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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  
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(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКО-МЕДСЕРВIС" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

13550765 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Голосiївський, 03150, м.Київ, вул.Горького, буд.122 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 247-40-70 (044) 247-40-80 

6. Електронна поштова адреса 

office@ams.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована 

у Бюлетень. Цiннi папери України. 76 
  

26.04.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці http://www.ams.com.ua/ 

в мережі 

Інтернет 25.04.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. 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 за станом на кінець звітного 

року 

 

20. 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 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

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

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

об'єкта) житлового будівництва) 

 

33. Примітки 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, 

вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, iнформацiя щодо 

посади корпоративного секретаря, iнформацiя про рейтингове агентство, 

iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть 

акцiй (розмiру часток, паїв), iнформацiя про дивiденди, iнформацiя про 

юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, опис бiзнесу, текст 

аудиторського висновку (звiту), iнформацiя про органи управлiння (в роздiлi 

"Основнi вiдомостi про емiтента") не надається, оскiльки емiтент є приватним 

акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв (вiдповiдно до пп.2) п.1 Глави 4 Роздiлу III 

Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013). Облiгацiї (будь-

яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та 

будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися, фактiв 

викупу власних акцiй за звiтний перiод не було, тому емiтент не заповнює 

вiдомостi про: "Процентнi облiгацiї", "Дисконтнi облiгацiї", "Цiльовi 

(безпроцентнi) облiгацiї", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi 

емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, 

iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)", "Iнформацiя про похiднi цiннi 



папери емiтента". Гарантiї третiх осiб при реєстрацiї випуску боргових 

цiнних паперiв не надавалися, розмiщення боргових цiнних паперiв не 

здiйснювалося. Товариство не має зобов`язань за облiгацiями, iпотечними та 

iншими цiнними паперами, сертифiкатами ФОН та фiнансовими iнвестицiями 

в корпоративнi права. Iпотечне покриття вiдсутнє. Iпотечнi сертифiкати не 

розмiщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Сертифiкати ФОН не 

розмiщувалися. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, 

що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами 

нерухомостi, товариством не розмiщувалися. "Iнформацiя про обсяги 

виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюються, так як емiтент, не 

займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 

за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Прострочених боржником 

строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами 

позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. Емiтент 

складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв, а рiчна 

фiнансова звiтнiсть за П(С)БО не наводиться.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКО-МЕДСЕРВIС" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01 № 648800 

3. Дата проведення державної реєстрації 

13.02.1995 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

25200000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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) 

32 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

65.12 Iншi види страхування , крiм страхування життя 

 

 

10. Органи управління підприємства 

д/н 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

АТ "Укрексiмбанк" 

2) МФО банку 

322313 

3) поточний рахунок 

26508010041826 

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

у іноземній валюті 

ПАТ "КБ "Хрещатик" 

5) МФО банку 

300670 



6) поточний рахунок 

26500000118388 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Руднiк Тамара Якимiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

43 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник директора, Фiлiя "Управлiння "Укравтогаз", 03134, м.Київ, вул. Григоровича-

Барського, буд. 2. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.02.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки прописанi в Положеннi про Наглядову раду та в Статутi товариства.  

Посадова особа працює безоплатно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Марчук Галина Федорiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1950 



5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

41 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Старший iнженер, ТОВ "Газпромекспорт"  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.02.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки прописанi в Положеннi про Наглядову раду та Статуту товариства. 

Посадова особа працює безоплатно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шимко Марiя Ярославiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

37 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор, ТОВ "Камелiя - К", 04074, м.Київ, вул. Автозаводська, 18. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

28.02.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки прописанi в Положеннi про Наглядову раду та в Статутi товариства. 

Посадова особа працює безоплатно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає.  

Посадова особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шимко Оксана Романiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Провiдний фахiвець Управлiння ЗЕЗ, ПАТ "Укртрансгаз", 01021, м.Київ, Кловський узвiз, буд. 

9/1. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.02.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки прописанi в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю та в Статутi 

товариства.  

Посадова особа працює безоплатно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає.  

Посадова особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мухiна Наталiя Валентинiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

16 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор, Стоматологiчна клiнiка "ЕстеЛайн" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.02.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки прописанi в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю та в Статутi 

товариства. 

Посадова особа працює безоплатно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає.  

