року не застосовувались.  

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

8) Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи. 

Наглядова рада не передбачена статутом ПрАТ "СК "Фенiкс" i не створювалась. 

Винагорода виконавчого органу ПрАТ "СК "Фенiкс" за 2020 рiк визначається згiдно штатного 

розкладу та складає 164, 3 тисячi гривень. 

9) Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом року.  

Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть ПрАТ "СК"Фенiкс" протягом 2020 

року, є: висока конкуренцiя на ринку страхових послуг; посилення норм регуляторного 

законодавства та законодавства з питань державного нагляду (контролю); нестабiльнiсть 



полiтичної та економiчної ситуацiї в країнi; зниження фактичного рiвня доходiв населення, що 

призводить до зниження iндексу споживчих настроїв потенцiйних страхувальникiв, девальвацiї 

нацiональної валюти та коливання iнфляцiї. 

Вказанi ризики є загальними для всього страхового ринку.  

10) Наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики. 

Система управлiння ризиками у ПрАТ "СК "Фенiкс" регулюється "Стратегiєю управлiння 

ризиками", затвердженою Наказом Генерального директора Товариства б/н вiд 25.06.2014 р., 

"Модулями розрахунку кiлькiсних характеристик ризикiв", затвердженими Генеральним 

директором Товариства 25.06.2014 р. та вимогами чинного законодавства України. 

Наказом Генерального директора Товариства б/н вiд 25.06.2014 р. 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 ПрАТ "СК "Фенiкс"  систематизує  ризики за такою 

квалiфiкацiєю: андеррайтинговий ризик; ринковий ризик; ризик дефолту контрагента; 

операцiйний ризик; ризик учасника фiнансової групи. 

У ПрАТ "СК "Фенiкс"  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. 

По результатам функцiонування системи управлiння ризиками були складенi Звiти, згiдно з 

якими у 2020 роцi ПрАТ "СК "Фенiкс" не перевищувала допустимi межi ризикiв. 

11) Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а 

також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

У 2020 роцi функцiонування системи внутрiшнього аудиту ПрАТ "СК "Фенiкс" 



регламентувалося документами, що розробленi вiдповiдно до законодавчих вимог, а саме 

Положенням про службу внутрiшнього аудиту ПрАТ "СК "Фенiкс", що затверджене 

Протоколом позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "Фенiкс" № 1 вiд 03.04.2018 р. 

Протягом 2020 року внутрiшнiй аудит проводився окремо визначеною посадовою особою-

фахiвцем iз внутрiшнього аудиту Лiжньовою Оксаною Анатолiївною, яку було призначено на 

посаду Протоколом позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя 

"Фенiкс" № 1 вiд 03.07.2017 р. та Наказом № 12 вiд 03.07.2017 р. 

Вiдповiдальною особою за проведення внутрiшнього аудиту (контролю) були проведенi 

внутрiшнi аудиторськi перевiрки згiдно з планом на 2020 р. 

По результатам проведених перевiрок було складено аудиторський звiт, згiдно з яким було 

зроблено висновок, що посадовi особи та працiвники ПрАТ "СК "Фенiкс" дотримуються вимог 

чинного законодавства та рiшень органiв управлiння. Випадкiв перевищення повноважень 

посадовими особами фiнансової установи не виявлено. Перевiрена фiнансова звiтнiсть в усiх 

суттєвих аспектах достовiрно та повно вiдображає фiнансовий стан ПрАТ "СК "Фенiкс". 

Аудиторський звiт буде наданий загальним зборам акцiонерiв на чергових зборах акцiонерiв. 

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi та пояснювальна записка до рiчного звiту ПрАТ 

"СК"Фенiкс" за 2020 рiк наданi ПрАТ "СК "Фенiкс" до НБУ у складi Рiчних звiтних даних 

страховика вiдповiдно до розпорядження Державної комiсiї, що здiйснює державне регулювання 

у сферi ринкiв фiнансових послуг (Нацкомфiнпослуг) №39 вiд 03.02.2004 р. "Про затвердження 

порядку складання звiтних даних страховикiв". 

12) Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

фiнансової установи розмiр. 

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

ПрАТ "СК"Фенiкс" розмiр, вiдсутнi. 

13) Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. 

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

встановлений у Статутi Товариства розмiр.  

14) Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи 

чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. 

Протягом 2020 року мiж ПрАТ "СК "Фенiкс" та Кривошапка Вячеславом Васильовичем був 

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

договору страхування страховi тарифи були в межах звичайного тарифу.  

15) Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг, щодо аудиторського висновку. 

Органи, що здiйснюють регулювання ринкiв фiнансових послуг, протягом 2020 року не 

надавали ПрАТ "СК"Фенiкс" рекомендацiй щодо аудиторського висновку. 

16) Зовнiшнiй аудитор наглядової ради фiнансової установи, призначений протягом року. 

Зовнiшнiм аудитором ПрАТ "СК "Фенiкс" в 2020 роцi є - Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ОЛЕСЯ" (код ЄДРПОУ 22930490, адреса: 03040, м. Київ, 

вул. Василькiвська, 13, к. 4, свiдоцтво АПУ №4423, https://www.auditolesya-kiev.com/, тел.(044) 

257-69-13). 

17) Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 

17.1 Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 25 рокiв;  

Кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги ПрАТ "СК "Фенiкс"  - 1 рiк; 

17.2. Перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такiй фiнансовiй установi протягом 

року - iншi аудиторськi послуги не надавались; 

17.3. Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй 

внутрiшнього аудитора - вiдсутнi; 

17.4. Ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв - ПрАТ "СК"Фенiкс" 

протягом останнiх 5 рокiв користувалось послугами таких аудиторських компанiй як: ТОВ 



"Аудиторська фiрма "Євроаудит", код ЄДРПОУ 30437318, ПП "Аудиторська фiрма 

"Укрфiнансаудит", код ЄДРПОУ 24089565 та ТОВ "Аудиторська фiрма "ГРАНТ ЕКСПЕРТ", 

код ЄДРПОУ 32346062; ТОВ "Аудиторська фiрма "ОЛЕСЯ" код ЄДРПОУ 22930490. 

17.5. Стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським 

висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг: вiдсутнi. 

18) Захист фiнансовою установою прав та iнтересiв споживачiв фiнансових послуг, зокрема: 

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

передбаченi Конституцiєю України, Законом України "Про звернення громадян", Законом 

України "Про захист прав споживачiв", Цивiльним кодексом України та iншими нормативними 

актами. 

18.2. Працiвник фiнансової установи, уповноважений розглядати скарги - Кривошапка Вячеслав 

Васильович. 

18.3. Протягом 2020 року до ПрАТ "СК"Фенiкс" не надходило скарг споживачiв. 

18.4. Наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та 

результати їх розгляду:  

Кiлькiсть позовiв стосовно надання фiнансових послуг - 0. 

Кiлькiсть рiшень, прийнятих на користь позивача - 0.  

Кiлькiсть рiшень, прийнятих на користь вiдповiдача - 0.  

Кiлькiсть справ, рiшення за якими не прийнято станом на 31.12.2020 р.- 0. 

19) Корпоративне управлiння у ПрАТ "СК"Фенiкс", подання якої передбачено законами з 

питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з такими 

законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг. 

19.1. Вiдповiдно до Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг", Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України № 39 вiд 03.02.2004 р. "Про затвердження Порядку складання звiтних даних 

страховикiв", ПрАТ "СК"Фенiкс" з рiчною фiнансовою звiтнiстю подає до НБУ звiт про 

корпоративне управлiння за 2020 рiк. 

19.2. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту, ПрАТ "СК"Фенiкс" одним 

з питань порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв є розгляд звiту про корпоративне 

управлiння за 2020 рiк. 

19.3. На пiдставi рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 2826 вiд 

03.12.2013 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" 

пiсля затвердження фiнансової рiчної звiтностi акцiонерами на рiчних Загальних Зборах, ПрАТ 

"СК"Фенiкс" здiйснює розкриття регулярної рiчної iнформацiї за 2020 рiк шляхом розмiщення в 

загальнодоступнiй iнформацiї базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку, розмiщення на власному веб-сайтi (http://www.skfenix.net.ua/) не пiзнiше 30.04.2021 року. 

19.4. Iнформацiя про корпоративне управлiння у ПрАТ "СК"Фенiкс", що передбачена 

законодавством України розкрита у пояснювальнiй записцi до звiтних даних. 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Козюберда Наталя Миколаївна 310 501 73,928809 310 501 0 

Шпирь Вiктор Михайлович 104 999 24,999761 104 999 0 

Усього 415 500 98,92857 415 500 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

акцiї простi 

бездокументарнi iменнi 

420 000 65,00 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - 

акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав,  

включаючи право на:  

-участь в управлiннi Товариством; 

-отримання дивiдендiв. Право на отримання дивiдендiв 

мають особи, якi є акцiонерами Товариства на початок 

строку виплати дивiдендiв; 

-отримання у разi лiквiдацiї Товариства  частини його 

майна або  його вартостi; 

-отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства; 

-переважне право придбавати акцiї у процесi емiсiї 

Товариством простих акцiй пропорцiйно частцi 

належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi 

простих акцiй Товариства; 

-переважне право на придбання акцiй Товариства, що 

пропонуються їх власником до продажу третiй особi, за 

цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй 

особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать 

кожному з них. 

-акцiонери Товариства можуть мати також iншi права, 

передбаченi чинним законодавством України та 

статутом. 

Акцiонеpи Товаpиства зобов'язанi: 

-дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв 

Товариства; 

-виконувати рiшення Зборiв, iнших органiв 

Товариства; 

-виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; 

-оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що 

передбаченi статутом Товариства; 

-не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

-виконувати iншi обов'язки, встановленi законом; 

-мiж акцiонерами Товариства може бути укладений 

договiр, за яким на акцiонерiв Товариства 

Iнформацiя про наявнiсть публiчної 

пропозицiї та/або допуску до торгiв на 

фондовiй бiржi в частинi включення до 

бiржового режиму вiдсутня. 



покладаються додатковi обов'язки, у тому числi 

обов'язок участi у Зборах, i передбачається 

вiдповiдальнiсть за порушення умов цього договору.  

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 

статутного капіталу емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Шпирь Вiктор Михайлович 104 999 24,999761 104 999 0 

Усього 104 999 24,999761 104 999 0 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.10.2010 872/1/10 UA4000092837 420 000 27 300 000 420 000 164 310 164 310 

Опис: 

На пiдставi ст. 9 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", не має права голосувати Козюберда Наталiя Миколаївна в 

частинi придбаних нею акцiй в кiлькостi 164310 штук простих iменних акцiй, що складає 39,1214% голосуючих акцiй (Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг №1878 вiд 13.06.2013 р. "Про вiдмову Козюбердi Н.М. у видачi письмового  погодження збiльшення iстотної участi 

у ПрАТ "СК "Фенiкс").  

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 3 935 400 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 9,37 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 0 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

    

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

  06.05.2020  

Спосіб виплати дивідендів   на рахунок  

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

  12.05.2020, 

3 679 599 

 

Опис У зв'язку з розподiлом прибутку за 12 мiсяцiв 2019 року, згiдно з протоколом 

Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

"Страхова компанiя "Фенiкс" вiд 21 квiтня 2020 року (протокол №2), було 

прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 2019 рiк: Козюбердi Н.М., Шпирь 

В.М. та Куроченко Р.I. 

Сума нарахованих дивiдендiв - 3935400,00 гривень, а сума виплачених дивiдендiв 

- 3679599,00 гривень. Сплачено ПДФО i вiйськового збору в сумi - 252801,00 

гривень. 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 13 115 14 001 0 0 13 115 14 001 

  будівлі та споруди 12 466 13 474 0 0 12 466 13 474 

  машини та обладнання 94 111 0 0 94 111 



  транспортні засоби 382 278 0 0 382 278 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 173 138 0 0 173 138 

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 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 13 115 14 001 0 0 13 115 14 001 

Опис 

Всi основнi засоби вiдносяться до засобiв виробничого призначення. 

Термiн використання будiвель - 20 рокiв, термiн використання всiх 

iнших основних засобiв - 5 рокiв. Усього первiсна вартiсть станом на 

31.12.2020 р. - 15484 тис. грн., зокрема, транспортнi засоби - 1121 тис. 

грн., меблi - 180 тис. грн., офiсне обладнання - 170 тис. грн. Залишкова 

вартiсть всiх основних засобiв - 14001 тис. грн.; знос - 1483 тис. грн. 

Ступiнь зносу: транспортнi засоби - 75%, меблi - 23%, офiсне 

обладнання - 35%. Ступiнь використання - 100%. Обмеження на 

використання майна вiдсутнi. Протягом 2020 р. Товариством  було 

придбано офiсне обладнання та здiйснено дооцiнку офiсного 

примiщення. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

0  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

0  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0  0 X  



Податкові зобов'язання X 266 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 4 383 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 4 649 X X 

Опис Iншi зобов'язання Товариства становлять: 

довгострокове забезпечення виплат персоналу - 31 тис. грн.; 

страховi резерви - 3019 тис. грн.; 

поточна заборгованiсть постачвальникам за товари, роботи, 

послуги - 3 тис. грн.; 

поточна заборгованiсть за одержаними авансами - 1287 тис. 

грн.; 

поточна кредиторська заборгованiсть - за страховою 

дiяльнiстю - 26 тис. грн. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, вулиця Тропiнiна, 7Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1340 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.05.2008 

Міжміський код та телефон  +380445910400 

Факс  +380444825201 

Вид діяльності Оброблення даних, розмiщення 

iнформацiї на веб-вузлах i повязана з 

ними дiяльнiсть 

Опис Ведення депозитраного облiку цiнних 

паперiв емiтента. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ОЛЕСЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22930490 

Місцезнаходження 03040, Україна, Голосiївський р-н, 

м.Київ, вулиця Василькiвська, 13, к. 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4423 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська плата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.02.2011 

Міжміський код та телефон +38 044 257 69 13 

Факс вiдсутнiй 

Вид діяльності Дiяльнiсть у  сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту, консультування з 



питань оподаткування. 

Опис Аудит фiнансової звiтностi Товариства. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ АСКО-ДОНБАС 

ПIВНIЧНИЙ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 13494943 

Місцезнаходження 84205, Україна, Донецька обл., м. 

Дружкiвка, вулиця Соборна,37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

569309 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.01.2011 

Міжміський код та телефон +380626744341 

Факс +380626744341 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм 

страхування життя, перестрахування 

Опис Страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"УКРЕКСПЕРТИЗА-ЦЕНТР" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 40404249 

Місцезнаходження 03142, Україна, Святошинський р-н, 

м.Київ, вулиця Семашко, 13 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

515/19 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.07.2019 

Міжміський код та телефон +380443538828 

Факс +380443538828 

Вид діяльності Оцiнка ризикiв та шкоди, iншi види 

iнформацiйних послуг 

Опис Незалежна оцiнка нежитлових 

примiщень, визначення ринкової 

вартостi обєкта оцiнки для цiлей 

бухгалтерського облiку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 

"АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ 

IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО 

РИНКУ УКРАЇНИ 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 



Місцезнаходження 03150, Україна, Голосiївський р-н, 

м.Київ, вулиця Антоновича, 51 оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00002/ARM 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон +380442875673 

Факс +380442875673 

Вид діяльності Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних до НКЦПФР, 

дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 

учасникiв фондового ринку 

Опис Агенство надає емiтенту iнформацiйнi 

послуги щодо подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних до НКЦПФР, а 

також щодо оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 

учасника фондового ринку. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариства "Страхова 

компанiя "Фенiкс" 
за ЄДРПОУ 13525951 

Територія м.Київ, Голосiївський р-н за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Приватне підприємство за КОПФГ 120 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 7 

Адреса, телефон: 03028 м.Київ, проспект Науки,30, (044) 298-04-86. 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 180 180 

    первісна вартість 1001 190 190 

    накопичена амортизація 1002 ( 10 ) ( 10 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 13 115 14 001 

    первісна вартість 1011 13 978 15 484 

    знос 1012 ( 863 ) ( 1 483 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 9 648 9 392 

    інші фінансові інвестиції 1035 10 979 7 313 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 615 723 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 34 537 31 609 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 297 270 

Виробничі запаси 1101 297 270 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 19 8 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 523 324 

    з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 247 180 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 247 587 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 22 637 26 847 

Готівка 1166 0 14 

Рахунки в банках 1167 22 637 26 833 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 992 1 039 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 102 114 

    резервах незароблених премій 1183 890 925 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 24 962 29 255 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 59 499 60 864 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 27 300 27 300 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 6 217 7 635 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 50 581 50 581 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 29 003 29 301 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 55 095 56 215 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 31 31 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 31 31 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 2 777 3 019 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 149 353 

    резерв незароблених премій 1533 2 628 2 666 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 2 808 3 050 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 5 3 

    розрахунками з бюджетом 1620 266 266 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 266 266 

    розрахунками зі страхування 1625 2 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 13 

    одержаними авансами 1635 1 240 1 287 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 83 26 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 1 596 1 599 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 59 499 60 864 

 

Керівник    Кривошапка Вячеслав Васильович 

 

Головний бухгалтер   Притика Свiтлана Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариства "Страхова 

компанiя "Фенiкс" 
за ЄДРПОУ 13525951 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 4 973 5 336 

Премії підписані, валова сума 2011 8 866 8 890 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 3 890 ) ( 3 611 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 38 143 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 35 86 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 474 ) ( 586 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 4 499 4 750 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 192 33 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 204 118 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 12 85 

Інші операційні доходи 2120 2 419 848 

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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2 419 ) ( 1 957 ) 

Витрати на збут 2150 ( 125 ) ( 186 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 074 ) ( 1 122 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 3 108 2 300 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 2 167 3 429 



Інші доходи 2240 392 345 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 1 727 ) ( 1 564 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 264 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 3 940 4 246 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 303 307 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 3 637 3 939 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 1 418 6 217 

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 1 418 6 217 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 1 418 6 217 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5 055 10 156 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 171 82 

Витрати на оплату праці 2505 944 775 

Відрахування на соціальні заходи 2510 208 171 

Амортизація 2515 570 247 

Інші операційні витрати 2520 1 725 1 990 

Разом 2550 3 618 3 265 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Кривошапка Вячеслав Васильович 

 

Головний бухгалтер   Притика Свiтлана Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариства "Страхова 

компанiя "Фенiкс" 
за ЄДРПОУ 13525951 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

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 6 7 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 630 670 

Надходження від повернення авансів 3020 88 6 097 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 99 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 8 319 8 212 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1 162 863 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 760 ) ( 7 293 ) 

Праці 3105 ( 666 ) ( 624 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 213 ) ( 171 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 167 ) ( 497 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 303 ) ( 339 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 864 ) ( 158 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 33 ) ( 65 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 6 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 5 044 ) ( 4 384 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 608 ) ( 361 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 813 2 448 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 3 950 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 2 222 3 495 

    дивідендів 3220 9 7 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 1 310 ) ( 176 ) 

    необоротних активів 3260 ( 37 ) ( 6 562 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 70 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 4 834 -3 306 

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 ( 3 680 ) ( 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 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3 680 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 2 967 -858 

Залишок коштів на початок року 3405 22 637 24 290 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 243 795 

Залишок коштів на кінець року 3415 26 847 22 637 

 

Керівник    Кривошапка Вячеслав Васильович 

 

Головний бухгалтер   Притика Свiтлана Анатолiївна 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариства "Страхова компанiя 

"Фенiкс" 
за ЄДРПОУ 13525951 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 27 300 6 217 0 50 581 29 003 0 0 55 095 

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 27 300 6 217 0 50 581 29 003 0 0 55 095 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 3 637 0 0 3 637 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 1 418 0 0 0 0 0 1 418 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 1 418 0 0 0 0 0 1 418 

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  

4200 0 0 0 0 3 935 0 0 3 935 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

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   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

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 частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 1 418 0 0 298 0 0 1 120 

Залишок на кінець року  4300 27 300 7 635 0 50 581 29 301 0 0 56 215 

 

Керівник    Кривошапка Вячеслав Васильович 

 

Головний бухгалтер   Притика Свiтлана Анатолiївна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

 

1.Вступ 

Дана фiнансова iнформацiя за 2020 фiнансовий рiк пiдготовлена у вiдповiдностi з 

Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Приватне акцiонерне Компанiя "Страхова Компанiя "Фенiкс" було засноване у  2001 роцi, як 

закрите акцiонерне Компанiя "Страхова Компанiя "Фенiкс".  

Приватне акцiонерне Компанiя "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 обов'язкового 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 

 

Основна дiяльнiсть. Основний вид дiяльностi Компанiї  є проведення недержавного 

страхування, перестрахування, здiйснення фiнансової дiяльностi на територiї України у 

встановлених законодавством України межах та  одержаних лiцензiй.  

 

ПрАТ "СК  "Фенiкс"  в 2020 роцi змiнила своє мiсцезнаходження. До серпня 2020 р. Компанiя 

провадила свою дiяльнiсть за адресою: м. Київ, пр.-т. Глушкова, 1, а 08.08.2020 р. на пiдставi 

договору купiвлi-продажу нежитлових примiщень б/н придбала для ведення господарської 

(страхової) дiяльностi нежиле примiщення, розташоване в м. Києвi по проспекту Науки № 30. В 

зв'язку з чим, змiнила своє мiсцезнаходження. 

 

Юридична адреса: пр-т. Науки, 30, м. Київ, 03028,  Україна. 



Фактична адреса Компанiї: пр-т. Науки, 30, м. Київ, 03028,  Україна. 

Веб-сайт компанiї: www.skfenix.net.ua 

 

Компанiя є членом Асоцiацiї "Страховий бiзнес". 

Валюта подання звiтностi.Дану фiнансову iнформацiю  подано в українських гривнях, якщо не 

вказано iнше. 

 2. Економiчне середовище, у котрому Компанiя проводить свою дiяльнiсть 

 

Дiяльнiсть Компанiї протягом 2020 року здiйснювалась за надзвичайно складних полiтичних та 

макроекономiчних умов. Економiчне середовище характеризувалося негативними дiловими 

очiкуваннями, девальвацiєю нацiональної грошової одиницi, скороченням експорту, 

зменшенням надходжень прямих iноземних iнвестицiй, великими витратами на обслуговування 

державного боргу, подальшим звуженням внутрiшнього та iнвестицiйного попиту, скороченням 

державного фiнансування, звуженням кредитної активностi тощо. Протягом усього року 

спостерiгалося зростання iнфляцiйного тиску на економiку, що супроводжувалося падiнням 

реальних доходiв населення. 

Економiчну активнiсть в країнi упродовж року стримувала несприятлива кон'юнктура на 

зовнiшнiх ринках. Темпи зростання свiтової економiки були нестiйкими, що зумовлювалось 

рiзноспрямованим вiдновленням економiк розвинутих країн. 

З урахуванням зазначеного Компiнiя проводила виважену полiтику управлiння активами i 

пасивами з метою забезпечення вирiшення стратегiчних та тактичних цiлей i завдань, 

забезпечення стабiльної та високоефективної роботи, оптимiзацiї фiнансових та мiнiмiзацiї не 

фiнансових ризикiв. 

Наразi, макроекономiчнi ризики для фiнансової стабiльностi зменшуються, Нацiональний Банк 

України та незалежнi експерти очiкують економiчного зростання та деякого повiльного 

економiчного пiдйому у 2021 роцi, однак, у той самий час, українська економiка все ще дуже 

уразлива до потенцiйних внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв, а результати та наслiдки полiтичної 

та економiчної ситуацiї досi важко прогнозувати, i вони можуть мати подальший несприятливий 

вплив на українську економiку. 

У 2020 роцi одним з головних чинникiв впливу на економiчнi процеси виявився фактор 

розповсюдження пандемiї COVID-19. У вiдповiдь на пандемiю COVID-19 вiдбулись суттєвi 

змiни у життєдiяльностi багатьох держав свiту, у тому числi i в України. Так, було запроваджено 

надзвичайний стан в цiлому в країнах або в окремих регiонах чи сферах; майже у всiх країнах 

запроваджено санiтарно-епiдемiологiчнi заходи (карантиннi зони, перевiрка температури, 

скасування масових заходiв, закриття навчальних та культурно-розважальних закладiв); 

встановлено обмеження виїзду/в'їзду до країн та пересування всерединi країн; посилено роль 

державного управлiння в надзвичайних умовах; встановленi обмеження трудової дiяльностi; 

введенi новi дистанцiйнi форми працi та освiти. Такi безпрецедентнi кроки спричинили 

уповiльнення економiчного розвитку у країнах свiту, Не стала виключенням i Україна, де за 

пiдсумками I кварталу сезонноскориговане падiння ВВП до попереднього кварталу склало 0,7%, 

а падiння квартал до вiдповiдного кварталу  - 1,3%. Але найбiльших втрат вiтчизняна економiка 

зазнала у II кварталi. За попереднiми оцiнками Мiнекономiки падiння ВВП до II кварталу 2019  

року склало 11% (при прогнозованих 14%). 

Свiтова пандемiя коронавiрусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв 

України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшому 

поширенню в Українi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi Товариства, що 

мають враховуватися в фiнансової звiтностi: 

" оцiнка ризикiв, пов'язаних iз пандемiєю COVID-19 та запровадженням карантинних та 

обмежувальних заходiв, а також необхiднiсть перегляду ранiше оцiнених ризикiв; 

врахування при розкриттi питання щодо припущення про безперервну дiяльнiсть Товариства 

зростаючу невизначенiсть пов'язану iз змiною економiчної ситуацiї та песимiстичними 



прогнозами розвитку свiтової та нацiональної економiки. 

Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльностi 

дiяльностi Компанiя, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї у 

дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та 

фiнансовий стан Компанiя, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити 

неможливо. Керiвництво впевнене, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення 

стабiльної дiяльностi ПрАТ "СК "Фенiкс" за даних умов.  

Майбутнiй економiчний розвиток України, в тому числi у сферi iнвестицiй залежить вiд 

зовнiшнiх факторiв та заходiв внутрiшнього характеру, що будуть вжитi Урядом для пiдтримки 

зростання економiчних показникiв, та внесення змiн до податкової та iншої нормативної бази. 

Керiвництво компанiї вважає, що Товариство вживає всi необхiднi заходи для пiдтримки та 

стабiльного розвитку дiяльностi Товариства в сучасних умовах, якi склалися в економiцi 

України. 

Фiнансова звiтнiсть не включає коригувань у зв'язку з впливом подiй, що вiдбулися в Українi. 

Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського 

персоналу. 

 

3.Плани щодо безперервної дiяльностi.  

 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 

випадку, якби Компанiя не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 

дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. ПрАТ СК "Фенiкс" є 

органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому 

майбутньому. Компанiя та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати господарську 

дiяльнiсть компанiї. На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Компанiї 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний 

рiвень достатностi її капiталу та намiри акцiонерiв продовжувати надавати необхiдну пiдтримку. 

Разом з тим, на дату затвердження звiтностi, ПрАТ "СК "Фенiкс" функцiонує в нестабiльному 

середовищi, пов'язаної зi свiтовою економiчною кризою та полiтичною нестабiльнiстю в 

Українi. В цей час не iснує чiткого уявлення того, якi заходи буде вживати уряд України для 

подолання кризи. Тому неможливо достовiрно визначити ефект впливу поточної економiчної 

ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Компанiї, стабiльнiсть операцiй iз споживачами та 

постачальниками. 

 

4. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

 

Фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску керiвником Компанiї 26 лютого 2021 р. Нi учасники 

Компанiя, нi iншi особи не будуть мати права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її 

затвердження до випуску. 

 

5. Звiтний перiод фiнансової звiтностi 

 

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто 

перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2020 року. 

 

6.Основи оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi 

 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi та справедливої вартостi 

або амортизацiйної собiвартостi окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 



"Фiнансовi iнструменти". Оцiнка справедливої вартостi здiйснюється з використанням методiв 

оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю".  

Такi методи оцiнки включають використання справедливої вартостi як цiни, яка була б тримана 

за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками 

ринку на дату оцiнки. Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну 

ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих 

грошових потокiв, залучення спецiалiстiв з оцiнки або iншi моделi визначення справедливої 

вартостi.  

Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з 

використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. 

 

7. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 

 

Компанiя обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших 

подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, 

для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 

Концептуальною основою фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "Фенiкс" за 2020 р. є Мiжнароднi 

стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського 

облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (РМСБО) в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2019 року, що офiцiйно 

оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

Пiдготовлена ПрАТ "СК "Фенiкс" фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень 

вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 

2019 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а 

саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 

При формуваннi фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "Фенiкс" керувалася також вимогами 

нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського 

облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

Принципи облiкової полiтики, застосованi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi, вiдповiдають 

тим, що застосовувалися ПрАТ "СК "Фенiкс" у рiчнiй фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився, 

31 грудня 2020 р. 

Новi чи змiненi стандарти та тлумачення, поданi далi, не мали впливу на скорочену промiжну 

фiнансову звiтнiсть ПрАТ "СК "Фенiкс". 

 

Новi та переглянутi стандарти та тлумачення 

Наступнi новi стандарти, змiни до стандартiв набули чинностi та стали обов'язковими до 

застосування з 1 сiчня 2020 року, але не мали суттєвого впливу на дiяльнiсть Товариства: 

- Поправки до МСБО 1 та  МСФО 8  (визначення суттєвостi); 

- Поправки до МСФЗ 3 (визначення бiзнесу); 

- Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7 (реформа базової ставки вiдсотка); 

- Змiни до Концептуальної основи фiнансової звiтностi; 

- Поправки до Посилань на Концептуальну основу у МСФЗ. 

 

Новi або переглянутi стандарти, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi 

Новi стандарти та змiни до стандартiв, якi ще не набрали чинностi станом на 31 грудня 

2020року: 

- МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти"; 

- Змiни до МСБО 1 (класифiкацiя зобов'язань на поточнi та непоточнi). 

МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти" новий стандарт фiнансової звiтностi для договорiв 

страхування, який розглядає питання визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. 

Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 17 необхiдно застосовувати модель поточної оцiнки, яка передбачає 



проведення переоцiнки в кожному звiтному перiодi. Договори оцiнюються з використанням 

таких елементiв, як: дисконтованi грошовi потоки, зваженi з урахуванням ймовiрностi; 

коригування на очевидний ризик та сервiсна маржа за договором, яка представляє собою 

рiвномiрно визнаний в облiку незароблений прибуток за договором. Стандарт дозволяє 

вибирати мiж визнанням змiн в ставках дисконтування в звiтi про прибутки i збитки або 

безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. Дозволяється використання спрощеного 

методу розподiлу премiї для зобов'язання за покриттям короткострокових договорiв, що 

залишилося, якi часто оформляють страховi органiзацiї, що не займаються страхуванням життя. 

Товариство не входить в сферу дiї МСФЗ (IFRS) 17 та даний стандарт не буде мати вплив на 

дiяльнiсть Товариства. 

 Очiкується, що змiни до МСБО 1 не будуть мати суттєвого впливу на звiтнiсть Товариства. 

 

 

8. Стислий виклад принципiв облiкової полiтики 

Основа пiдготовки.  

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до положень Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р №996-XIV, Порядку 

подання фiнансової звiтностi, затвердженому Постановою Кабiнету Мiнiстрiв № 419 вiд 28 

лютого 2000 року зi змiнами та доповненнями, Листа Нацiонального Банку України, 

Мiнiстерства Фiнансiв України, Державної служби статистики Україна вiд 07.12.2011 р №12-

208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702 "Про застосування мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi" на базi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - 

МСФЗ) на основi правил облiку за початковою вартiстю, з урахуванням змiн, внесених у ходi 

початкового визнання фiнансових iнструментiв на основi справедливої вартостi, та переоцiнки  

фiнансових активiв, доступних для продажу, й фiнансових iнструментiв, класифiкованих за 

справедливою вартiстю у складi прибуткiв або збиткiв. Основнi принципи облiкової полiтики, 

якi були використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, викладенi нижче. Такi принципи 

узгоджено застосовуються до всiх звiтних перiодiв, якщо не вказано iнше  

Фiнансовi iнструменти-основнi термiни оцiнки.  

Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, 

коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. 

Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку 

за датою розрахунку. 

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi 

строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання 

зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).   

Компанiя класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за 

амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв:  

а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; 

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 

Компанiя визнає такi категорiї фiнансових активiв: 

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку; 

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

Компанiя визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: 

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю; 

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Компанiя оцiнює 

їх за їхньою справедливою вартiстю . 

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:  



а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та  

б) отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове 

взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку. 

Фiнансовий актив оцiнюється  за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою 

одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують  

грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку 

основної суми.  

Компанiя визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, 

який облiковується за амортизованою вартiстю. 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. 

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 

короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.1 цих Примiток. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 

активами. 

Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх 

номiнальнiй вартостi. 

Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюється за 

амортизованою собiвартiстю. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 

здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України 

(НБУ). 

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть 

бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про 

лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, 

визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного 

перiоду. 

 

Фiнансовi iнвестицiї 

В результатi застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" Товариство класифiкує цiннi 

папери за такими категорiями:  

o Вкладення в цiннi папери призначенi для торгiвлi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 

через прибуток i збиток;  

o Цiннi папери з фiксованими строками погашення за умови, що керiвництво має намiр i 

можливiсть утримувати цi цiннi папери до погашення, класифiкуються як утримуванi до 

погашення; 

 o Цiннi папери при намiрi володiння протягом невизначеного перiоду, якi можуть бути 

реалiзованi для пiдтримки лiквiдностi або в результатi змiни ставки процента, валютного курсу 

або цiн на ринку цiнних паперiв, класифiкуються, як в наявностi для продажу.  

Вiднесення фiнансових iнвестицiй до певної категорiї вiдбувається в момент здiйснення 

iнвестицiї та пiд час регулярного перегляду вiдповiдностi iнвестицiй поставленим цiлям. 

Фiнансовi iнвестицiї, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

приймаються до облiку за вартiстю придбання. Витрати на виплату винагороди та комiсiйних, 



що сплачуються Товариством брокерам i агентам не збiльшують вартiсть фiнансової iнвестицiї. 

Придбання цiнних паперiв, що класифiкованi як призначенi для торгiвлi, за якими iснує 

активний ринок, i ринкова вартiсть яких може бути достовiрно визначена, на дату складання 

звiтностi враховуються за ринковою вартiстю.  

Цiннi папери призначенi для торгiвлi, вартiсть яких неможливо визначити достовiрно, 

облiковуються за собiвартiстю, оскiльки по них не iснує ринкових котирувань на активному 

ринку. Цiннi папери до погашення первинно оцiнюються i вiдображують у бухгалтерському 

облiку за собiвартiстю (у розрiзi таких складових: номiнальна вартiсть, дисконт або премiя, сума 

накопичених процентiв на дату придбання). Комiсiйнi витрати та iншi витрати, пов'язанi з 

придбанням боргових цiнних паперiв, збiльшують суму премiї (дисконту) на дату їх придбання.  

На дату балансу борговi цiннi папери до погашення вiдображують за амортизованою 

собiвартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки процента.  

До цiнних паперiв, що класифiкуються як наявнi для продажу, вiдносяться акцiї, iншi цiннi 

папери з нефiксованим прибутком та борговi цiннi папери.  

На дату балансу цiннi папери наявнi для продажу вiдображаються:  

o за справедливою вартiстю; 

 o за собiвартiстю з урахуванням часткового списання внаслiдок зменшення корисностi - акцiї та 

iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити 

неможливо.  

Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi 

включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням 

наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких 

емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. 

Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi Товариства облiковуються згiдно МСБО 28 

"Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства". До iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi Товариства 

належать акцiї та iншi цiннi папери (корпоративнi права) з нефiксованим прибутком емiтентiв, 

якi вiдповiдають визначенням асоцiйованої або дочiрньої Товариствi, за винятком таких цiнних 

паперiв, що придбанi та утримуються виключно для продажу. Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi 

Товариства первинно оцiнюються i вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. 

Витрати на операцiї, пов'язанi з придбанням iнвестицiї, збiльшують суму такої iнвестицiї на дату 

її придбання. Iнвестицiї в асоцiйованi Товариства облiковуються за методом участi в капiталi, 

згiдно з яким балансова вартiсть iнвестицiй вiдповiдно збiльшується або зменшується на суму 

частки iнвестора в чистому прибутку (збитку) та в сумi змiни загальної величини власного 

капiталу об'єкта iнвестування за звiтний перiод. 

 

 

Дебiторська заборгованiсть  

Дебiторська заборгованiстьоблiковується за принципом нарахування i вiдображається за 

вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Дебiторська заборгованiсть визнається в разi 

виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з договором. Передплата 

визнається на дату платежу та вiдображається у звiтi про сукупнi доходи пiсля надання послуг. 

Якщо у Компанiї iснує об'єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i передоплата 

не будуть вiдшкодованi, Компанiя створює вiдповiдний резерв на знецiнення та зменшує чисту 

балансову вартiсть дебiторської заборгованостi й передоплати до вартостi їх вiдшкодування. 

Знецiнення вiдображається у звiтi про сукупнi доходи. Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення 

щодо знецiнення дебiторської заборгованостi та передплат по страховiй дiяльностi, 

використовуючи тi ж методи та оцiночнi розрахунки, що й у випадку знецiнення фiнансових 

активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. 

Компанiя аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення щоквартально 

окремо по кожному контрагенту. У залежностi вiд умов договорiв, строкiв i сум грошових 

коштiв, отриманих в ходi погашення зазначених сум, Компанiя створює резерв на знецiненняпо 



кожному боржнику.  

Для вiдображення заборгованостi за чистою вартiстю проводиться аналiз заборгованостi за 

строками її виникнення. Резерв сумнiвних боргiв нараховується методом застосування 

коефiцiєнту сумнiвностi залежно вiд термiну непогашення заборгованостi: до 90 днiв - 0 вiд 91 

до 365 днiв - 0,2 вiд 366 до 730 днiв - 0,5 вiд 731 до 1065 днiв - 1 Сумнiвна заборгованiсть не 

вважається фiнансовим активом. Рiвень суттєвостi, прийнятий облiковою полiтикою Компанiя, 

для визначення необхiдностi переоцiнювання вартостi дебiторської заборгованостi - 10% вiд 

загальної вартостi активiв на попередню звiтню дату.  

 

Дебiторська заборгованiсть по страхуванню  

При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по страхуванню оцiнюється за первiсною 

вартiстю. В подальшому дебiторська заборгованiсть визнається за вирахуванням резерву 

сумнiвних боргiв . Безнадiйною заборгованiстю вважається заборгованiсть за договорами, по 

якiм минув строк позивної давнини або термiн дiї яких закiнчився. Безнадiйна заборгованiсть 

списується з балансу за рахунок створеного резерву сумнiвних боргiв, а в сумi перевищення - на 

витрати поточного перiоду. В фiнансовiй звiтностi до складу дебiторської заборгованостi по 

страхуванню вiдноситься дебiторська заборгованiсть за договорами страхування та 

перестрахування.  

 

Дебiторська заборгованiсть спiвробiтникiв за позичками  

При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по позикам спiвробiтникам оцiнюється та 

визнається за первiсною вартiстю. Дисконтування заборгованостi працiвникiв по позикам не 

проводиться.  

 

Дебiторська заборгованiсть та товари, роботи , послуги та iнша дебiторська заборгованiсть  

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 за первiсною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть, яка не пов'язана зi 

страховою дiяльнiстю, розрахунки з бюджетом по податках та зборах, заборговансть з 

одержаних доходiв та виданим авансам та iнша оцiнюється та визнається за первiсною вартiстю. 

Зобов'язання 

 

Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Компанiя стає стороною 

договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. 

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 

ознак: 

Керiвництво Компанiя сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню 

протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

Керiвництво Компанiя не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом 

щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 

зобов'язань.  

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.  

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Компанiя оцiнює за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанiя має юридичне право здiйснювати 

залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та 

виконати зобов'язання одночасно 

Основнi засоби 

Облiк основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби" 



Основнi засоби оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання, що включає витрати на 

транспортування, та iншi безпосередньо пов'язанi витрати.  

Основним засобом визнається актив, який утримується для надання послуг, для здавання в 

оренду або для адмiнiстративних цiлей, якщо очiкуваний термiн його корисного використання 

(експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6тис. грн, а з квiтня 2020 р. 

бiльше 20 тис. грн. 

Основнi засоби групи "Будiвлi" пiсля первiсного визнання за собiвартiстю облiковуються за 

справедливої вартостi за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату 

переоцiнки мiнус будь яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд 

зменшення корисностi. 

Обладнання та iншi основнi засоби облiковуються за iсторичною вартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та резерву на знецiнення, якщо необхiдно. 

Витрати на незначний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх 

здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання та iнших основних засобiв 

капiталiзується, а компоненти, що були замiненi, списуються. 

На кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення обладнання 

та iнших основних засобiв. Якщо такi ознаки знецiнення iснують, керiвництво Компанiї оцiнює 

вiдшкодовану суму, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або 

вартостi його використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Балансова вартiсть активу 

зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у 

складi прибутку чи збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення активу, визнаний у попереднiх перiодах, 

сторгується, якщо вiдбулися змiни в розрахунках, що застосовувалися для визначення вартостi 

використання активу або його справедливої вартостi мiнус витрати на продаж. 

Прибуток та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних засобiв, визначенi як рiзниця мiж 

сумою надходжень вiд вибуття та балансовою вартiстю активу на дату вибуття вiдображаються 

у складi прибутку чи збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах або витратах). 

 

Амортизацiя 

Амортизацiя устаткування й iнших основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом 

для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за 

такими нормами: 

 

Амортизацiя основних засобiв грунтується на таких строках корисного використання:  

 

Група Строки експлуатацiї,         рокiв 

Будiвлi 20 рокiв 

Машини та обладнання 5 рокiв 

Транспортнi засоби 5 рокiв 

Iншi основнi засоби 5 рокiв 

  

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Компанiя б отримала в даний час вiд 

вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому 

станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни 

експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного 

звiтного перiоду. 

 

Нематерiальнi активи  

 

Нематерiальнi активи Компанiї включають капiталiзоване комп'ютерне програмне забезпечення 

та лiцензiї компанiї. Нематерiальнi активи облiковуються за їхньою вартiстю придбання. 

Витрати на придбання нематерiальних активiв капiталiзуються та амортизуються за 



прямолiнiйним методом протягом розрахункового строку служби активiв. Розрахунковий строк 

служби для програмного забезпечення встановлено 10 рокiв. Лiцензiї на здiйснення страхової 

дiяльностi з необмеженим термiном дiї не амортизуються i щорiчно переглядаються на 

наявнiсть ознак невизначеностi строку їх використання та можливого зменшення корисностi 

активу. 

Пiсля списання нематерiальних активiв їхня первiсна вартiсть, разом з вiдповiдними сумами 

накопиченої амортизацiї, вилучається з облiкових записiв. 

 

Облiковi полiтики щодо оренди 

Орендар у момент укладення договору повинен визнати право користування активом i 

вiдповiдне зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан у сумi дисконтованих майбутнiх платежiв за 

договором оренди. Право користування активом також може мiстити в собi будь-якi витрати, 

безпосередньо пов'язанi з укладенням оренди. 

Орендар може вирiшити не застосовувати вимоги параграфiв 22-49 МСФЗ 16 (визнання 

орендних активiв та зобов'язань) до: 

a)    короткострокової оренди;  

б) оренди, за якою орендований актив є малоцiнним. 

В такому випадку орендар визнає оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, як витрати за 

прямолiнiйним абоiншим доречним системним методомпротягом строку оренди.  

Вибiр короткострокової оренди здiйснюється за класом орендованого активу, з яким пов'язане 

право на використання. Вибiр оренди, для якої орендований актив є малоцiнним, може бути 

здiйснений для кожного окремого випадку оренди. Орендар оцiнює вартiсть орендованого 

активу на основi вартостi активу, коли вiн є новим, незалежно вiд вiку активу, що орендується. 

Вибiр короткострокової оренди здiйснюється за класом орендованого активу, з яким пов'язано 

право на використання. Вибiр оренди, для якої орендований актив є малоцiнним, може 

здiйснюватися для кожного окремого випадку оренди. Орендар оцiнює вартiсть орендованого 

активу на основi вартостi активу, коли вiн є новим, незалежно вiд вiку активу, що орендується. 

Якщо договiр оренди укладено на 12 мiсяцiв, а його умови не передбачають автоматичне 

продовження на той самий термiн, то пiдприємство не застосовує МСФЗ 16.  

Оренднi платежi з оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати на пропорцiйно-

тимчасовiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди згiдно актiв. 

У разi надання в оренду майна Компанiї, суми, що пiдлягають отриманню вiд орендаря, 

вiдображаються як iнший операцiйний дохiд у сумi нарахованих поточних платежiв. 

 

Податки на прибуток 

Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке 

вступило в дiю або має бути введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку 

на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений податок i визнаються у складi 

прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних в iнших 

сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж або iншому перiодi. 

Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, необхiдно буде сплатити або вiдшкодувати у 

податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного та 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, вiдображенi у складi адмiнiстративних та 

iнших операцiйних витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно 

перенесених iз минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж 

податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової 

звiтностi. Вiдповiдно до виключення при первiсному визнаннi, вiдстроченi податки не 

визнаються вiдносно тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або зобов'язання в 



разi операцiї, що не є об'єднанням компанiй, коли така операцiя при її первiсному визнаннi не 

впливає нi на фiнансовий, нi на податковий прибуток. Суми вiдстрочених податкiв 

розраховуються за ставками оподаткування, якi введенi в дiю або повиннi бути введенi в дiю 

станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах, коли 

буде реалiзовано тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток. 

Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та 

перенесенi податковi збитки визнаються лише в тiй мiрi, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання 

оподатковуваного прибутку, вiдносної якої можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 

 

Резерви за зобов'язаннями та платежами 

Резерви за зобов'язаннями та платежами - це не фiнансовi зобов'язання, сума й термiн яких не 

визначенi. Вони нараховуються, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне 

зобов'язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення 

такого зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму 

цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. 

 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Компанiя має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

Компанiя також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) вiдпусток. 

Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики Компанiя. 

Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року. Розмiр 

вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з цих сум, 

розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками вiдпустки та 

їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть 

враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разi 

необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно даних 

iнвентаризацiї резерву вiдпусток. 

 

Виплати працiвникам 

Компанiя визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Компанiя визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 

надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

 

Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Компанiя нараховує внески на заробiтну плати 

працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз 

поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були 

наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена 

вiдповiдна заробiтна платня.  

 

Акцiонерний капiтал 

Простiакцiї класифiкуютьсяяккапiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанiз емiсiєюновихакцiй, 

вiдображаютьсявкапiталiякзменшення суминадходжень(за вирахуванням податкiв). 

Перевищення справедливої вартостiотриманої винагородинадномiнальною вартiстю 

випущенихакцiйоблiковується у складiемiсiйного доходувкапiталi. 

 

Визнання доходiв i витрат 



Вiдсотковi доходи та витрати враховуються для всiх боргових iнструментiв за принципом 

нарахування iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Цей метод включає до складу  

вiдсоткових доходiв i витрат та розподiляє на весь перiод дiї усi комiсiї, якi сплачуються або 

одержуються учасниками контракту, якi є невiд'ємною частиною фiнансового iнструменту, 

витрати на проведення операцiї, а також усi iншi премiї та дисконти. 

Комiсiї, якi є невiд'ємною частиною  фiнансового iнструменту, включають платежi за надання, 

одержання або якi виплачуються компанiєю при створеннi або придбаннi фiнансового активу, 

або випуску фiнансового зобов'язання, наприклад, комiсiї за оцiнку кредитоспроможностi, 

узгодження умов iнструменту та за обробку документiв по операцiї. 

Якщо виникає сумнiв щодо можливостi погашення банкiвських депозитiв або iнших боргових 

iнструментiв, їх вартiсть зменшується до теперiшньої вартостi очiкуваних грошових потокiв, 

пiсля чого вiдсотковий дохiд вiдображається з урахуванням ефективної ставки вiдсотка за даним 

iнструментом, що використовувалася для розрахунку збитку вiд знецiнення. 

Всi iншi збори, комiсiйнi та iншi статтi доходiв i витрат зазвичай враховуються за принципом 

нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як 

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

наданi.  

 

Операцiї страхування 

Договори страхування - це договори, згiдно з якими одна сторона (страховик) приймає значний 

страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiса), погодившись надати компенсацiю 

власниковi страхового полiса, якщо визначена не певна майбутня подi (страховий випадок) 

негативно вплине на власника страхового полiса. Такi договори також можуть передбачати 

передачу фiнансового ризику. У цiлому, Компанiя визначає iстотний страховий ризик як 

iмовiрнiсть того, що при настаннi страхової подiї їй доведеться виплатити страхове 

вiдшкодування, сума якого, щонайменше, на 10% бiльша за суму страхового вiдшкодування в 

разi, якщо страхова подiя не настає. Страховий ризик iснує, коли на момент пiдписання 

договору Компанiя не впевнена в таких аспектах: настання страхової подiї, дата настання 

страхової подiї та сума вiдшкодування по страховiй подiї. 

Iнвестицiйнi контракти - це контракти, якi передбачають передачу фiнансового ризику, але не 

передбачають передачу значного страхового ризику. 

Якщо контракт вiднесений до категорiї страхових контрактiв, вiн залишається таким до тих пiр, 

поки не припиняться всi права та зобов'язання по ньому або не закiнчиться термiн їх дiї, навiть 

якщо страховий ризик iстотно зменшується протягом цього перiоду. Однак iнвестицiйнi 

контракти можуть бути рекласифiковано в страховi контракти пiсля їх вступу в силу в тому 

випадку, якщо рiвень страхового ризику значно пiдвищується. 

 

Премiї заробленi 

 

Пiсля вступу договору в силу премiї враховуються як отриманi в момент початку дiї страхового 

захисту та вважаються заробленими на пропорцiйнiй основi протягом строку дiї вiдповiдного 

страхового покриття за договорами страхування. 

 

Резерв незароблених премiй 

 

Резерв незароблених премiй являє собою частину отриманих премiй, що стосується 

незавершеного термiну дiї страхового покриття за полiсами, якi iснують станом на кiнець 

звiтного перiоду, розраховану за методом 1/4. 

 

Вiдшкодування виплаченi 

Страховi вiдшкодування виплаченi у звiтi про сукупнi доходи включають суми вiдшкодувань i 



вiдповiднi витрати на врегулювання, кошти щодо яких були перерахованi пред'явникам вимог 

або постачальникам послуг.   

Резерв на покриття збиткiв 

Резерв на покриття збиткiв являє собою сукупнi розрахунки остаточних збиткiв i включає резерв 

неврегульованих вимог i резерв збиткiв понесених, але ще не заявлених. В обидва вищевказаних 

резерви включаються витрати на врегулювання. Перший резерв стосується суттєвих вимог 

отриманих, але не врегульованих станом на кiнець звiтного перiоду. Його розрахунок 

здiйснюється на основi iнформацiї, отриманої Компанiєю в ходi розслiдування страхових 

випадкiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. Резерв збиткiв понесених, але ще не заявлених 

визначається Компанiєю актуарно за напрямками дiяльностi та включає допущення, якi 

грунтуються на статистицi фактичних виплат i витрат на врегулювання в попереднiх роках. 

Методи таких розрахункiв i визначення остаточної суми резервiв постiйно аналiзуються та 

оновлюються. Коригування, здiйснюванi в результатi такого аналiзу, вiдображаються у звiтi про 

сукупнi доходи по мiрi їх виникнення. При розрахунках резерву на покриття збиткiв 

дисконтування не проводиться, оскiльки вимоги про виплату вiдшкодування i самi виплати 

надходять i розглядаються досить швидко. 

 

Тест адекватностi зобов`язань 

За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя проводить тести адекватностi 

зобов'язань для перевiрки адекватностi договiрних зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних 

неамортизованих вiдстрочених аквiзицiйних витрат. При проведеннi цих тестiв 

використовуються поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв, витрат на врегулювання та 

адмiнiстративних витрат, а також iнвестицiйного доходу вiд активiв, якi забезпечують зазначенi 

зобов'язання. Будь вiдсутня сума негайно вiдноситься на прибуток або збиток: спочатку 

списуються неамортизованi вiдстроченi аквiзицiйнi витрати, а потiм створюється резерв на 

покриття збиткiв, що виникають в результатi тестування адекватностi зобов'язань (резерв 

непередбачуваного ризику). 

Перестрахування 

У ходi нормальної дiяльностi Компанiя передає ризики в перестрахування. Полiтика Компанiї 

передбачає перестрахування всiх значних ризикiв. Сума лiмiту залежить вiд виду страхового 

продукту. Договори, якi Компанiя укладає з перестраховиками, згiдно з якими вона має право на 

вiдшкодування збиткiв по одному або бiльше договорiв, виданих Компанiєю та вiдповiдають 

вимогам класифiкацiї страхових договорiв, класифiкуються як договори перестрахування. 

Договори, що не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї, вiдносяться до категорiї фiнансових 

активiв.  