Посадова особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мандра Олексiй Анатолiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор, ПП "Цеглабуд", 19511, Черкаська область, Городищенський район, с.Млiїв, 

пров.Шевченка, буд. 11. Директор за сумiсництвом, ТОВ "Василькiвський цегельний завод", 

20624, Черкаська область, Шполянський район, с.Василькiв 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.02.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки прописанi в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю та в Статутi 

товариства.  

Посадова особа працює безоплатно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 



Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Демченко Руслан Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

21 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова Правлiння, Страхова компанiя "АСКО-Медсервiс", 03150, м.Київ, вул.Горького, 122. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.02.2014 3 роки  

9) Опис 

Повноваження та обов'язки прописанi в Положеннi про Наглядову раду Страхової компанiї 

"АСКО-Медсервiс" та в Статутi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Правлiння  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Павлюченко Тетяна Валерiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Голови Правлiння з правових питань 



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.02.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки прописанi в Положеннi про Правлiння Страхової компанiї "АСКО-

Медсервiс" та в Статутi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 

Наглядової 

ради 

Демченко Руслан 

Миколайович 
 9100 13.00000000000 9100 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Руднiк Тамара Якимiвна  3570 5.10000000000 3570 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Шимко Марiя Ярославiвна  3500 5.00000000000 3500 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Марчук Галина Федорiвна  3500 5.00000000000 3500 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Шимко Оксана Романiвна  5600 8.00000000000 5600 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Мухiна Наталiя 

Валентинiвна 
 3500 5.00000000000 3500 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Мандра Олексiй 

Анатолiйович 
 3500 5.00000000000 3500 0 0 0 

Усього 32270 46.10000000000 32270 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

Демченко Руслан 

Миколайович 
 9100 13.00000000000 9100 0 0 0 

Єфiменко Марiя 

Олексiївна 
 9100 13.00000000000 9100 0 0 0 

Усього 18200 26.00000000000 18200 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
05.03.2015 

Кворум 

зборів** 
81.000000000000 

Опис 

Порядок денний Загальних зборiв Товариства: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв. 

2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 

3. Затвердження Звiту Правлiння, Звiту Наглядової Ради, Звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї 

Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту 

Правлiння, звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. 

4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 

5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом, 

та накопиченого нерозподiленого прибутку за попереднi роки. Прийняття рiшення про нарахування 

та виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з 

урахуванням вимог, передбачених законом. 

6. Внесення змiн до Статуту Товариства. 

7. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 09.07.2015 

Кворум зборів** 100 

Опис 

Порядок денний Загальних зборiв Товариства: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв. 

2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 

3. Збiльшення Статутного капiталу Товариства. 

4. Приватне розмiщення акцiй з зазначенням перелiку осiб, що є учасниками такого 

розмiщення. 

5. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб Товариства щодо приватного 

розмiщення акцiй Товариства. 

 

Вид загальних зборів* 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 09.12.2015 

Кворум зборів** 100 

Опис 

Порядок денний Загальних зборiв Товариства: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв. 

2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 

3. Внесення змiн до Статуту Товариства. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06.10.2015 119/1/2015 

Нацiональ комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA 4000087399 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
360.000 70000 25200000 100.000000000000 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється на внутрiшних та зовнiшних ринках, фактiв лiстингу/делiстингу немає. Спосiб розмiщення 

приватний, закритий. Збiльшення Статутного капiталу Товариства було прведенно за рахунок додаткових внескiв шляхом додаткового 

(приватного розмiщення простих iменних акцiй Товариства) випуску (емiсiї) акцiй Товариства. Необхiднiсть збiльшення статутного капiталу 

Товариства була викликана рiзким збiльшенням валютного курсу в першому кварталi 2015 року, через що показник перевищення фактичного 

запасу платоспроможностi Товариства над розрахунковим нормативним запасом платоспроможностi, що має становити еквiвалент не менше 1 

млн.євро, виявився нижче встановленого нормативу. У зв’язку з зазначеним Нацкомфiнпослуг України внесено вiдповiдний Акт про 

правопорушення вiд 11.06.2015 №373/13-15/13/3 щодо Товариства. Зазначена ситуацiя свiдчить про необхiднiсть докапiталiзацiї Товариства з 

наступним збереженням додатково внесених коштiв в низькоризикових активах для покриття страхових резервiв Товариства та запобiгання їх 

знецiненню.  