Договори страхування, переданi в перестрахування, не звiльняють Компанiю вiд її зобов'язань 

перед власниками страхових полiсiв. Активи перестрахування включають суми до отримання 

вiд перестрахувальних компанiй по виплачених вiдшкодуваннях, включаючи вiдповiднi витрати 

на врегулювання. Кредиторська заборгованiсть по перестрахуванню являє собою зобов'язання 

Компанiї передати перестраховикам премiї з перестрахування. 

Компанiя регулярно оцiнює свої активи перестрахування на предмет знецiнення. Якщо iснує 

об'єктивне свiдчення того, що актив перестрахування знецiнено, Компанiя зменшує балансову 

вартiсть цього активу до його вартостi вiдшкодування i визнає у звiтi про сукупнi доходи 

вiдповiдний збиток вiд знецiнення. Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення знецiнення активу 

перестрахування з використанням тих же методiв, якi вона застосовує до фiнансових активiв, 

враховуються за амортизованою вартiстю. Збиток вiд знецiнення також розраховується на 

пiдставi аналогiчного методу, який застосовується до цих фiнансових активiв. 

 

Опис страхових продуктiв 

 

ДiяльнiстьКомпанiїпредставлена наступними основнимивидамистраховихпродуктiв: 



" Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ. Вогневе страхування - 

найпоширенiший вид майнового страхування. Воно захищає пiдприємство вiд втрат унаслiдок 

пошкодження або знищення майна через непередбачуванi випадки (пожежа, вибух та iн.), що 

призводять до його спалаху. 

" Страхування майна. Це вид страхування, який покриває ризики знищення або нанесення 

шкоди майну, що сталися в результатi подiй, визначених договором. Об'єктами страхування 

можуть бути: 

" Нерухоме майно, таке як: споруда, квартира, окрема кiмната в будинку/квартирi, 

земельна дiлянка, котрi належить страхувальнику на правах власностi, у тому числi придбанi у 

кредит, є предметом iпотеки, а також переданi страхувальником в iпотеку для забезпечення 

виконання зобов'язання iншої особи-боржника або ж отриманi страхувальником за договором 

оренди або знаходяться у тимчасовому користуваннi чи розпорядженнi на iнших законних 

пiдставах; зовнiшє i внутрiшнє оздоблення; iнженернi комунiкацiї i обладнання. 

" Рухоме майно, таке як: меблi, електронна та побутова технiка, особистi речi, iнше майно, 

що належить страхувальнику на правах власностi, членам його сiм'ї i особам, якi мешкають 

разом iз страхувальником та ведуть спiльне господарство, в том числi придбане у кредит або 

розстрочку i є предметом застави, або рухоме майно, що використовується або яким 

страхувальник розпоряджається на законних пiдставах. 

" Iнше майно, таке як:готiвка, ювелiрнi вироби, дорогоцiннi та напiвдорогоцiннi камiння 

без оправи i в оправi, твори мистецтва, документи, антикварiат, колекцiї, об'єкти незавершеного 

будiвництва, в деяких випадках - транспортнi засоби i iнше за узгодженням сторiн (страховика i 

страхувальника) на визначених умовах iз урахуванням вiдповiдних особливостей. 

" Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного). Вид  страхування, за яким 

предметом договору страхування є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з 

володiнням, користуванням i розпорядженням наземним транспортним засобом, у тому числi 

причепом до нього, та всiма видами транспортних засобiв спецiального призначення. Питання 

пiдвищення надiйностi, мiцностi, захищеностi тощо постiйно спонукають конструкторiв та 

iнженерiв до створення дедалi надiйнiших транспортних засобiв, адже природнi сили, стихiйнi 

лиха, дорожньо-транспортнi пригоди та протиправнi дiї завдають чималої шкоди власникам 

транспортних засобiв, тому страхування засобiв наземного транспорту користується 

найбiльшим попитом порiвняно зi страхуванням iнших видiв транспорту. 

" Страхування вантажiв та багажу . Здiйснення вантажоперевезень часто пов'язане з 

високим ризиком i можливими матерiальними втратами. Нерiдко вантажi зникають, псуються чи 

їх розкрадають. Крiм того, вантаж може пошкодитись в результатi аварiї або стихiйного лиха. 

Страхування вантажiв допоможе власнику вантажу чи перевiзнику не тiльки позбутися 

хвилювання за вантаж, але бути впевненим, що в будь-якому випадку вiн не втратить хоча б 

його вартостi.Предмет договору страхування - майновi iнтереси, що не суперечать 

законодавству України i пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням вантажем, 

який перевозяться будь-яким видом транспорту (авiацiйним, автомобiльним, залiзничним, 

морським або кiлькома видами транспорту) по територiї України та за її межами. Вантаж можна 

застрахувати на таких умовах: - "з вiдповiдальнiстю за всi ризики";  - "з вiдповiдальнiстю за 

часткову аварiю";  - "без вiдповiдальностi за збитки, окрiм випадкiв катастрофи". 

" Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) включає в себе оплатувартостi  

медичної допомоги, яка була надана застрахованiй особi закладами охорони здоров'я,  до яких 

вона звернулась пiд час дiї договору;  вiдшкодування понесених  застрахованою  особою  

документально пiдтверджених витрат на отримання медичної допомоги. 

" Страхування фiнансових ризикiв. Страхування фiнансових ризикiв включає в себе  

компенсацiю збиткiв, що виникли в результатi невиконання контрагентами фiнансових або 

майнових зобов'язань за укладеними договорами (контрактами). 

" Страхування вiд нещасних випадкiв. Договори iндивiдуального страхування 

передбачають страховий захист клiєнтiв Компанiї вiд ризику смертi, iнвалiдностi та 



травматичних тiлесних ушкоджень у результатi нещасних випадкiв. Як правило, термiн дiї цих 

страхових полiсiв становить вiд 2 мiсяцiв до двох рокiв вiдповiдальностi перед третiми особами . 

" Страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi. За програмою обов' язкового 

страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi страхується життя та здоров'я водiя та 

пасажирiв транспортного засобу. Страховим випадком є тимчасова або постiйна втрата 

працездатностi застрахованою особою (водiй або пасажир транспортного засобу), в результатi 

ДТП. Страхування водiїв та пасажирiв здiйснюється за системою посадкових мiсць або за 

паушальною системою. Обрана система страхування встановлює порядок визначення страхових 

сум по Договору страхування. 

" Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв.  

Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на 

випадок негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв є будь-яка подiя, яка 

вiдбулася пiд час перевезення небезпечних вантажiв i внаслiдок якої було завдано шкоди життю, 

здоров'ю фiзичних осiб, майну фiзичних та юридичних осiб, навколишньому природному 

середовищу, i виникла цивiльно-правова вiдповiдальнiсть страхувальника щодо вiдшкодування 

такої шкоди. 

Суб'єктами страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв є 

страхувальники, страховики та третi особи, яким заподiяна шкода пiд час перевезення 

небезпечних вантажiв. 

Об'єктом  обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних 

вантажiв пiд час перевезення небезпечного вантажу вiд мiсця його виготовлення до мiсця 

призначення, пiдготовки вантажу, тари, транспортних засобiв i екiпажа, прийняття вантажу, 

здiйснення вантажних операцiй i короткостроковим збереженням вантажу на усiх етапах 

перевезення i закiнчується пiсля завершення процесу перевезення   є майновi iнтереси, що не 

суперечать законодавству, пов'язанi з вiдшкодуванням страхувальником заподiяної шкоди 

життю, здоров'ю фiзичних та юридичних осiб, навколишньому природному середовищу, майну 

фiзичних та юридичних осiб пiд час перевезення небезпечних вантажiв у порядку, визначеному 

законодавством. 

 

Взаємозалiки 

 Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням до балансу лише 

їхньої чистої суми може здiйснюватися лише в разi, якщо є юридично встановлене право 

взаємозалiку визнаних сум, i iснує намiр провести розрахунок на основi чистої суми або 

одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. 

Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування 

 

Заробiтна плата,  єдинi  соцiальнi внески до державного бюджету України, щорiчнi вiдпускнi та 

лiкарнянi, премiальнi i не грошовi пiльги нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги 

надаються працiвниками Компанiї. Компанiя не має жодних правових чи таких, що випливають 

зi сформованої дiлової практики, зобов'язань з виплати пенсiй або аналогiчних виплат, крiм 

платежiв згiдно з державним планом iз встановленими внесками. 

Пов'язанi особи.  

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами вiдносяться: а) пiдприємства, якi 

прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають 

пiд спiльним контролем разом з пiдприємством; б) асоцiйованi компанiї; в) спiльнi 

пiдприємства, у яких Компанiя є контролюючим учасником; г) члени провiдного управлiнського 

персоналу Компанiї; д) близькi родичи особи, зазначеної в а) або г) є) пiдприємства, що 

контролюють Компанiю, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у 

Компанiї; ж) програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Компанiї, або будь-

якого iншого суб'єкта господарювання, який є зв'язаною стороною Компанiї. У вiдповiдностi до 



ознак пов'язаних осiб, якi наводяться в МСБО 24, до пов'язаних осiб в Компанiї належать 

акцiонери Компанiї. 

8. Важливi оцiнки i професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики 

Компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань у наступному фiнансовому 

роцi. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i грунтуються на досвiдi керiвництва та iнших 

факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються 

обгрунтованими. При застосуваннi принципiв бухгалтерського облiку, крiм згаданих оцiнок, 

керiвництво також використовує певнi судження. Судження, якi найбiльше впливають на суми, 

визнанi у фiнансових звiтах, i оцiнки, якi можуть призвести до значних коректувань балансової 

вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають: 

Судження щодо резерву на покриття збиткiв i витрати на врегулювання збиткiв 

У вiдповiдностi з дiючими законодавчими i нормативними актами, якi регулюють страхову 

дiяльнiсть, а також МСФЗ, Компанiя зобов'язана створювати резерви на покриття збиткiв та 

резерви витрат на врегулювання збиткiв, що виникають в результатi дiяльностi Компанiї по 

загальному страхуванню i у зв'язку з припиненням дiяльностi з перестрахування з її колишнiми 

третiми сторонами. Цi резерви являють собою очiкуванi остаточнi витрати на виплату 

вiдшкодувань по страхових подiях, якi настали до закiнчення звiтного перiоду, але якi все ще 

залишаються невиплаченими за станом на кiнець звiтного перiоду. Компанiя створює резерви за 

напрямками дiяльностi, видам i сумам страхового покриття, а також по срокам настання 

страхових подiй. Резерви на покриття збиткiв вiдносяться до двох категорiй: резерви 

неврегульованих вимог i резерви збиткiв понесених, але ще не заявлених. 

Компанiя створює резерви на покриття заявлених збиткiв на основi оцiночних майбутнiх виплат 

для покриття заявлених збиткiв по загальнiй страховiй дiяльностi. Оцiночнi розрахунки 

Компанiї заснованi на фактах, якi є наявними у момент резервування. Як правило, при створеннi 

цих резервiв дисконтування не проводиться. При цьому в облiку визнаються оцiночнi витрати на 

остаточне врегулювання невиконаних вимог (з урахуванням iнфляцiї), а також iншi фактори, якi 

можуть впливати на суми вiдповiдних резервiв, однi з яких є суб'єктивними, а iншi залежать вiд 

майбутнiх подiй. При визначеннi суми резервiв Компанiя враховує попереднiй досвiд i минулi 

виплати на покриття збиткiв, iснуючi суми невиплачених вiдшкодувань i види страхового 

покриття. Крiм того, судовi рiшення, економiчнi умови i громадська думка можуть впливати на 

суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцiнку резервiв Компанiї. Протягом перiоду 

мiж датою повiдомлення про настання страхової подiї i датою остаточної виплати 

вiдшкодування можуть вiдбуватися змiни обставин, якi можуть призвести до змiни суми 

створених резервiв. Вiдповiдно, Компанiя регулярно переглядає та переоцiнює суми 

вiдшкодувань i резервiв. Суми, якi остаточно виплачуються на покриття збиткiв та витрат на 

коригування збиткiв, можуть iстотно вiдрiзнятися вiд сум першочергово створених резервiв. 

Як правило, при створеннi резервiв збиткiв понесених, але ще не заявлених, їх дисконтування 

Компанiєю не проводиться. При цьому в облiку визнаються оцiночнi витрати на покриття 

збиткiв по страхових подiях, якi вже настали, але про яких ще не було заявлено. Цi резерви 

створюються для вiдображення оцiночних витрат, необхiдних для остаточної виплати 

вiдшкодувань на покриття цих ще не заявлених збиткiв. Оскiльки цi збитки ще не заявленi, 

Компанiя використовує iсторичну iнформацiю та статистичнi моделi за напрямками дiяльностi, 

видами i сумами страхового покриття для розрахунку резервiв збиткiв понесених, але ще не 

заявлених. При оцiнцi резервiв збиткiв понесених, але ще не заявлених Компанiя також 

використовує данi про тенденцiї заявлених збиткiв, суттєвостi сум збиткiв, збiльшеннi ризику, а 

також враховує iншi фактори. Компанiя переглядає оцiнку цих резервiв пiсля отримання 

додаткової iнформацiї та фактичних повiдомлень про виникнення збиткiв. При створеннi 

резервiв Компанiї важливим аспектом є час, необхiдний для отримання повiдомлення про 

настання страхової подiї та виплати вiдповiдного вiдшкодування. Повiдомлення по 

короткострокових страхових зобов'язаннях по вiдшкодуванню збиткiв, наприклад, тих, якi 



виникають в результатi  майна, зазвичай надходять вiдразу пiсля настання страхової подiї. 

Вiдповiднi вiдшкодування, як правило, виплачуються протягом 30 днiв з моменту отримання 

всiх документiв, якi пiдтверджують страховий випадок. У Компанiї вiдсутнi значнi 

довгостроковi напрямки дiяльностi.  

Судження щодо справедливої вартостi активiв Компанiя 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 

iнших випадках оцiнка справедливої вартостi грунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 

фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка 

справедливої вартостi". 

Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 

Керiвництво Компанiя вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки 

фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що:  

вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються 

на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, 

показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також 

специфiчних особливостей операцiй; та  

вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи 

(витрати) може бути значним. 

Якби керiвництво Компанiя використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 

волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань 

пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у 

разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй 

звiтностi чистий прибуток та збиток. 

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливої 

вартостi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливої вартостi 

першого рiвня, Керiвництво Компанiя планує використовувати оцiнки та судження якi 

базуються на професiйнiй компетенцiї працiвникiв Пiдприємства, досвiдi та минулих подiях, а 

також з використанням розрахункiв та моделей вартостi фiнансових активiв. Залучення  

зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових iнструментiв де оцiнка, яка базується на 

професiйнiй компетенцiї, досвiдi та розрахунках є недостатньою, на думку Керiвництва є 

прийнятним та необхiдним. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 

 

Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 

Керiвництво Компанiя застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 

iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 

грунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу 

цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Компанiя фактором i може суттєво 

вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв. 

Використання ставок дисконтування 

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутнiх 

потокiв доходiв в єдине значення теперiшньої (поточної) вартостi, яка є базою для визначення 

ринкової вартостi бiзнесу. З економiчної точки зору, в ролi ставки дисконту є бажана iнвестору 

ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з рiвнем ризику подiбнi об'єкти iнвестування, 

або - ставка доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на 

дату оцiнки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторiв: 



а) вартостi грошей у часi; 

б) вартостi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають 

рiзнi рiвнi компенсацiї; 

в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв. 

Вiдповiдно до облiкової полiтики Компанiя, якщо розрахована сума ставок дисконтування 

складає менше розрахованої суми суттєвостi, тодi пiдприємство може не нараховувати та не 

вiдображати в звiтностi суми ставок дисконтування. Сума суттєвостi визначається на рiвнi 10 % 

активiв пiдприємства на кожну звiтну дату.  

Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 

Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Компанiя на дату 

виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначає рiвень кредитного ризику.  

Компанiя визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, 

якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь 

строк дiї фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-

знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi 

незначного зростання кредитного ризику).  

 Зазвичай очiкується, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї мають бути визнанi 

до того, як фiнансовий iнструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно 

зростає ще до того, як фiнансовий iнструмент стане простроченим або буде помiчено iншi 

чинники затримки платежiв, що є специфiчними для позичальника, (наприклад, здiйснення 

модифiкацiї або реструктуризацiї). 

 Кредитний ризик за фiнансовим iнструментом вважається низьким, якщо фiнансовий 

iнструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужнiй потенцiал 

виконувати свої договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, 

а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть 

знизити, але не обов'язково здатнiсть позичальника виконувати свої зобов'язання щодо 

договiрних грошових потокiв.  

 Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише 

на пiдставi того, що ризик дефолту за ними є нижчим, нiж ризик дефолту за iншими 

фiнансовими iнструментами Компанiя або нiж кредитний ризик юрисдикцiї, в якiй Компанiя 

здiйснює дiяльнiсть. 

 Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї не визнаються за фiнансовим iнструментом 

просто на пiдставi того, що вiн вважався iнструментом iз низьким кредитним ризиком у 

попередньому звiтному перiодi, але не вважається таким станом на звiтну дату. У такому 

випадку Компанiя з'ясовує, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту 

первiсного визнання, а отже чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь 

строк дiї. 

 Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Компанiя щодо кредитних 

збиткiв. 

 

9. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi  

Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 

вартiстю 

Компанiя здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець 

кожного звiтного перiоду. 

 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вихiднi данi 

Грошовi кошти  Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за 



справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 

Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка 

депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових 

потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi 

ставки за депозитними договорами 

Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був 

отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю. Ринковий, дохiдний  Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, 

котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв 

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 

Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.

 Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за 

вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова 

вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi 

очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, 

ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 

Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за 

вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi 

грошовi потоки 

 

       

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається наступним чином: 

а) Фiнансовi iнструменти, включенi в Рiвень 1 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активних ринках, 

визначається на основi ринкових котирувань на момент закриття торгiв на найближчу до 

закриття звiтної дату. 