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
8415 18332 0.000 0.000 8415 18332 

будівлі та споруди 2361 2361 0.000 0.000 2361 2361 

машини та 

обладнання 
68 81 0.000 0.000 68 81 

транспортні засоби 0 0 0.000 0.000 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 5986 15890 0.000 0.000 5986 15890 

2. Невиробничого 

призначення: 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

машини та 

обладнання 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 8415 18332 0.000 0.000 8415 18332 

Опис З основних засобiв облiковувались: офiс у м.Житомир, офiсна технiка та Земельнi дiлянки для 

ведення пiдсобного господарства в Київської обл. Компанiя користується орендованим 

примiщенням, яке знаходиться за адресою 03150, м. Київ, вул. Горького (Антоновича),122. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис. грн)  
37805 28024 

Статутний капітал (тис. грн.)  25200 15120.000 

Скоригований статутний капітал 

(тис. грн)  
25200 15120.000 

Опис Методика розрахунку не змiнювалась. 

Висновок Вартiсть чистихi активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства та 

розмiру статутного капiталу. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 



у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 0.000 X X 

за іпотечними цінними паперами 

(за кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними паперами (у 

тому числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 2058 X X 

Усього зобов'язань X 2058 X X 

Опис: Зобов'язання компанiї, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення 

понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 

Поточна кредиторська заборгованiсть i вiдображена в Балансi за первiсною 

вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) у 

загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

09.07.2015 10.07.2015 

Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю " Аудиторська 

фiрма "Оригiнал " 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
22862145 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04070 м. Київ, вул. Волоська, 50/38, 

кв.3. 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0292 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

285 П 000285 20.10.2015 до 

24.09.2020 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2015 рiк 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2015 3 2 

2 2014 1 0 

3 2013 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): нi Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

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

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук  X  

Інше (запишіть): нi Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій X  

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X  

Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть): - Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  4 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  3 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) - 

 

- 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
9 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  У складi Наглядової ради iнших 

комiтетiв не створено. 



Інші (запишіть)  У складi Наглядової ради iнших 

комiтетiв не створено. 

 

- 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином 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)  - 

 

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 (запишіть): Повна цивiльна дiєздатнiсть. X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)  27.02.2014 року було обрано 

Наглядову раду в новому складi. 

 



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

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

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 1.00 

 

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?  

 
Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

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 Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так 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 акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Принципи (кодекс) 

корпоративного управлiння 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, 

які володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення  

Так Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб акціонерного 

товариства  

Так Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 



 
Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік   X 

Частіше ніж раз на рік  X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) - 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  - 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) ДПI у Голосiївському р-нi ГУ 

ДФС у м.Києвi; Нацiональна 

комiсiя, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 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 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  - 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): нi    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

 



У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 03.03.2010 ; яким органом управління 

прийнятий: Загальнi Збори акцiонерiв , Протокол № 45.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: -  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Положення Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, затверджених 

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №45 вiд 03.03.2010р.), протягом 2015 року дотриманi.  



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"АСКО-МЕДСЕРВIС" 

за ЄДРПОУ 13550765 

Територія  за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ - 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 65.12 

Середня кількість 

працівників 
32  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 03150 м.Київ, вул.Горького, 122  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 290 625 0 

первісна вартість 1001 290 625 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 6054 15970 0 

первісна вартість 1011 6207 16230 0 

знос 1012 153 260 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 2361 2361 0 

первісна вартість 1016 3899 3899 0 

знос 1017 1538 1538 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

22818 

 

20870 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 20 20 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 5930 6265 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 37473 46111 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 88 136 0 

Виробничі запаси 1101 88 136 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 4699 3070 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

89 

 

17 

 

0 

з бюджетом 1135 13 7 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 146 75 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 2 4 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 144 412 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 14850 12445 0 

Готівка 1166 12 5 0 

Рахунки в банках 1167 14838 12440 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 1318 33 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 9 8 0 

резервах незароблених премій 1183 1309 25 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 21349 16199 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 58822 62310 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15120 25200 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 2161 2161 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 510 580 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10233 9864 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 28024 37805 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 5537 5685 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 115 161 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 22774 16762 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 3302 8478 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 19472 8284 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 28311 22447 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 564 0 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 487 0 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 487 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 1412 528 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 24 1530 0 

Усього за розділом IІІ 1695 2487 2058 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 58822 62310 0 

 

Примітки - 

Керівник Т.В.Павлюченко 

Головний бухгалтер Л.Л.Гудемчук 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"АСКО-МЕДСЕРВIС" 

за ЄДРПОУ 13550765 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 41710 16516 

Чисті зароблені страхові премії 2010 41710 16516 

Премії підписані, валова сума 2011 31914 33547 

Премії, передані у перестрахування 2012 107 3261 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -11188 14825 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -1285 1055 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 755 ) ( 391 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 16817 ) ( 4044 ) 

Валовий: 

 прибуток 

 

2090 

 

24138 

 

12081 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -5176 6926 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -5176 6933 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 -7 

Інші операційні доходи 2120 5637 2499 

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 

Адміністративні витрати 2130 ( 14975 ) ( 10264 ) 

Витрати на збут 2150 ( 6672 ) ( 5987 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 3307 ) ( 2518 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

2737 

 збиток 2195 ( 355 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 12021 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 10703 49 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 10039 ) ( 13022 ) 

Інші витрати 2270 ( 9041 ) ( 20 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

 прибуток 

 

2290 

 

3289 

 

0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 10256 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1088 1344 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

 прибуток 

 

2350 

 

2201 

 

0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 11600 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 539 

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 0 539 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 539 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2201 -11061 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 472 640 

Витрати на оплату праці 2505 2089 895 

Відрахування на соціальні заходи 2510 388 302 



Амортизація 2515 111 215 

Інші операційні витрати 2520 22649 17108 

Разом 2550 25709 19160 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 42614 42000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 42614 42000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 51.64969 -263.35714 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 51.64969 -263.35714 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 59.52381 32.61904 

 

Примітки - 

Керівник Павлюченко Тетяна Валерiївна 

Головний бухгалтер Гудемчук Людмила Леонiдiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"АСКО-МЕДСЕРВIС" 

за ЄДРПОУ 13550765 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

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 13 6 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 431 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 38 36 

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 
3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 33217 30100 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 3827 2051 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 2924 ) 

 

( 16560 ) 

Праці 3105 ( 1648 ) ( 680 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 468 ) ( 333 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2063 ) ( 1769 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1580 ) ( 1578 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 4 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 483 ) ( 187 ) 



Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 29 ) ( 982 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 17384 ) ( 6657 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 18253 ) ( 362 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -5674 5281 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 10573 1 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

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 ( 5013 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 10059 ) ( 61 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4499 -60 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 10080 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 ( 2338 ) ( 1370 ) 

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 7742 -1301 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2431 3851 

Залишок коштів на початок року 3405 14850 10969 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 26 30 

Залишок коштів на кінець року 3415 12445 14850 

 

Примітки - 

Керівник Павлюченко Тетяна Валерiївна 

Головний бухгалтер Гудемчук Людмила Леонiдiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"АСКО-МЕДСЕРВIС" 

за ЄДРПОУ 13550765 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, 

послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками зі 

страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 



Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки - 

Керівник Павлюченко Тетяна Валерiївна 



Головний бухгалтер Гудемчук Людмила Леонiдiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АСКО-МЕДСЕРВIС" 
за ЄДРПОУ 13550765 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 15120 2161 0 510 10233 0 0 28024 

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 15120 2161 0 510 10233 0 0 28024 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 2201 0 0 2201 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -2500 0 0 -2500 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 70 -70 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 10080 0 0 0 0 0 0 10080 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

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) 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 10080 0 0 70 -369 0 0 9781 

Залишок на 

кінець року 
4300 25200 2161 0 580 9864 0 0 37805 

 

Примітки - 

Керівник Павлюченко Тетяна Валерiївна 

Головний бухгалтер Гудемчук Людмила Леонiдiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки  

до фiнансової звiтностi 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року 

Приватного акцiонерного товариства 

«Страхова компанiя «АСКО-Медсервiс» 

(в тис. грн.)  

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО СТРАХОВУ КОМПАНIЮ 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «АСКО-Медсервiс» (далi – Компанiя) є 

правонаступником Акцiонерного товариства закритого типу «Акцiонерна страхова компанiя 

«АСКО-Медсервiс».  

Товариство створено громадянами України у вiдповiдностi до Установчого договору вiд 20 серпня 

1993 року, пройшло державну реєстрацiю у встановленому законодавством порядку та здiйснює 

дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту.  

Товариство зареєстроване Виконкомом Житомирської мiської ради народних депутатiв (Рiшення 

№ 606 вiд 14 жовтня 1993 року) та перереєстроване Печерською районною у мiстi Києвi 

державною адмiнiстрацiєю (Свiдоцтво про державну реєстрацiю вiд 13 лютого 1995 року, номер 

запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР: 1070120 0000 005178. 