б) Фiнансовi iнструменти, включенi в Рiвень 2  

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що не торгуються на активних ринках, 

визначається у вiдповiдностi з рiзними методами оцiнки, головним чином заснованими на 

ринковому чи дохiдному пiдходi, зокрема за допомогою методу оцiнки приведеної вартостi 

грошових потокiв. Данi методи оцiнки максимально використовують спостережуванi ринковi 

цiни, у разi їх доступностi, i в найменшiй мiрi покладаються на опущення, характернi для 

Товариства. У разi якщо всi iстотнi вихiднi данi для оцiнки фiнансового iнструменту за 

справедливою вартiстю заснованi на спостережуваних ринкових цiнах, такий iнструмент 

включається в Рiвень 

в) Фiнансовi iнструменти, включенi в Рiвень 3 

У випадку якщо одна або кiлька суттєвих вихiдних даних, використовуваних в моделi для 

оцiнки справедливої вартостi iнструмента, не заснованi на спостережуваних ринкових цiнах, 

такий iнструмент включається в Рiвень 3 

 Компанiя здiйснює безперервнi оцiнки ризикiв iз використанням закритих вхiдних даних 3-го 

рiвня, якi протягом поточного звiтного перiоду не призвели до змiни розмiру прибутку або 

збитку звiтного перiоду. 

До третього рiвня iєрархiї справедливої вартостi активiв та зобов'язань Компанiї вiдносить тi 

неспостережнi вихiднi данi, за якими оцiнка не базується на вимiрних ринкових даних. 

 

Станом на 31.12.2019 р. та 31.12.2020 р. Товариство не вiдображало фiнансовi активи та 



зобов'язання за справедливою вартiстю у своєму Звiтi про фiнансовий стан. За справедливою 

вартiстю вiдображалися виключно основнi засоби групи "Будiвлi". Товариство розкриває 

iнформацiю про справедливу вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, якi у Звiтi про 

фiнансовий стан не вiдображаються за справедливою вартiстю.  

Iєрархiя оцiнок справедливої вартостi фiнансових iнструментiв станом на 31 грудня 2020 року 

представлена таким чином:  

 

Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень 

(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень 

(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень 

(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)   

Усього 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Дата оцiнки 31.12.19 31.12.20 31.12.20 31.12.18 31.12.19 31.12.20

 31.12.19 31.12.20 

Активи, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

Будiвлi 12 466 13 474 - - - - 12 466 13 474 

Основнi засоби, спрведлива вартiсть, яких розкривається 

Основнi засоби, крiм будiвель     649 527 649 527 

Фiнансовi активи, справедлива вартiсть, яких розкривається 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї   9648 9392 10979 7313 20 627 16 705 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть   615 723   615

 723 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги     19 8

 19 8 

Дебiторська заборгованiсть за нарахованими доходами     247 180

 247 180 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть     247 587 247 587 

Фiнансовi зобов'язання, справедлива вартiсть, яких розкривається 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги    

 5 3 5 3 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю    

 83 26 83 26 

Iншi поточнi зобов'язання     - 4 - 4 

Справедливу вартiсть кредиторської та дебiторської заборгованостi неможливо визначити 

достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. 

Керiвництво вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є 

достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва 

iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв 

фiнансової звiтностi. 

 

    Перемiщення мiж 1-м та 2-м, 3-м рiвнями iєрархiї справедливої вартостi 

У 2020 та 2019 роках переведень мiж рiвнями iєрархiї не було. 

 10. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах 

Розшифровка iнформацiї щодо нематерiальних активiв (Примiтка 1) 

 

                                                                                                                      тис грн. 

 

 Програмне забезпечення  Лiцензiї  РАЗОМ 

Первiсна вартiсть              та оцiнка    



На 31.12.2019 10 180 190 

На 31.12.2020 10 180 190 

Амортизацiя та знецiнення     

На 31.12.2019 10 - 10 

На 31.12.2020 10 - 10 

Чиста балансова вартiсть (залишкова вартiсть)     

На 31.12.2019 - 180 180 

На 31.12.2020 - 180 180 

 

 

Розшифровка iнформацiї щодо основних засобiв (Примiтка 2) 

 

Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та 

будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi (МСФО 16). 

До складу основних засобiв Компанiям вiднесено матерiальнi необоротнi активи строком 

корисного використання бiльше 12 мiсяцiв 

                                                                                                                                                                 

тис. грн. 

Рядок Найменування статтi Будiвлi Транспортнi засоби Машини та обладнання

 Iншi основнi засоби Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2020 року: 12466 382 94 173 13115 

1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 12545 1121 132 180 13978 

1.2 Знос на 1 сiчня 2020 року 79 739 38 7 863 

2 Надходження     38     

3 Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв      

     

4 Передавання           

4.1 Вибуття           

5 Амортизацiйнi вiдрахування 410 104 21 35 570 

6 Амортизацiя вибутих ОЗ           

7 Переоцiнка           

7.1 Переоцiнка первiсної вартостi 1468       1468 

7.2 Переоцiнка зносу 50       50 

8 Iнше           

9 Балансова вартiсть на 31 грудня 2020 року: 13474 278 111 138 14001 

9.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 14013 1121 170 180 15484 

9.2 Знос на 31 грудня 2020 року 539 843 59 42 1483 

 

Основнi засоби групи "Будiвлi" оцiненi за справедливою вартiстю, яка визначена станом на 

31.12.2020 р., а iншi групи основих засобiв оцiнюються за iсторичною собiвартiстю за мiнусом 

накопиченої амортизацiї.  

Справедлива вартость групи основних засобiв "Будiвлi" визначена на основi експертної оцiнки, 

яку здiйснив професiйний оцiнювач ТОВ "Укрекспертиза-Центр" (Сертифiкат ФОНДУ 

ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 976/19 вiд 18 грудня 2019 р.). з використанням доходного 

та порiвняльного пiдходiв з використанням доказiв активних ринкiв по таким об'єктам основних 

засобiв.  

Результат дооцiнки групи "Будiвлi" в сумi 1 468 тис. грн. вiдображено в Власному Капiталi в 

рядку "Капiтал у дооцiнках". 

Розшифровка iнформацiї щодо запасiв (Примiтка 3) 

 



Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна 

вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначається по фактичнiй собiвартостi. Собiвартiсть 

запасiв включає всi витрати на придбання та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до 

їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Подальший облiк запасiв 

здiйснюється за найменшою з вартостей: собiвартiсть або чиста вартiсть реалiзацiї. Списання 

запасiв з балансу здiйснюється в перiодi їх використання. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється 

за методом ФIФО. Станом на 31.12.2020р. Компанiям було проведено оцiнку вартостi запасiв на 

вiдповiднiсть їх вартостi вимогам МСБО 2. Балансова вартiсть запасiв не перевищує чистої 

вартостi їх реалiзацiї. 

тис. грн. 

СТАТТI 31.12.2019 31.12.2020 

Разом залишки запасiв на кiнець року, в тому числi: 297 270 

Матерiали 31 6 

Паливо 40 50 

Запаснi частини 8 8 

Iншi оборотнi запаси 218 206 

Вiднесено на витрати в поточному роцi 82 171 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти(Примiтка 4) 

                                                                                                                            тис грн. 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2020 р. 

Грошовi кошти у касi  0 14 

Грошовi кошти на поточних банкiвських рахунках 1116 2219 

Грошовi кошти на  депозитних банкiвських рахунках 21521 24614 

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв  22637 

26847 

 

 

Станом на 31 грудня 2020 року у Компанiї було 7банкiв-контрагентiв iз загальною сумою 

грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiд 38 тисячi гривень та вище.  

Депозити в банках 

  тис грн. 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2020 р. 

Депозити в гривнях  17 600 20960 

Депозити в доларах США                                                                                                        538

 642 

Депозити в Євро 3 383 3012 

Всього депозитiв в банках  21521 24614 

 

   

Нижче у таблицi подано зведену iнформацiю щодо депозитiв в банках за кредитною якiстю на 

основi рейтингiв за нацiональною шкалою, наданих рейтинговими агентствами Експерт Рейтинг 

, IBI Rating. 

 У тисячах українських гривень 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2020 

Не простроченi i не знецiненi    

- рейтинг uaA та вище 21 371 24614 

 

- рейтинг вiд uaBBB- до uaBBB+   

- рейтинг uaBB+ та нижче 150  

- без рейтингу   



Всього депозитiв в банках 21 521 24614 

 

Процентна ставка за банкiвськими депозитами в гривнях в 2020 р. склала 5,5 - 11% рiчних в 

залежностi вiд дати розмiщення та погашення депозитiв. 

Депозити в банках не мають забезпечення. 

Сума суттєвостi визначається на рiвнi 10 % активiв пiдприємства на кожну зiтну дату.  

 

Розшифровка iнформацiї щодо фiнансових активiв (Примiтка 5) 

Фiнансовi iнструменти облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 

Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi Товариства облiковуються згiдно МСБО 28 

"Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства". 

На балансi Компанiї  фiнансовi iнвестицiї вiдображенi на загальну суму 20 627 тис. грн.i 

включають в себе: 

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

складаються з iнвестицiй в корпоративнi права: 

-  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оселi iнвест", якi придбанi в 2012 р. При цьому 

Компанiя володiє 99,9% статутного капiталу Компанiя. (КВЕД 41.20 Будiвництво житлових i 

нежитлових будiвель) 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Страховий брокер "Профiт", якi придбанi в 2016 р. 

i 2020 р. При цьому Компанiя володiє 26,99999% статутного капiталу Компанiя. (КВЕД 66.22 

Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв) 

 

тис.грн. 

Вид iнвестицiй на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Корпоративнi права Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оселя iнвест" 2 159 2333 

Корпоративнi права Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Страховий брокер "Профiт"

 7 489 7059 

Разом 9 648 9392 

 

 

  2)  Фiнансовi iнвестицiї наявнi для продажу, складають: 

           - простi iменнi акцiї українських емiтентiв. 

  3) iнвестицiї, що утримуються до погашення 

              - простi векселi; 

 тис.грн. 

Вид iнвестицiй на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Простi векселi 4 079 413 

Простi iменнi акцiї українських емiтентiв 6 900 6900 

Разом 10 979 7313 

 

 

 Фiнансовi iнвестицiї наявнi для продажу у невизначений термiн у фiнансовiй звiтностi 

оцiнюються  за справедливою вартiстю з врахування знецiнення. 

         Iнвестицiї, що утримуються до погашення вiдображаються за амортизованою вартiстю, 

розрахованою заметодом ефективної ставки доходностi.  

Справедлива вартiсть акцiй, по яким рiшенням Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку зупинено внесення змiн до системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

дорiвнює нулю.  

 

В якостi активiв для представлення страхових резервiв довгостроковi фiнансовi iнвестицiї не 

використовуються. 



 

Розшифровка дебiторської заборгованостi(Примiтка6) 

 

Дебiторська заборгованiсть складається: 

 

 1. Довгострокова дебiторська заборгованiсть; 

 2. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги; 

 3. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами; 

 4. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв; 

 5. Iнша  поточна дебiторська заборгованiсть.  

 

Довгострокової дебiторська заборгованiсть представлена безвiдсотковою позикою працiвнику 

Компанiї з термiном погашення 2022 р. Оцiнка позики при її видачi i на дату балансу 

здiйснюється за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть визначається шляхом 

дисконтування (приведення вартостi майбутнiх грошових потокiв до їх сьогоднiшньої вартостi) 

з використанням для розрахунку поточних процентних ставок по аналогiчним борговими 

iнструментами i станом на 31.12.2020 р. складає 723 тис. грн. 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги представлена заборгованiстю 

за страховими платежами: 

тис.грн. 

Найменування статтi на 31.12.2019 на 31.12.2019 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 19 8 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами складається: 

-  з суми перестрахувальних платежiв, якi компанiя перерахувала перестраховикам, а 

вiдповiдальнiсть по ним почнеться в 1 кварталi 2021 року, 

 

тис.грн. 

Найменування статтi на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 523 324 

 

тис.грн. 

Найменування статтi на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв (нарахованi % за депозит)

 247 180 

 

Iнша  дебiторська заборгованiсть складається з заборгованостi: 

тис.грн. 

Найменування статтi на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Розрахункам з регресних вимог 65 124 

Розрахунки з працiвниками за позиками 60  

Розрахункизачастки страхових вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками 40 35 

Розрахунки з пiдзвiтними особами 49  

Заборгованiсть за ФСС   8 

Розрахунки з iншими дебеторами 33 420 

Разом 247 587 

 

Станом 31.12.2020 р. на балансi Компанiя облiковується "Дебiторська заборгованiсть за 

продукцiю, товари, роботи, послуги" в сумi 8 тис. грн., що являє собою поточну заборгованiсть 

страхувальникiв та перестрахувальникiв за договорами страхування та перестрахування, термiн 



сплати чергового платежу за якими ще не настав. Заборгованiсть є поточною з термiном 

погашення до 3-х мiсяцiв. 

 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" в сумi 587 тис. грн. являє собою поточну 

заборгованiсть з постачальниками.Заборгованiсть є поточною з термiном погашення до 6-и 

мiсяцiв. 

 

Нижче у таблицi наведено iнформацiю стосовно змiн щодо очiкуваних кредитних збиткiв щодо 

дебiторської заборгованостi.  

Резерв пiд збитки що у сумi, яка дорiвнює: 31.12.2019 31.12.2020 Причина змiн 

12-м мiсячним очiкуваним кредитним збиткам, 0 0 0 

 

Вiдповiдно до облiкової полiтики пiдприємства, якщо розрахована сума резерву на знецiнення 

по дебiторськiй заборгованостi складає менше розрахованої суми суттєвостi, тодi пiдприємство 

може не нараховувати та не вiдображати в звiтностi суми резервiв на знецiнення. Сума 

суттєвостi визначається на рiвнi 10 % активiв пiдприємства на кожну звiтну дату.  

 

Власний капiтал (Примiтка 7) 

 

Акцiонерний капiтал Компанiя вiдображається за первiсною вартiстю. Акцiонерний капiтал був 

сформований у повному розмiрi шляхом внесення грошових коштiв на розрахунковий рахунок 

пiдприємства.  

Заборгованiостi акцiонерiв за внесками до статутного капiталу станом на 31.12.20 - вiдсутня  

Згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 № 913 "Про затвердження 

Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм 

професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв)", зокрема згiдно п. 56 вартiсть чистих активiв 

страховика, утвореного у формi акцiонерного товариства або товариства з додатковою 

вiдповiдальнiстю, пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року з дати 

внесення iнформацiї про страховика до Державного реєстру фiнансових установ має бути не 

меншою зареєстрованого розмiру статутного капiталу страховика. 

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

грн.  

На рiчних чергових зборах акцiонерiв ПрАТ "СК "Фенiкс" в 2020 р. було прийнято рiшення про 

розподiл прибутку за 2019 р. Протоколом рiчних чергових зборiв акцiонерiв прийнято рiшення 

про виплату дивiдендiв. Сума дивiдендiв склала - 3 935 тис. грн.  

 

Нижче подано iнформацiю про акцiонерiв Компанiя станом на 31 грудня 2020 року : 

Акцiонер Кiлькiсть 

акцiй, що належать акцiонеру, шт. Сума, тис. грн Частка в статутному капiталi,% 

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

2. Козюберда Наталiя Миколаївна 310 501 20 182,6  73,9288 

3. Куроченко Руслан Iванович 4 500 292,5 1,0714 

Всього: 420 000 27 300,0 100 

 

 

Резервний капiтал складається з: 

   - фонду вiльних резервiв. 

тис.грн. 

Найменування статтi на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Фонд вiльних резервiв 50 581 50 581 

 

Нерозподiлений прибуток  



тис.грн. 

Найменування статтi на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Нерозподiлений прибуток  -29003 -29 301 

 

Капiтал у дооцiнках 

тис.грн. 

Найменування статтi на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Капiтал у дооцiнках 6 217 7635 

 

Капiтал у дооцiнках був сформований за рахунок дооцiнки нерухомого майна. 

 

Довгостроковi зобов'зання i забезпечення (Примiтка8) 

 

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. 

- Страховими резервами. 

 

Страховi зобов'язання 

 

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 2020 року здiйснювався 

методом визначеним Законом України "Про страхування" та облiковою полiтикою Компанiя, 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: 

o 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. 

Найменування статтi на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Резерв незароблених премiй 2628 2666 

Частка перестраховикiв  в резервах незароблених премiй 890 925 

Резерв заявлених, але невиплачених збиткiв 149 353 

Частка перестраховикiв  в резервах заявлених, але невиплачених збиткiв 102 114 

 

Станом на 31.12.2020 р. Компанiя здiйснила перевiрку адекватностi страхових зобов'язань на 

пiдставi аналiзу адекватних даних, з урахуванням обгрунтованих припущень i обранням 

найкращої оцiнки та з використанням загальноприйнятих  

МСФЗ та Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (далi - МСБО) мають певнi 

застереження щодо облiку i вiдображення у звiтностi зобов'язань, зокрема вiдповiдно до пункту 

14 МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик: 

а) не повинен визнавати 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) повинен проводити перевiрку адекватностi зобов'язань; 

г) не повинен проводити взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних 

страхових зобов'язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або 

доходiв за вiдповiдними страховими контрактами; 

г) повинен слiдкувати за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування; 

З огляду на викладене, з урахуванням того, що МСБО та МСФЗ не визначають методiв 

формування резервiв, але мають певнi застереження, при формуваннi резерву незароблених 

премiй при оцiнцi адекватностi страхових зобов'язань страховиком було здiйснено оцiнку 

адекватностi страхових зобов'язань станом на 31.12.20 р., щопроводилась за  вiдповiдною 

методикою.  

Витяг з Звiту про оцiнку адекватностi страхових зобов'язань ПрАТ "СК "Фенiкс" наведено 

нижче: 

. 