У 2010 роцi за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №45 вiд 3 березня 

2010 року) вiдбулася змiна найменування Товариства з Акцiонерного товариства закритого типу 

«Акцiонерна страхова компанiя «АСКО-Медсервiс» на Приватне акцiонерне товариство 

«Страхова компанiя «АСКО-Медсервiс». Рiшення прийняте у вiдповiдностi до Закону України 

«Про акцiонернi товариства». 

Компанiя не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi Компанiї в порiвняннi з 

попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалося. 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 13550765. 

Основним видом дiяльностi Компанiї є страхування, iнше нiж страхування життя.  

Лiцензiї у формi добровiльного страхування: 

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу)  

серiї АВ № 528593 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг. 

Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.  

Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий. 

 

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування виданих гарантiй (порук) та 

прийнятих гарантiй  

серiї АВ № 528594 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг. 

Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.  

Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.  

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ  

серiї АВ № 528595 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг. 

Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.  

Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.  

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв  

серiї АВ № 528596 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг. 

Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.  

Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий. 



Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi 

вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)  

серiї АВ № 528598 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг. 

Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.  

Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.  

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi страхування майна (крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), 

вантажiв та багажу (вантажобагажу) серiї АВ № 528599 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг. 

Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.  

Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.  

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi страхування медичних витрат  

серiї АВ № 528600 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг. 

Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.  

Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.  

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)  

серiї АВ № 528601 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг. 

Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.  

Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.  

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед 

третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)  

серiї АВ № 528605 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг. 

Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.  

Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.  

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi страхування фiнансових ризикiв  

серiї АВ № 528607 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг. 

Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.  

Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий. 

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) 

за шкоду, яку може бути завдано у зв`язку з виконанням його обов`язкiв 

серiї АЕ № 293914 видана 30.07.2014 року. Нацкомфiнпослуг. 

Рiшення про видачу лiцензiї вiд 15.07.2014 р., № 2103 

Строк дiї лiцензiї з 15.07.2014 року безстроковий. 

Лiцензiзi у формi обов’язкового страхування: 

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi 

суб’єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об’єктах 

пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного 

характеру серiї АВ № 528597 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг. 

Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.  

Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.  

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов’язкового страхування вiдповiдальностi суб’єктiв 

перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi 

небезпечних вантажiв серiї АВ № 528602 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг. 

Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.  

Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.  

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов’язкового страхування вiд нещасних випадкiв на 

транспортi серiї АВ № 528603 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг. 

Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.  

Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.  

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов’язкового особистого страхування працiвникiв 



вiдомчої ( крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного 

бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин 

(команд) серiї АВ № 528606 видана 07.04.2010 року. Держфiнпослуг. 

Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 07.04.2010 р., № 771-пл.  

Строк дiї лiцензiї з 07.04.2010 року безстроковий.  

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов’язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв серiї АВ № 569308 видана 25.01.2011 

року. Держфiнпослуг. Рiшення про видачу лiцензiї вiд 17.01.2011 р., № 96-др. Строк дiї лiцензiї з 

20.01.2011 року зстроковий.  

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов’язкового страхування предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування серiї АВ № 594009 видана 

03.10.2011 року.  

Рiшення про видачу лiцензiї вiд 15.09.2011 р., № 2873-лр. Держфiнпослуг. 

Строк дiї лiцензiї з 22.09.2011 року безстроковий. 

Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов’язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного нотарiуса серiї АД № 039976 видана 08.11.2012 року. 

Нацкомфiнпослуг. 

Рiшення про переоформлення лiцензiї вiд 18.10.2012 р., № 1770.  

Строк дiї лiцензiї з 18.10.2012 року безстроковий.  

Мiсцезнаходження Компанiї: м. Київ, вул. Горького,122. 

Загальна кiлькiсть працiвникiв Компанiї становила 32 чоловiк на 31.12.2015 та 35 чоловiк на 

31.12.2014 вiдповiдно. 

2. ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, У КОТРОМУ КОМПАНIЯ ПРОВОДИТЬ СВОЮ ДIЯЛЬНIСТЬ 

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати 

особливостi, характернi для перехiдної економiки.  

Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного 

зростання у свiтовiй економiцi. Податкове, валютне та митне законодавство в Українi допускає 

рiзнi тлумачення та часто змiнюється. 

Страховi компанiї в 2015 роцi застосовували ставку податку на прибуток пiдприємств вiд 

страхової дiяльностi у розмiрi 3% за договорами страхування та ставку 18% вiд фiнансового 

результату до оподаткування, визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до 

нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до ст. 134 Податкового Кодексу 

України.  

Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi 

економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також вiд змiн у 

податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. 

Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на страховий сектор та iншi 

галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть надати на майбутнiй 

фiнансовий стан Компанiї. Керiвництво впевнене, що воно вживає всi необхiднi заходи для 

забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї. 

3. ПРИНЦИПИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ 

Основнi принципи бухгалтерського облiку 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена та представлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ), що прийнятi Комiтетом по мiжнародних стандартах фiнансової 

звiтностi (КМСФЗ), та Iнтерпретацiями, прийнятими Комiтетом по iнтерпретацiям мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (КIМСФЗ). 

Фiнансова звiтнiсть складається з: 

• Балансу ( Звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2015 року, 

• Звiту про фiнансовi результати ( Звiту про сукупнi доходи) за 2015 рiк,  

• Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 рiк,  

• Звiту про власний капiтал ( Звiту про змiни у власному капiталi) на 31.12.2015 року; 

• Примiток до фiнансової звiтностi за 2015 рiк. 



Компанiя вперше застосувала МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк, дата переходу на МСФЗ – 

1 сiчня 2012 року. Остання фiнансова звiтнiсть Компанiї у вiдповiдностi до НС(П)БО була 

складена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011. У фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк наводиться 

порiвняльна iнформацiя за 2014 рiк. 

Ця фiнансова звiтнiсть складається на основi даних бухгалтерського облiку й бухгалтерської 

звiтностi, ведення й складання яких здiйснюється у вiдповiдностi з системою регулювання 

бухгалтерського облiку, встановленого законодавством України, шляхом внесення додаткових 

коригувань, перегрупувань, необхiдних для вiдображення фiнансового положення та результатiв у 

вiдповiдностi з вимогами МСФЗ.  

Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, якщо не вказане iнше. Ця фiнансова 

звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком окремих фiнансових 

iнструментiв, врахованих за справедливою вартiстю. Керiвництво припускає, що балансова 

вартiсть всiх основних засобiв та нематерiальних активiв приблизно порiвнянна з їх справедливою 

вартiстю. 

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з припущення про те, що Компанiя буде продовжувати 

нормальну господарську дiяльнiсть в досяжному майбутньому, що передбачає вiдшкодування 

вартостi активiв i погашення зобов’язань в установленому порядку. Коригування балансової 

вартостi й класифiкацiї статей активу з метою їх вiдображення за реально вiдшкодовуванiй 

величинi, яка була б необхiдна в разi неможливостi продовження нормальної дiяльностi Компанiї 

або реалiзацiї Компанiєю своїх активiв в порядку, що не вiдповiдає умовам нормальної 

господарської дiяльностi, в цiй звiтностi не робилась. 

Функцiональна валюта  

Фiнансова звiтнiсть компанiї складена в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є 

функцiональною валютою. 

4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ  

Пунктом 8 МСФЗ 8 встановлено, що положення облiкової полiтики не слiд застосовувати, коли 

вплив їх застосування несуттєвий.  

4.1. Основнi засоби  

Основнi засоби вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї й 

витрат на знецiнення (за наявностi). 

Основнi засоби компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi 

засоби».  

В товариствi використовувати такi класи активiв: 

• iнвестицiйна нерухомiсть; 

• земельнi дiлянки; 

• будинки та споруди; 

• офiсна технiка; 

• меблi; 

• iншi основнi засоби. 

Основнi засоби враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декiлькох компонентiв, що 

мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що приносять вигоду товариству рiзними 

способами, враховувати окремо. 

Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi за їх собiвартiстю.  

Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної корисностi 

активу.  

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом 

виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизацiї основних 

засобiв починається з моменту коли цей актив знаходиться у мiсцi та у станi, необхiдному для 

його використання у спосiб передбачений комiсiєю. Вiдповiдно до МСБО 40 «Iнвестицiйна 

нерухомiсть» амортизацiя на неї не нараховується. 

Амортизацiю активу припиняємо на одну з двох дат, яка вiдбудеться ранiше: на дату, з якої актив 

класифiкується як утримуваний для продажу згiдно з МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для 

продажу, та припинена дiяльнiсть», або на дату, з якої припиняється визнання його активом. 



Окремi об'єкти основних засобiв (земля, будiвлi, споруди) пiсля визнання їх активом, облiковуємо 

за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка 

подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи не перевищує балансова вартiсть основних засобiв їх 

вiдновлювальну вартiсть. У разi перевищення балансової вартостi основних засобiв над їх 

вiдновлювальною вартiстю Компанiя зменшує балансову вартiсть основних засобiв до їх 

вiдновлювальної вартостi. 