Моделювання проводиться на пiдставi аналiзу дiяльностi компанiї за попереднi 5 рокiв з 



використанням загальноприи?нятих актуарних методiв. Методика перевiрки адекватностi 

страхових зобов'язань передбачає порiвняння розмiру сформованого технiчного резерву, 

зменшеного на розмiр вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат, з поточною вартiстю 

майбутнiх грошових потокiв за договорами, а саме вартiстю майбутнiх страхових виплат за 

договорами та витрат, пов'язаних iз виконанням таких договорiв. Оцiнка адекватностi страхових 

зобов'язань здiйснювалась на пiдставi даних страховика.  

Результати перевiрки: Резерв незароблених премiй, сформований страховиком вiдповiдно до 

законодавства, становить 2665,8 тис. грн. Актуарна оцiнка резерву незароблених премiй станом 

на 31.12.2020 становить 246,87 тис.грн. та не перевищує розмiр резерву, сформованого 

страховиком. Сума резервiв збиткiв, сформована страховиком вiдповiдно до законодавства, 

дорiвнює 352,86 тис. грн. Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв станом на 31.12.2020 - 352,86 

тис.грн.та не перевищує розмiр суми резервiв, сформованих страховиком вiдповiдно до 

законодавства. Оскiльки розмiри резервiв, оцiнених актуарно на пiдставi перевiрки адекватностi 

зобов'язань не перевищують розмiр резервiв, сформованих методами визначеними 

законодавством, рекомендуємо в фiнансовiй звiтностi зазначати розмiр резервiв, що сформованi 

страховиком вiдповiдно законодавства, а саме: резерв незароблених премiй - 2665,8 тис.грн.; 

резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - 352,86 тис.грн.; резерв збиткiв, якi виникли, але не 

заявленi - 0.00 тис.грн 

Викладене вище дозволяє зробити висновок про адекватнiсть страхових резервiв сформованих 

станом на 31.12.2020 р., як достатнiх для наступних страхових виплат. 

 Крiм того, Компанiя здiйснила перевiрку достатностi резервiв збиткiв (run-off test).  Данi 

розрахунки здiйснюється щодо резервiв збиткiв, сформованих на звiтнi дати останнiх 8 

кварталiв, що передують звiтному перiоду. 

Методика перевiрки достатностi резервiв збиткiв на попередню звiтну дату (run-off test) 

передбачає порiвняння сформованого резерву збиткiв на цю дату iз сумою здiйснених пiсля цiєї 

дати страхових виплат за страховими випадками, що сталися до попередньої звiтної дати, та 

сформованих резервiв збиткiв за такими страховими випадками на звiтну дату. 

При цьому окремо також визначається достатнiсть тiєї частини сформованого резерву збиткiв, 

що є оцiнкою витрат на врегулювання. 

Результат розрахункiв: Ретроспективний аналiз адекватностi резервiв показує, що в цiлому 

Страховик формує резерви в достатньому об'ємi. Внесення змiн в модель формування страхових 

резервiв, включаючи методи оцiнки витрат на врегулювання, не вимагається 

 

Розрахунки здiйснював Фахiвець з актуарної та фiнансової математики ПАТ "ВСЕСВIТ" Бабко 

В.Л. Звiт про оцiнку адекватностi страхових зобов'язань додається до звiту. 

Поточнi зобов'язання i забезпечення(Примiтка 9) 

Поточнi зобов'язання i забезпеченняскладаються з наступних компонентiв: 

тис.грн. 

Найменування статтi на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5 3 

Поточнi зобов'язання з бюджетом (податок на прибуток) 266 266 

Поточнi зобов'язання за одержаними авансами (аванси зi  страхових платежiв) 1240 1287 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 

 (заборгованiсть  за перестр. премiї)  83 26 

Iншi поточнi зобов'язання   4 

Розрахунки зi страхування 2  

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю представлена заборгованiстю по 

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

не настав. 

 



 

Доходи та витрати, у тому числi прибутки та збитки. (Примiтка 10) 

 

Доходи Компанiї складаються з: 

- заробленої страхової премiї; 

- iнших операцiйних доходiв; 

- iнших фiнансових доходiв; 

- iнших доходiв. 

Доходи Компанiї визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в 

результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути 

достовiрно визначена. 

Компанiя отримує доходи вiд реалiзацiї послуг iз страхування, окрiм страхування життя. 

Договори страхування (страховi полiси) набирають чинностi у момент їх пiдписання, якщо iнше 

не обумовлене в договорi. Дохiд признається, якщо iснує упевненiсть, що Компанiя отримає 

страхову премiю вiд проведення операцiй страхування.  

Сума доходу вiд реалiзацiї послуг iз страхування, окрiм страхування життя протягом 2020 року 

склала  

4 973 тис. грн. 

Сума (нарахованих) отриманих премiй за видами страхування: 

тис.грн. 

Види страхування 2019 рiк 2020 рiк 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 3 556 3 365 

   Страхування вiд нещасних випадкiв 7 4 

   Страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 2 2 

Страхування здоров'я на випадок хвороби 8 6 

Страхування майна 3 392 3 236 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 1 717 2 031 

Страхування фiнансових ризикiв 95 95 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 89 8 

Страхування медичних витрат 18 14 

Страхування вантажiв та багажу 6 25 

Всього  8 890 8 866 

 

 

 

Основним джерелом доходiв страховикає заробленi страховi премiї. Тобто, кошти страховика є 

"заробленими" пiсля закiнчення договору страхування, якщо за перiод дiї цього договору не 

вiдбуваються страховi випадки. За економiчним змiстом заробленi страховi премiї є результатом 

реалiзацiї страхової послуги, аналогiчно поняттю "виручка вiд реалiзацiї продукцiї". 

Страховi премiї мають бути сплаченi ранiше, нiж здебiльшого виникає зобов'язання страховика 

зробити страхову виплату. Таким чином, страхова компанiя має можливiсть розпоряджатися 

всiм обсягом отриманих премiй, використовуючи цi кошти для поточного iнвестування й 

одержання iнвестицiйного доходу. Проте при визначенi прибутку вiд страхової дiяльностi не вся 

сума отриманих страхових премiй може розглядатися як дохiд страховика. Таким може 

вважатися лише зароблена премiя. Отриману вiд страхувальника на початку дiї договору 

страхову премiю не можна вiдразу вважати доходом страховика. Ця премiя перетворюється на 

дохiд поступово, пропорцiйно до термiну на протязi якого фактично уже дiє договiр 

страхування. Сума заробленої страхової премiї включається до розрахунку прибутку, решта 

(незароблена премiя) - зараховується до резерву незаробленої страхової премiї. Метод 

обчислення незаробленої премiї регулюється Законом України "Про страхування" та 

Розпорядженням Нацкомфiнпослуг № 1638 вiд 18.09.2018 р. "Про внесення змiн до Методики 



формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя" зi 

змiнами, що внесенi розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання 

у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 05 вересня 2020 року N 1708, зареєстрованi в Мiнiстерствi 

юстицiї України 17 грудня 2020 р. за N 1252/34223 (далi Методика). Переважна бiльшiсть 

договорiв страхування, що заключаються ПрАТ "СК "Фенiкс" мають термiн дiї один рiк. 

Оскiльки рiк складається з чотирьох кварталiв, то вважається, що в кiнцi першого кварталу, в 

якому заключено договiр страхування, заробленою буде 1/4 частина отриманої на початку року 

страхової премiї, а 3/4 будуть ще незаробленими; у кiнцi другого кварталу заробленою буде вже 

1/2 страхової премiї i стiльки ж - незаробленою; у кiнцi третього кварталу, коли з початку дiї 

договору страхування мине вже три квартали, у кожному з яких зароблялося по 1/4 частинi 

сплаченої страхової премiї, заробленою стане 3/4 загального обсягу премiї, i тiльки 1/4 

залишиться поки що незаробленою; вона перетвориться на зароблену по закiнченнi останнього, 

четвертого, кварталу року. Вiдповiдно до чинного законодавства України величина резервiв 

незароблених премiй на будь-яку звiтну дату встановлюється залежно вiд часток надходжень 

сум страхових премiй з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з попереднiх дев'яти 

мiсяцiв (розрахунковий перiод) i обчислюється в такому порядку*:частки надходжень сум 

страхових премiй за першi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на 1/4;*частки 

надходжень сум страхових премiй за наступнi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на 

1/2;*частки надходжень сум страхових премiй за останнi три мiсяцi розрахункового перiоду 

множаться на 3/4;Отриманi суми додаються. Результат розрахунку покаже на певну звiтну дату 

величину резерву незаробленої премiї. Решта страхових платежiв складає заробленi премiї. 

Остання складає основу обчислення прибутку вiд страхової дiяльностi. 

Отже, дохiд вiд реалiзацiї послуг ПрАТ "СК "Фенiкс" з видiв страхування, iнших, нiж 

страхування життя (заробленi страховi премiї) становить: 

 

тис.грн. 

Найменування статтi 2019 рiк 2020 рiк 

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

 5 336 4973 

Iншi операцiйнi доходи 848 2419 

Iншi фiнансових доходiв 3 429 2167 

Iншi доходи 345 392 

Всього доходiв 9 958 9951 

 

 

До складу iнших операцiйних доходiв включаються:  

тис.грн. 

Найменування статтi 2019 рiк 2020 рiк 

Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв та iнших послуг (виконання робiт) 56

 66 

Операцiйна курсова рiзниця 300 2187 

Суми, вiд реалiзацiї права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки 470 157 

Iншi операцiйнi доходи 22 9 

Усього iнших операцiйних доходiв  848 2419 

 

 

Iншi фiнансовi доходи за 2020 рiк склали: 

1. доходи вiд iнвестицiйної дiяльностi (тобто вiд iнвестування i розмiщення тимчасово 

вiльних власних коштiв i тимчасово вiльних коштiв страхових резервiв)  

2. доходи вiд отриманих дивiдендiв по акцiям 

Доходи вiд iнвестицiйної дiяльностi є похiдними вiд первинного джерела доходiв- страхових 



премiй. Збираючи страховi премiї, нагромаджуючи доходи вiд страхової дiяльностi, Компанiя 

має змогу протягом певного перiоду розпоряджатися коштами, отриманими вiд страхувальникiв, 

iнвестувати їх у рiзноманiтнi сфери.  

Оскiльки основним напрямком iнвестицiйної дiяльностi ПрАТ "СК "Фенiкс" є розмiщення 

тимчасово вiльних коштiв на депозитних рахунках, то вiдповiдно основним доходом вiд 

iнвестицiйної дiяльностi є вiдсотки, отриманi вiд розмiщення коштiв на депозитних рахунках в 

банку.  

Дохiд вiд iнвестицiйної дiяльностi у виглядi вiдсоткiв зрiс пропорцiйно. На виконання вимог до 

"Положення про обов'язковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi капiталу та 

платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, яостi активiв та ризиковостi операцiй 

страховика" затвердженим Нацiональною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України Розпорядженням №850 вiд 07.06.2019 року, страховi компанiї повиннi дотримуватись 

вимог диверсифiкацiї активiв, що мають бути низько ризикованими, в тому числi депозитних 

коштiв. Таким чином страховi компанiї повиннi розмiщувати зазначенi кошти у банках, рiвень 

кредитного рейтингу яких має бути не нижчим, нiж "АА" за нацiональною рейтинговою 

шкалою. У зв'язку з цим Компанiя розмiстила депозитнi кошти у банках, що вiдповiдають 

вищезазначеному критерiю, але рiвень iнвестицiйного доходу вiд розмiщення таких коштiв 

дещо нижче, оскiльки такi банки мають значно нижчi вiдсотковi ставки за депозитними 

програмами. 

тис.грн 

Найменування доходу 2020 рiк 2019 рiк 

Вiдсотки, нарахованi по депозитним рахункам 3422 2158 

Отриманi дивiденди по акцiям 7 9 

ВСЬОГО 3429 2167 

 

 

Iншi доходи представленi доходами вiд приведення "Довгострокових фiнансових iнвестицiй" 

(простих векселiв), "Довгострокової дебетторської заборгованостi" до справедливої вартостi 

 

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. 

Найменування статтi 2019 рiк 2020 рiк 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 665 1232 

Страхування медичних витрат 6 6 

Страхування вогневих ризикiв 90  

Всього  761 1238 

 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами за 2020 р.-474 тис. грн. (страховi виплати та 

страховi вiдшкодування - 1 238 тис. грн., частка страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi 

перестраховиками - 764 тис. грн.). 

 

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 2019 рiк 2020 рiк  

Адмiнiстративнi витрати: 

- матерiальнi витрати 

- витрати на оплату працi 

-вiдрахування на соц. заходи 

- амортизацi основних засобiв 

- оренда примiщення 

- послуги (аудитора,нотарiуса, актуарiя, депозитарiя) 

-iнформацiйно-консультацiйнi послуги 

- послуги зв"язку 

- витрати на утримання офiсу 

- Послуги експерта та судовий збiр 

- ТО та ремонт автомобiля 

- членськi внески 

- iншi послуги 1957 

82 

775 

171 

247 

29 

81 

123 

17 

20 

53 

141 

44 

174 2419 

171 

944 

208 

570 

- 

86 

8 

24 

59 

83 

128 

43 



95 

Витрати на збут: 

- Комiсiйна винагорода брокерам i агентам 

- iншi витрати на збут 186 

181 

5 125 

123 

2 

Iншi операцiйнi витрати: 

- витрати вiд операцiйної курсової рiзницi  

- благодiйна допомога 

- нецiльова матерiальна допомога 

- частка перестраховикiв в регресi 

- iншi послуги господарського призначення 1122 

1101 

10 

- 

- 

11 1074 

858 

10 

16 

184 

6 

Витрати вiд участi в капiталi: 

- зменшення корисностi вiд частки корпоративних прав ТОВ "Оселя Iнвест", ТОВ "Страховий 

брокер "Профiт" 1 564 

1 564 1 727 

1 727 

 

Iншi витрати представленi витратами вiд: 

- збитки вiд операцiй з цiнними паперами 264 

264 - 

 

Поточнi витрати на сплату податку на прибуток вiд страхової дiяльностi та нарахований податок 

на прибуток розрахований виходячи з фiнансового результату, визначеного у фiнансовiй 

звiтностi згiдно мiжнародних стандартiв розрахованi вiдповiдно до Податкового кодексу 

України. 

Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати, 

складається тiльки iз суми поточного податку на прибуток, який визначається, виходячи з 

оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства 

України. 

У 2020 роцi базою для нарахування податку на дохiд вiд страхової дiяльностi єсума нарахованих 

платежiв задоговорами страхування; страховi платежi за договорами вхiдного перестрахування у 

звiтному роцi неоподатковуються за ставкою 3%. Податок на прибуток за загальною ставкою 

нараховується на фiнансовийрезультат, розрахований за правилами бухгалтерського облiку, 

вiдкоригований на податковi рiзницi, затвердженi податковим кодексом України. Вiдстрочений 

податок Компанiєю не визначається, оскiльки особливiстю оподаткування страховика є 

наявнiсть тiльки постiйних податкових рiзниць та вiдсутнiсть тимчасових рiзниць.  

Керiвництвом прийнято рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату до 

оподаткування на усi рiзницi.  



 

Данi щодо сум податку на прибуток: 

                                                                                                  тис. грн 

Податок на прибуток 2019 рiк 2020 рiк 

податок на доходи вiд страхової дiяльностi 267 234 

податок на прибуток за загальною ставкою 0 0 

податок на прибуток нерезидентiв 40 69 

Разом 307 303 

 

 

11. Операцiї з пов'язаними сторонами 

Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн згiдно МСБО 24 Сторони, як правило, вважаються 

пов'язаними, якщо вони перебувають пiд загальним контролем або одна зi сторiн має 

можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу сторону при прийняттi 

фiнансових та операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої пов'язаної сторони особлива 

увага придiляється змiсту вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi.  

До пов'язаних сторiн Компанiї вiдносяться:   

- Акцiонери, вiдсоток акцiй, якi належать акцiонерам, розкрито у Примiтцi 7; 

-  Ключовий (управлiнський) персонал та iншi пов'язанi особи: Керiвник - Кривошапкая 

Вячеслав Васильович; Директор зi страхування - Шпирь Вiктор Михайлович  

  Компанiя здiйснювала операцiї з пов'язаними особами за звичайними цiнами 

Розкриття iнформацiї щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу (пов'язаним 

особам) за 2020рiк: 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

 Операцiї з пов'язаними сторонами Операцiї з пов'язаними сторонами 

1 2 4 

Дивiденди - 3935 

Надходження страхових платежiв 1 1 

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу 220 247 

Короткостроковi виплати працiвникам 61 88 

 

 

12. Управлiння ризиками 

Управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється в розрiзi фiнансових ризикiв, операцiйних 

ризикiв та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики включають в себе ринковi ризики i ризик 

лiквiдностi. Основними завданнями управлiння фiнансовими ризиками контроль за тим, щоб 

схильнiсть до ризикiв залишалась в цих межах. Управлiння операцiйними та юридичними 

ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрiшнiх полiтик та процедур з метою 

мiнiмiзацiї операцiйних та юридичних ризикiв. 

Страховi ризики 

Основною дiяльнiстю ПрАТ "СК "Фенiкс" є страхова дiяльнiсть, що передбачає прийняття 

ризику втрат з боку iншої сторони чи органiзацiї, якi напряму несуть ризики втрат. Такi ризики 

стосуються втрати власностi, виникнення зобов'язань перед третiми особами, нещасних випадкiв 

та iнших ситуацiй, якi можуть виникнути у разi настання страхового випадку. Таким чином,  

Компанiя несе ризик невизначеностi стосовно строку та вартостi таких подiй, та наступних 

претензiй за договорами страхування. 

Компанiя керує своїми страховими ризиками шляхом обмеження страхових сум, укладенням 

договорiв перестрахування, застосуванням процедур прийняття ризикiв. Полiтика Компанiї 

також спрямована на виконання законодавчих вимог щодо забезпечення платоспроможностi.  Цi 

вимоги включають створення обов'язкових страхових резервiв та перевищення фактичного 



запасу платоспроможностi над нормативним, про що Компанiя регулярно звiтує до органiв 

державного нагляду. 

Компанiя укладає договори облiгаторного та факультативного перестрахування як з 

резидентами, так i з нерезидентами. Договори з перестрахування не звiльняють Компанiю вiд 

прямих обов'язкiв у вiдношеннi до страхувальника. Компанiя укладає договори з 

перестраховиками-нерезидентами, якi мають рейтинг фiнансової надiйностi, таких як: 

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

фiнансової надiйностi AАА + по версiї рейтингового агентства A.M. Best.  

- Республiканське унiтарне пiд-во "Белорусская национальная перестраховочная 

организация", (Республика Белорусь), рейтинг фiнансової надiйностi В- по версiї рейтингового 

агентства Fitch Ratings. 

- Partner Reinsurance Europe SE (Iрландiя), що має високий рейтинг фiнансової надiйностi 

"A" Excellent   по версiї рейтингового агентства A.M. Best. 

Дiяльнiсть вiдбувається за посередництвом брокера-нерезидента Представництво Вiллiс с.р.о., 

що має Свiдоцтво Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг про внесення до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерiв 

України. 

 

Кредитний ризик.  

Компанiя пiддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що одна сторона 

фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок невиконання iншою стороною своїх 

зобов'язань. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та 

депозитнi рахунки в банках, цiннi папери та дебiторська заборгованiсть.  

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги. 

Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: 

" Обмеження щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за 

Нацiонально-рейтинговою шкалою; 

" Обмеження щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами. 

" Компанiя здiйснює постiйний монiторинг невиконання зобов'язань клiєнтами та iншими 

контрагентами 

" Визначаючи суму очiкуваного вiдшкодування дебiторської заборгованостi та фiнансових 

iнвестицiй, Компанiя розглядає будь-яку змiну кредитної якостi дебiторської заборгованостi та 

об'єктiв iнвестування з моменту первинного її виникнення до звiтної дати. 

Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдбивається в балансовiй вартостi 

фiнансових i страхових активiв у балансi. 

 

Активи компанiї, якi пiдпадають пiд кредитний ризик (тис. грн.) 31 грудня 2019 31 

грудня 2020 

Рахунки в банках 22637 26847 

Дебiторська заборгованiсть з  продукцiю, товари, роботи, послуги 19 8 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 247 180 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 247 587 

Фiнансовi iнвестицiї 20627 16705 

Всього 43777 

44327 

 

 

Найбiльш значна концентрацiя кредитного ризику Компанiї виникає у зв'язку з банкiвськими 

депозитами та поточними рахунками в банках. Кредитний ризик для грошових коштiв та 

депозитiв, що розмiщенi на рахунках банкiв, є незначним, оскiльки Компанiя має справу в 



основному з банками з високою репутацiєю та кредитними рейтингами, що пiдтверджують їх 

достатньо високу якiсть.  

Дебiторська заборгованiсть за договорами страхування, перестрахування, а також iнша 

дебiторська заборгованiсть Компанiї станом на 31.12.2020 року не прострочена та не знецiнена 

та має високий рiвень кредитної якостi активiв. 

 

Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi - це ризик неспроможностi Компанiї виконати свої зобов'язання за виплатами 

у встановлений строк за звичайних або непередбачуваних обставин. Основним ризиком, якому 

пiддається Компанiя, є вимоги щодо доступностi її грошових коштiв для виконання зобов'язань 

за договорами страхування.  Полiтика Компанiї включає розмiщення коштiв страхових резервiв 

з урахуванням безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi та диверсифiкованостi, а також 

забезпечення фактичної платоспроможностi на кожну звiтну дату у вiдповiдностi до вимог 

законодавства України. 

Керiвництво Компанiї здiйснює управлiння активами, враховуючи лiквiднiсть, та щоденний 

монiторинг майбутнiх грошових потокiв та лiквiдностi. Активи компанiї, вiдповiдно до вимог 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання ринку фiнансових послуг, розмiщуються 

виключно в банкiвських установах "iнвестицiйного" рiвня. Дотриманiсть нормативiв лiквiдностi 

контролюється  за допомогою спецiалiзованої звiтностi. 

З метою забезпечення платоспроможностi Товариствi встановлюється обов'язковий 

щоквартальний монiторинг наступних величин: 

1.1.Вiдношення фактичної величини платоспроможностi до нормативної величини 

платоспроможностi 

1.2.Вiдношення сумарної величини активiв, прийнятих для покриття страхових резервiв, до 

величинистрахових резервiв 

1.3.Вiдношення нетто-активiв до статутного капiталу 

1.4.Вiдношення статутного капiталу до мiнiмальної величини статутного капiталу згiдно вимог 

законодавства 

По кожному з вищеназваних вiдношень встановлюється мiнiмальний рiвень (у вiдсотках). У 

випадку, якщо  

фактичне вiдношення стає нижче за мiнiмальний рiвень, вимагається створення плану дiй щодо 

покращення  

ситуацiї. 

За результатами рiчної звiтностi проведено стрес-тестування.  

За результатами проведеного стрес-тестування виявлено, що найбiльший вплив на величину 

нетто-активiв отримано при сценарiях зниження вартостi нелiстингових акцiй (вплив на 4,91%) 

та зниження ринкових цiн на нерухомiсть (5,99%), проте абсолютна величина нетто-активiв 

набагато перевищує нормативний запас платоспроможностi, що свiдчить про нечутливiсть 

Компанiї до розглянутих сценарiїв. 

 

Операцiйнi ризики мiнiмiзуються шляхом стандартизацiї бiзнес-процесiв, та вiдповiдного 

контролю за їх виконанням на кожному етапi.   

Управлiння юридичним ризиком здiйснюється  за допомогою вiдповiдного юридичного 

департаменту, до функцiї якого належить контроль за наявнiстю таких ризикiв та їх 

врегулювання.  

 

Ринковий ризик  

 Ринковий ризик являє собою ризик знецiнення фiнансових iнструментiв 

Компанiї внаслiдок змiни ринкової кон'юнктури. Компанiя схильна до впливу ринкового ризику 

через формування портфеля ринкових фiнансових iнструментiв. Ринковi ризики для 

Компанiї виникають у зв'язку з вiдкритими позицiями за долевими i борговими фiнансовими 



iнструментами, на якi нараховуються вiдсотки. Компанiя встановлює лiмiти щодо 

максимального рiвня прийнятого ризику по вiдношенню до конкретного iнструменту та / або 

групi iнструментiв i контролює їх дотримання вiдповiдно до вимог чинного законодавства. 

 

Валютний ризик.  

Валютний ризик - це ризик змiни вартостi фiнансового iнструмента внаслiдок коливань 

валютних курсiв. Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює 

частку активiв, номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Щодо зобов'язань, 

номiнованих в iноземнiй валютi, товариство контролює термiни їх виконання. 

Чутливi до коливань валютного курсу активи та зобов'язання 

Активи номiнованi в iноземнiй валютi ( тис. грн.) 31 грудня 2019 31 грудня 2020 

Кошти на поточних рахунках 227 1843 

Банкiвськi депозити 3921 3655 

Всього 4148 

5498 

 

Частка в активах Товариства, %             6,98%                                                      9% 

Компанiя проводить операцiї в гривнях та iноземнiй валютi. Курс валюти нестабiльний. Активи 

в iноземнiй валютi не значнi, отже вплив валютного ринку не є загрозливим.  

Аналiз чутливостi до валютних ризикiв проведено на основi затверджених вимог щодо 

регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття iнформацiї щодо 

ключових ризикiв та результатiв проведених стрес-тестiв 

Аналiз чутливостi до валютних ризикiв 

Актив та зобов'язання номiнованi в iноземнiй валютi Сума % змiн Потенцiйний вплив на 

активи Компанiї 

  + - Зростання вартостi Несприятливi змiни 

На 31.12.2019 р. 

Кошти на поточних рахунках 227 25% 25% +56,75 -56,75 

Банкiвськi депозити 3921 25% 25% +980,25 -980,25 

Загальний вплив на фiнансовий результат                                                       +1 037                    -1 

037 

На 31.12.2020 р. 

Кошти на поточних рахунках 1843 25% 25% +460,75 -460,75 

Банкiвськi депозити 3655 25% 25% +913,75 -913,75 

Загальний вплив на фiнансовий результат                                                       1374,5                       -

1374,5 

 

Ризик вiдсоткової ставки.  

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 

Керiвництво компанiї усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як 

на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 

Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики 

Тип активу 31 грудня 2019 31 грудня 2020 

Банкiвськi депозити 21521 24615 

Всього 21521 24615 

Частка в активах Компанiї, %                    36,2%                                                40,44% 

Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Компанiя використовувала iсторичну 

волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останнi 5 рокiв за 

оприлюдненою iнформацiєю НБУ. 

Компанiя визнає, що обгрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на +5 процентних 



пунктiв. Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що всi iншi параметри, 

зокрема валютний курс, залишатимуться незмiнними, i показує можливий вплив змiни 

вiдсоткових ставок на 5 процентних пунктiв на вартiсть чистих активiв Компанiї. 

Вiдсотковi ризики 

Тип активу Вартiсть Середньозважена ставка Потенцiйний вплив на чистi активи 

Товариства в разi змiни вiдсоткової ставки 

На 31.12.2019р. 

Можливi коливання ринкових ставок                                                                        +4,0% пункти  -

4,0% пункти 

Банкiвськi депозити 21521 10% +860,8 +860,8 

На 31.12.2020р. 

Можливi коливання ринкових ставок                                                                     +5,0% пункти   -

5,0% пункти 

Банкiвськi депозити 24615 7,5% +1230,7 +1230,7 

 

Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовiрнiсть 

настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. По самiй сутi 

договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього непередбачуваним. 

Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується для визначення 

цiни договору та створення резервiв, основний ризик, якому пiддається Компанiя, полягає в 

тому, що фактичнi виплати перевищать балансову вартiсть страхових зобов'язань. Це може 

вiдбутися в результатi того, що регулярнiсть або розмiр виплат будуть вищi, нiж за оцiночними 

даними. Страховi випадки носять випадковий характер, i фактична кiлькiсть i сума виплат 

будуть з року в рiк вiдрiзнятися вiд даних, передбачених страховими моделями. Як показує 

досвiд, чим бiльше портфель подiбних договорiв страхування, тим менше вiдносна мiнливiсть 

очiкуваного результату. Крiм того, якщо портфель договорiв страхування є бiльш 

диверсифiкованим, змiни в який-небудь з його пiдгруп нададуть менший вплив на портфель в 

цiлому. 

Компанiя контролює страховий ризик шляхом: 

" стратегiї андерайтингу та проактивного монiторингу ризику. Компанiя встановлює лiмiти 

максимально можливої суми страхових збиткiв, якi вона може вiдшкодувати, i передає 

вiдповiднi контрольнi повноваження спiвробiтникам з урахуванням їх професiйної 

компетентностi. Оцiнка потенцiйних нових продуктiв проводиться з метою всебiчного аналiзу 

пов'язаних з ними ризикiв i виправданостi таких ризикiв з точки зору майбутнiх доходiв. 

" укладання вiдповiдних договорiв перестрахування. Компанiя прагне диверсифiкувати 

дiяльнiсть з перестрахування, використовуючи як договори облiгаторного перестрахування, так i 

договори факультативного перестрахування. Крiм того, полiтика Компанiї передбачає 

максимальне утримання ризику вiдповiдальностi по окремих страхових продуктах. 

Компанiя здiйснює страхову дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування 

укладаються в українських гривнях. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за 

напрямками страхової дiяльностi. Вiдповiдна iнформацiя представлена в Примiтцi 10 

У страховика органiзована i функцiонує Система управлiння ризиками, яка включає стратегiю 

управлiння ризиками та реалiзацiю управлiння ризиками. 

Вiдповiдальний працiвник, що виконує функцiю оцiнки ризикiв, пiдпорядковується 

Генеральному директору i безпосередньо виконує функцiї з управлiння ризиками, а саме: 

розробляє програми i стратегiї управлiння ризиками; 

розробляє заходи з управлiння ризиками, включаючи програми зниження позапланових втрат; 

розробляє i переглядає процеси управлiння ризиками; 

здiйснює монiторинг ризикiв. 

Метою управлiння ризиками у ПрАТ "СК "Фенiкс" є уникнення i мiнiмiзацiя ризикiв, 

пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них. 



Основними елементами системи управлiння ризиками ПрАТ "СК "Фенiкс" є:  

iдентифiкацiя (виявлення ризику i ризикових сфер дiяльностi); 

квантифiкацiя (аналiз та кiлькiсна оцiнка ризику);  

контроль (встановлення обмежень та допустимих рiвнiв ризикiв); 

управлiння (визначення процедур та методiв з ослаблення негативного впливу ризикiв); 

монiторинг (постiйне вiдстеження рiвня ризикiв з механiзмами зворотного зв'язку). 

ПрАТ "СК "Фенiкс" здiйснює управлiння ризиками за такою класифiкацiєю:  

андеррайтинговий ризик, що включає: ризик недостатностi страхових премiй i резервiв (ризик, 

викликаний коливаннями частоти, середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi 

страхових випадкiв), катастрофiчний ризик (ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання 

надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв); 

ринковий ризик, що включає: ризик iнвестицiй в акцiї (ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi 

активiв, зобов'язань та фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi 

акцiй);  

ризик процентної ставки (ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 

страховика до коливання вартостi позикових коштiв); валютний ризик (ризик, пов'язаний iз 

чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання курсiв обмiну валют);  

ризик спреду (ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до коливання 

рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з тим самим 

(або близьким) термiном до погашення);  

майновий ризик (ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до 

коливання ринкових цiн на нерухомiсть); ризик ринкової концентрацiї (ризик, пов'язаний iз 

недостатньою диверсифiкованiстю портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного 

або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан активiв); 

ризик дефолту контрагента (ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та 

будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком); 

операцiйний ризик (ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння, 

процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi 

технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу); 

ризик учасника фiнансової групи (ризик негативного впливу на фiнансовий стан страховика-

учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого учасника групи, 

до складу якої входить страховик). 

ПрАТ "СК "Фенiкс" проводить  системний аналiз та обробку iнформацiї на предмет виявлення 

ризикiв та впроваджує заходи щодо попередження, уникнення, мiнiмiзацiї, локалiзацiї або 

подiлу ризику, встановленого в процесi дiяльностi Компанiя. 

 

З огляду на вищевикладене, в компанiї вiдсутнi ризики, якi значною мiрою можуть вплинути на 

господарську дiяльнiсть компанiї. Перевiрка платоспроможностi Компанiї показала, що 

Компанiя має необхiдний запас платоспроможностi станом на 31.12.2020 року i Компанiя 

здiйснює своєчасне виконання бiльшостi перерахованих вимог. 

Щодо всiх виявлених ризикiв розроблено методи управлiння цими ризиками виходячи з 

фiнансової спроможностi страхової компанiї. 

 

Стислi результати проведеного страховиком стрес-тестування рiчної звiтностi та промiжної 

звiтностi з розкриттям iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведених стрес-

тестiв 

 

Вiдповiдно до вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття 

iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведених стрес-тестiв, затверджених 

розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг вiд 13.02.2014 № 484, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї 12.03.2014 за № 



352/25129 (далi - Вимоги), ПрАТ "СК " Фенiкс " проведено стрес-тестування, метою якого є 

перевiрка вразливостi до ризикiв i достатностi капiталу 

Результат проведеного стрес-тестування 

 

Результати проведеного стрес-тесту для стресових подiй №2, №4, №6, №8  показали, що вплив 

реалiзацiї даних стресових подiй не впливають на фiнансовий стан Компанiї у зв'язку iз 

особливостями ведення бiзнесу Компанiї та наявного страхового портфелю. 

 

Заходи щодо зменшення впливу ризикiв 

 

Реультати стрес-тестiв показують, що рiвень ризикiв Компанiї не перевищує допустимих 

границь i не потребує додаткових заходiв управлiння ризиками. 

 

13. Полiтики управлiння капiталом 

 Управлiння капiталом ПрАТ "СК "Фенiкс" - це складова системи управлiння 

пiдприємством в цiлому, що забезпечує стабiльнiсть роботи в сучасних ринкових умовах.  

 Основною метою управлiння капiталом ПрАТ "СК "Фенiкс" є забезпечення фiнансової 

стiйкостi i безпеки пiдприємства в довгостроковому перiодi. 

 Основнi полiтики управлiння капiталом спрямованi на забезпечення безперервностi 

дiяльностi ПрАТ "СК "Фенiкс", вiдповiднiсть ключових показникiв вимогам законодавства 

України до страхових компанiй, а також прирiст капiталу, що є у розпорядженнi учасникiв 

капiталу. 

 Система управлiння капiталом ПрАТ "СК "Фенiкс" являє собою сукупнiсть 

взаємопов'язаних елементiв, якi включають принципи i методи управлiння, спрямованi на 

формування оптимальної величини i структури капiталу, ефективне його використання в 

господарськiй дiяльностi пiдприємства. 

 В операцiйнiй дiяльностi Компанiї управлiння капiталом передбачає пошук i прийняття 

найбiльш рацiональних управлiнських рiшень щодо формування оптимальної структури 

страхового портфелю, полiтики перестрахування та зменшення операцiйних витрат дiяльностi 

шляхом пошуку альтернативних постачальникiв, мiнiмiзацiї вартостi послуг пiдрядникiв при 

збереженнi належної якостi виконаних робiт.  

 В iнвестицiйнiй дiяльностi Компанiї управлiння капiталом представлене в основному 

розмiщенням коштiв страхових резервiв та вiльних резервiв в банкiвськi депозити. Iнвестицiйна 

дiяльнiсть Компанiї має на метi пiдвищення ефективностi використання грошових коштiв, що 

акумульованi, шляхом розмiщення цих коштiв в найбiльш дохiдних, але в той же час надiйних 

банках.  