Будь-яке збiльшення вартостi основних засобiв, що виникає в результатi переоцiнки, 

вiдображається у складi фонду переоцiнки основних засобiв, за винятком випадку, коли воно 

компенсує зменшення вартостi того ж активу, що визнане ранiше. У цьому випадку збiльшення 

вартостi у розмiрi визнаного ранiше зменшення вартостi активу вiдноситься на прибутки та збитки 

за перiод. 

Переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi, як того вимагає Мiжнародний стандарт бухгалтерського 

облiку 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» вiдображається в складi прибутку.  

Зменшення балансової вартостi активу, що виникло в результатi переоцiнки, визнається в тiй мiрi, 

в якiй воно перевищує його переоцiнену вартiсть, що виникла в результатi попередньої переоцiнки 

даного активу.  

Амортизацiя переоцiнених основних засобiв вiдображається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi 

про сукупний доход). При подальшiй реалiзацiї або вибуттi переоцiненого активу вiдповiдний 

позитивний результат переоцiнки, що врахований у складi фонду переоцiнки активiв, 

переноситься на рахунок нерозподiленого прибутку. 

4.2. Нематерiальнi активи 

4.2.1. Лiцензiї  

Нематерiальнi активи компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 «Нематерiальнi 

активи». 

Об'єктами нематерiальних активiв є лiцензiї. Строк дiї отриманих Компанiєю лiцензiй – 

безстроковий, тому строк корисного використання цих лiцензiй оцiнюється як не визначений. 

Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе 

вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 

Вiдповiдно до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» здiйснено перевiрку зменшення 

корисностi нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї здiйснюється 

щорiчно шляхом порiвняння суми його очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю. 

4.2.2. Програмне забезпечення  

Програмне забезпечення при первiсному визнаннi вiдображаються за вартiстю придбання та 

амортизуються, виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. 

 

4.3. Оренда  

Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi 

ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв 

визнання певного в МСБО 17 «Оренда». 

В нашiй Компанiї оренда класифiкуються як операцiйна оренда. Платежi по договору операцiйної 

оренди визнаються у складi iнших операцiйних доходiв.  

4.4. Визнання й оцiнка фiнансових iнструментiв здiйснюється згiдно МСБО 32 «Фiнансовi 

iнструменти: подання» i 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка»  

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання вiдображаються у фiнансовiй звiтностi коли Компанiя 

стає стороною по договору у вiдношеннi вiдповiдного фiнансового iнструменту. Всi угоди купiвлi 

або продажу фiнансових активiв, якi потребують поставку активiв у строк, що встановлюється 

законодавством або правилами, прийнятими на визначеному ринку визнаються на дату укладання 

угоди, тобто на дату, коли Компанiя приймає на себе зобов’язання купити або продати актив. 

Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та депозити, пайовi iнструменти iнших 

компанiй, iншу дебiторську заборгованiсть, iншi суми до отримання, фiнансовi iнструменти, що 

мають або не мають бiржовi котирування. 

Фiнансовi зобов’язання включають обумовленi договорами зобов’язання надати грошовi кошти 



або фiнансовi активi iншiй компанiї.  

Первiсне визнання фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань здiйснюється за їх справедливою 

вартiстю, а також для фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, що не вiдображаються за їх 

справедливою вартiстю з вiдображенням результату вiд змiни їх вартостi у звiтi про фiнансовi 

результати (звiтi про прибутки та збитки), витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням або 

випуском фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. 

Компанiя класифiкує фiнансовi активи й фiнансовi зобов’язання як довгостроковi або 

короткостроковi в залежностi вiд строку їх погашення. З врахуванням iнших факторiв, що 

обмежують можливостi Компанiї, по реалiзацiї фiнансових активiв протягом 12 мiсяцiв або 

передбачають потенцiйну можливiсть погашення фiнансових зобов’язань протягом 12 мiсяцiв з 

дати здiйснення класифiкацiї або звiтної дати. 

Визнання фiнансового активу припиняється, коли збiгає термiн дiї договiрних прав на отримання 

потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу, або коли Компанiя передає договiрнi 

права на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу. 

Довгострокова дебiторська заборгованостi знайшла своє нове вiдображення, як залишок коштiв у 

централiзованих страхових резервних фондах. З огляду на те, що це є внесення до Моторно 

(транспортного) страхового бюро України та до асистанської компанiї Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Смайл Сервiс», цей актив не амортизується. 