 В рамках своєї iнвестицiйної стратегiї по зменшенню страхових i фiнансових ризикiв 

Компанiя зiставляє термiн дiї iнвестицiй з передбачуваним термiном дiї зобов'язань, 

обумовлених договорами страхування i iнвестицiйними договорами, виходячи з типу виплат на 

користь власникiв договорiв.  

  

14. Подiї пiсля дати балансу. 

Пiсля дати балансу та до моменту затвердження фiнансової звiтностi до випуску, а саме до 

26.02.2021 р., у Компанiї не вiдбувалось подiй, якi б могли мати суттєвий вплив на її 

господарську дiяльнiсть. 

 

 

 

 Генеральний директор 

ПрАТ "СК "Фенiкс"    В.В. Кривошапка 

 



 

Головний бухгалтер    С.А. Притика 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Аудитор - I.М. Морозова 

(сертифiкат №007428, номер 

реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 

102259), Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "Мiла-аудит" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23504528 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, 

буд.10А, корп.2, кв.43. 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1037 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 349/4 дата: 28.09.2017 

(ОСНАД №17-кя, дата: 29.01.2021 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 

до фiнансової звiтностi, в якiй 

зазначено, що для зменшення 

ризику щодо впливу подiй на 

фiнансову дiяльнiсть Товариства, 

пов'язаних зi спалахом коронавiрусу 

COVID-19, керiвництво Товариства 

вважає, що вживає всi необхiднi 

заходи для пiдтримки та стабiльного 

розвитку дiяльностi Товариства в 

сучасних умовах, якi склалися в 

економiцi України. Фiнансова 

звiтнiсть не включає коригувань у 

зв'язку з впливом подiй, що 

вiдбулися в Українi. Майбутнi 

умови здiйснення дiяльностi можуть 

вiдрiзнятися вiд оцiнок 

управлiнського персоналу. Нашу 

думку не було модифiковано щодо 



цього питання. 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 13/02/21, дата: 12.02.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 12.02.2021, дата 

закінчення: 16.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 16.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

70 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ФЕНIКС" (далi - ПрАТ "СК "ФЕНIКС"  або Товариство), що 

складається iз: 

" Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 р.; 

" Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2020 р.; 

" Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 р.; 

" Звiту про власний капiтал за 2020 р.; 

" Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових 

полiтик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у роздiлi "Основа для думки 

iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно,  в 

усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, його фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо 

складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки iз застереженням 

1. Iншим аудитором встановлено, що станом на 31 грудня 2019 року вiдповiдно до 

облiкової полiтики Товариства, як зазначено в Примiтцi "Фiнансовi iнвестицiї" i розкрито в 

Примiтцi 5, Товариство здiйснює оцiнку довгострокових фiнансових iнвестицiй, у складi яких 

станом на 31 грудня 2019 року облiковувалися простi iменнi акцiї українських емiтентiв в сумi 

6 900 тис. грн. (11,6% активiв Товариства), за справедливою вартiстю з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку або збитку вiдповiдно до п.5.2.1. МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти". Протягом 2019 року оцiнка справедливої вартостi зазначених фiнансових 

активiв Товариством не проводилась, як того вимагає МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої 

вартостi". Iнший аудитор не змiг отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що 

справедлива вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй не зазнала змiн та визначити 

вплив цих можливих змiн на фiнансову звiтнiсть Товариства. У 2020 роцi оцiнку справедливої 

вартостi зазначених фiнансових активiв Товариством не проведено. Наша думка по 

вiдношенню до фiнансової звiтностi за поточний рiк також модифiкована у зв'язку з можливим 

впливом даного питання на спiвставлення показникiв поточного перiоду i порiвняльних даних. 

2. Протягом звiтного перiоду, який закiнчився 31 грудня 2020 року, Товариством, 

всупереч вимог МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи", не 

нараховано резерв вiдпусток. У зв'язку з цим, ми не змогли визначити, якi саме корегування 

потребували елементи, що входять до складу Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 

31 грудня 2020 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) i Звiту про 

власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року. 

3. У Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi за 2020 р. вiдсутнi детальнi розкриття щодо: 



" статтi "Iншi надходження" та "Iншi витрачання", що не вiдповiдає вимогам п. 112 

МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв"; 

" вiдсутня порiвняльна iнформацiя за аналогiчний перiод попереднього року у звiтi про 

власний капiтал та примiтках до фiнансової звiтностi. (п.38 та 38А МСБО 1). 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 до фiнансової звiтностi, в якiй зазначено, що для 

зменшення ризику щодо впливу подiй на фiнансову дiяльнiсть Товариства, пов'язаних зi 

спалахом коронавiрусу COVID-19, керiвництво Товариства вважає, що вживає всi необхiднi 

заходи для пiдтримки та стабiльного розвитку дiяльностi Товариства в сучасних умовах, якi 

склалися в економiцi України. Фiнансова звiтнiсть не включає коригувань у зв'язку з впливом 

подiй, що вiдбулися в Українi. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд 

оцiнок управлiнського персоналу. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання. 

 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Додатково до питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми 

визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в 

нашому звiтi. 

 

Оцiнка страхових резервiв 

Страховi резерви є значущими за обсягами та за впливом на дiяльнiсть Товариства. Страховi 

резерви на покриття майбутнiх страхових виплат формуються Товариством у вiдповiдностi до 

методики формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування 

життя, що затверджена Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 

послуг України 17.12.2004 р. № 3104 зi змiнами та доповненнями i передбачають складнiсть 

розрахункiв.  

Нашi аудиторськi процедури щодо оцiнки страхових зобов'язань включали тестування 

iснуючого процесу управлiння ризиками для визначення зобов'язань за страховими 

договорами, включаючи тестування пов'язаної системи контролю за складанням фiнансової 

звiтностi. Ми перевiрили основнi судження i процедури контролю за пiдготовкою компонентiв 

резервiв, по яких не потребується залучення актуарiя. Ми брали до уваги застосовану 

послiдовнiсть облiку та методологiї щодо всiх коштiв страхових резервiв iз урахуванням 

визнаних актуарних практик. Ми проаналiзували розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, 

яка стосувалася страхових резервiв. Iнформацiя щодо сформованих страхових резервiв 

розкрита у Примiтцi 8 до фiнансової звiтностi. 

Iншi питання 

Аудит фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., був 

проведений iншим аудитором - ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ОЛЕСЯ", який 24.04.2020  р. 

висловив думку iз застереженням щодо цiєї фiнансової звiтностi.  

Iнша iнформацiя 



Рiчнi звiтнi данi страховика 

Управлiнський Товариства персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша 

iнформацiя, отримана на дату цього звiту аудитора та  складається з iнформацiї про рiчнi 

звiтнi данi страховика - ПрАТ "СК "ФЕНIКС" за 2020 рiк, якi представляють собою звiтнiсть 

страховика, складену на пiдставi даних бухгалтерського облiку за 2020 рiк i мiстить показники 

дiяльностi за формою та в обсязi, якi визначенi Порядком складання звiтних даних 

страховикiв, затвердженим Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України вiд 03.02.2004 № 39 (далi - Порядок № 39), яка, не мiстить 

фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї, включає: 

                  - Загальнi вiдомостi,  

 - Реквiзити,  

 - Звiт про доходи та витрати страховика,  

 - Звiт про страховi платежi за структурними пiдроздiлами страховика, 

 - Пояснювальна записка звiтних даних страховика,  

                 - Iнформацiя щодо структури активiв, їх обтяжень, дотримання нормативу             

платоспроможностi та достатностi капiталу, нормативу ризиковостi операцiй та нормативу 

якостi активiв ПрАТ "СК "ФЕНIКС" станом на 31.12.2020 р. 

                  - Iнформацiя щодо структури активiв в частинi непростроченої дебiторської 

заборгованостi та дотримання нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу  ПрАТ 

"СК "ФЕНIКС" станом на 31.12.2020 р. 

                   - Iнформацiя щодо структури активiв в частинi непростроченої дебiторської 

заборгованостi та дотримання нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу  ПрАТ 

"СК "ФЕНIКС" станом на 31.12.2020 р. 

                   -Розкриття iнформацiї щодо набуття у власнiсть / проведення дооцiнки нерухомого 

майна протягом звiтного перiоду, що облiковується на балансi ПрАТ "СК "ФЕНIКС" станом 

на 31.12.2020 р. 

 - Показники дiяльностi iз страхування життя,  

 - Показники дiяльностi з видiв добровiльного страхування, iнших, нiж страхування 

життя, 

 - Показники дiяльностi з видiв обов'язкового страхування,  

 - Показники дiяльностi з державного обов'язкового страхування, 

 - Пояснення щодо операцiй перестрахування,  

        - Умови забезпечення платоспроможностi страховика,  

 - Розрахунок резервiв незароблених премiй та частки перестраховикiв у резервах 

незароблених премiй на кiнець звiтного перiоду,  

 - Пояснення щодо припинення договорiв страхування, 

 - Декларацiя 1,  

 - Декларацiя 2.  

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 

чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi 

проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що iснує суттєва невiдповiднiсть та 

викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили 

таких фактiв, якi необхiдно було б включити до звiту. 

 

Звiт про корпоративне управлiння 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 



складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк 

(яка включає у складi Звiту керiвництва Звiт про корпоративне управлiння) вiдповiдно до ст. 

401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р. та ст. 

122 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг" № 2664-III вiд 12.07.2001 р. але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора 

щодо неї. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми 

не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, 

чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить 

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

iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми 

не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Товариства. 

 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

коли  воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi.  

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:  

 

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 



 

" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

 

" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 

" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть  Товариства продовжувати свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ  

ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

На виконання вимог ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21.12.2017 р. (далi - Закон №2258-VIII) до 

Аудиторського звiту, наводимо наступну iнформацiю:  

Iнформацiя про узгодженiсть Звiту про управлiння, який складається вiдповiдно до 

законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про наявнiсть суттєвих викривлень у 

звiтi про управлiння та їх характер: 

Звiт про управлiння Товариством не формується та не подається у вiдповiдностi до п.7 ст.11 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 

16.07.1999 року, адже ПрАТ "СК "ФЕНIКС" не належить до категорiї середнiх або великих 

пiдприємств. 

Iнформацiя про суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження 

дiяльностi юридичної особи, фiнансова звiтнiсть якої перевiряється, на безперервнiй основi у 



разi наявностi такої невизначеностi: 

Ми звертаємо увагу на Примiтку 3 до рiчної фiнансової звiтностi, в якiй зазначено, що 

фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi 

дiяльностi. Аудитори не виявили суттєвої невизначеностi, пов'язаної з подiями або умовами, 

яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть на 

безперервнiй основi. 

Аудиторськi оцiнки 

Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей звiт незалежного 

аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що включають ризик 

недостатностi сформованих на звiтну дату резервiв Товариства. 

Нашi процедури у вiдповiдь на iдентифiкованих та оцiнених нами ризики суттєвого 

викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, серед iншого, полягали в наступному: 

- огляд розкриттiв до фiнансової звiтностi так тестування пiдтверджувальної 

документацiї для того, щоб оцiнити дотримання вимог вiдповiдних законiв i нормативних 

актiв; 

- дослiдження наявностi iстотних i/або незвичайних операцiй, що вiдбулися близько 

перед закiнченням року та на початку наступного року; 

- оцiнювання економiчного обгрунтування щодо значних операцiй, якi є незвичайними 

або виходять за межi звичайного перебiгу бiзнесу; 

- оцiнювання прийнятностi застосованих облiкових полiтик та обгрунтованостi 

облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, зроблених 

управлiнським персоналом Товариства; 

- ознайомлення з протоколами тих, кого надiлено найвищими повноваженнями; 

- аналiз висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

Товариства припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку 

на основi отриманих аудиторських доказiв. Перiод оцiнки безперервної дiяльностi охоплював 

перiод не менше дванадцяти мiсяцiв вiд дати затвердження фiнансової звiтностi; 

- аналiз iнформацiї про те, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi 

поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. 

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Вiдповiдно до вимог МСА 

240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" 

пiд час планування аудиту ми розглядали схильнiсть Товариства до шахрайства з урахуванням 

бiзнес-середовища, а також засобiв i методiв контролю, встановлених i пiдтримуваних 

управлiнським персоналом, а також характером угод, активiв i зобов'язань, вiдображених у 

бухгалтерському облiку. 

В процесi планування нашого аудиту ми здiйснювали запити управлiнському персоналу 

Товариства щодо наявностi у нього iнформацiї про будь-якi знання про фактичнi випадки 

шахрайства, якi мали мiсце, пiдозрюване шахрайство, яке має вплив на Товариство. У 

вiдповiдь на нашi запити управлiнський персонал надав письмову оцiнку ризику шахрайства 

Товариства, згiдно якого ризик шахрайства є контрольованим. 

Проте, основну вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства несуть тi, 

кого надiлено найвищими повноваженнями та управлiнський персонал Товариства. 

Шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або 

нехтування заходами внутрiшнього контролю, якi внаслiдок властивих для аудиту обмежень 

можуть бути невиявленi. Властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi 

"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту.  

Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних 

iз шахрайством 

Цiлi нашого аудиту щодо шахрайства полягають у iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, отриманнi прийнятних аудиторських 



доказiв в достатньому обсязi щодо оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських процедур у вiдповiдь нi цi 

ризики, а також в прийняттi необхiдних заходiв щодо фактичних або пiдозрюваних випадкiв 

шахрайства, виявлених в ходi аудиту.  

В процесi проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк, нами не встановленi 

факти щодо порушень пов'язаних iз шахрайством. Властивi для аудиту обмеження викладенi у 

параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту. 

Iнформацiя щодо узгодження аудиторського звiту з додатковим звiтом для аудиторського 

комiтету 

Ми пiдтверджуємо, що Аудиторський звiт щодо рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО  

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ФЕНIКС" за 2020 рiк 

узгоджується iз додатковим звiтом для Аудиторського комiтету, який ми надали 15.04.2021 р. 

Iнформацiя щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежнiсть ключового 

партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при проведеннi 

аудиту 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" дотримується обмежень на одночасне надання 

ПРИВАТНОМУ  АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ФЕНIКС" 

послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi за 2020 рiк та не аудиторських послуг 

згiдно ст. 6 Закону №2258-VIII. 

Твердження про нашу незалежнiсть по вiдношенню до Товариства, у тому числi ключового 

партнера з аудиту фiнансової звiтностi, викладено у параграфах "Основа для думки iз 

застереженням" та "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту. 

Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнi особi 

послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у 

фiнансовiй звiтностi 

Окрiм послуг з обов'язкового аудиту та послуг, iнформацiя щодо яких не розкрита у Звiтi про 

управлiння та фiнансовiй звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ФЕНIКС" за 2020 рiк, нами надавалися iншi послуги Товариству, 

а саме: 

o завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо рiчних звiтних даних страховика за 

2020 рiк вiдповiдно до Порядку складання звiтних даних страховикiв, затвердженим 

Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 

03.02.2004 р. № 39; 

o завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо Звiту про корпоративне управлiння 

за 2020 рiк на виконання вимог статтi 401  Закон України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (iз змiнами i доповненнями) та статтi 122 Закону 

України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" № 2664-

III вiд 12.07.2001 р. (iз змiнами i доповненнями). 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Аудит  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ФЕНIКС" надавався згiдно договору про надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi, що 

полягає у перевiрцi даних бухгалтерського облiку i показникiв фiнансової звiтностi 

Товариства за 2020 рiк з метою висловлення незалежної думки аудитора про її вiдповiднiсть в 

усiх суттєвих аспектах вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iншим 

законодавчим вимогам.  

Властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 

фiнансової звiтностi" цього Звiту. Через властивi для аудиту обмеження разом iз властивими 

обмеженнями системи внутрiшнього контролю iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi 

викривлення можна не виявити, навiть якщо аудит належно спланований i виконаний 

вiдповiдно до МСА. 

Iншу iнформацiю, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звiтi згiдно ч. 3 та ч. 4 



ст. 14 Закону №2258-VIII, наведено в iнших параграфах нашого Звiту.     

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму  

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство 

з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит"  

Код ЄДРПОУ 23504528 

Реєстрацiйнi данi Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя вiд 20.09.1995 

р. 

Юридична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310. 

Мiсцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.10А, корп.2, кв.43. 

Юридична особа дiє на пiдставi: 

 Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 1037 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com 

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 

обов'язкового аудиту Загальнi збори акцiонерiв 

Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi 14 сiчня 2021 року 

Загальна тривалiсть виконання  аудиторського завдання без перерв з урахуванням 

продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень З 12 лютого 2021року по 

16 квiтня 2021 року 

Дата i номер Договору про надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi Договiр № 

13/02/21 вiд 12  лютого  2021 року. 

Дата початку проведення аудиту 12 лютого 2021 року 

Дата закiнчення проведення аудиту 16 квiтня 2021 року 

Повне iм'я ключового партнеру iз завдання з аудиту фiнансової звiтностi - Морозова Iрина 

Миколаївна, сертифiкат №007428, номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi - 102259 

Повне iм'я аудиторiв iз завдання з аудиту фiнансової звiтностi: - Врода-Маркова Iнна 

Анатолiївна, сертифiкат №007163,  номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi - 100713 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного 

аудитора, є                                                 ____________________ I.М. Морозова 

(сертифiкат №007428, номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi - 102259) 

Директор аудиторської фiрми 

ТОВ "Аудиторська фiрма  

"Мiла-аудит"                            __________________Л.М. Гавриловська  

 (сертифiкат №003633, номер реєстрацiї  

 у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 101236) 

 

        Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталiнграда, буд.10А, корп.2, кв.43 

        16 квiтня  2021 р. 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
За твердженням Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "Фенiкс" та головного бухгалтера Товариства, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки Товариства. Загальними Зборами, що вiдбулися 22.04.2021 року, був 



розглянутий та затверджений рiчний звiт товариства за 2020 рiк i погоджений для його 

оприлюднення. 

 
 