З метою складання фiнансової звiтностi фiнансовi iнвестицiї класифiкуються за категорiями: 

• наявнi для продажу; 

• iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. 

Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю. 

Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї враховуються за методом участi в капiталi. 

4.4.1. Iнвестицiї, що є в наявностi для продажу 

Iнвестицiї, що є в наявностi для продажу, представляють собою iнвестицiї в акцiї та борговi 

iнструменти, якi передбачається утримувати протягом невизначеного перiоду часу i якi можуть 

бути проданi з метою забезпечення лiквiдностi або у вiдповiдь на змiну ринкових умов. Такi цiннi 

папери первiсно вiдображаються за справедливою вартiстю. 

Якщо справедлива вартiсть боргових та пайових iнвестицiй не може бути достовiрно визначена, 

вони вiдображаються за собiвартiстю чи iсторичною вартiстю, яка вважається їх справедливою 

вартiстю.  

4.4.2. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.  

Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї, що вiдображаються за справедливої вартiстю через прибутки 

або збитки, представляють собою цiннi папери або частку в статутному фондi iнших пiдприємств. 

Для визначення справедливої вартостi активiв, що вiдображаються за справедливою вартiстю 

через прибутки або збитки, компанiя використовує методом участi в капiталi. 

4.4.3. Дебiторська заборгованiсть 

Визнання, класифiкацiю та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi компанiя 

здiйснює вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання 

фiнансових звiтiв" . 

Операцiйна дебiторська заборгованiсть – це заборгованiсть, яка складається зi страхових премiй до 

отримання вiд страхувальникiв, перестрахувальникiв та посередникiв, суми претензiй за ризиками, 

що переданi в перестрахування, на звiтну дату. Премiї по операцiях страхування i перестрахування 

враховуються на основi методу нарахування.  

Не операцiйна дебiторська заборгованiсть вини¬кає вiд операцiй, не пов'язаних з операцiйною 

дiяльнiстю товариства. До неї вiдносяться аванси рiзним органiзацiям. 

Дебiторську заборгованiсть класифiкується: 

• рахунки до отримання - вид дебiторської заборгованостi, який виникає при продажу страхових 

послуг; 

• за розрахунками з бюджетом; 

• iнша дебiторська заборгованiсть, не пов'язана з реалiзацiєю страхових послуг; 

• дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв. 

Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за справедливою вартiстю. 



4.4.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти представляють собою готiвковi кошти в касi та кошти на 

поточних банкiвських рахунках Компанiї, а також банкiвськi депозити з термiном погашення 12 

мiсяцiв й менше, розмiщених у банках, що мають вiдповiднi рейтинги.  

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

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

вартостi. 

Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у 

функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення 

операцiї. 

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв» всi 

монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються у 

Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi. 

Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком, у 

звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли. 

4.4.5. Залiк фiнансових активiв i зобов’язань 

Фiнансовий актив i фiнансове зобов’язання залiковуються i в балансi (звiтi про фiнансовий стан) 

вiдображається сума, що їх сальдує, коли Компанiя має юридично закрiплене право здiйснити 

залiк цих сум та має намiр або здiйснити залiк по сумi, що їх сальдує, або реалiзувати актив й 

виконати зобов’язання одночасно. 

Взаємозалiк не проводиться:  

- щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань;  

- доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за вiдповiдними 

страховими контрактами. 

4.5. Знецiнення фiнансових активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть об’єктивних ознак знецiнення фiнансових 

активiв або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група активi вважаються знецiненими 

тодi i тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi свiдчення знецiнення в результатi однiєї чи бiльше 

подiй, що сталися пiсля первiсного визнання активу та здiйснили вплив, якiй пiддається надiйнiй 

оцiнцi, на очiкуванi майбутнi грошовi потоки.  

4.6. Запаси 

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси».  

Запаси враховуються за однорiдними групами: 

• основнi матерiали, що використовуються в процесi виробництва страхових послуг; 

• допомiжнi матерiали, що використовуються в процесi виробництва страхових послуг. 

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю. 

Причинами списання запасiв є: 

• пошкодження; 

• часткове або повне застарiвання; 

• витрати на завершення виробництва страхових послуг та збут. 

Компанiя застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi у виробництво з надання 

страхових послуг за iдентифiкованою собiвартiстю. 

4.7. Облiк i визнання зобов'язань та резервiв 

Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 

«Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи». 

Зобов'язання компанiї, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i 

поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 

Поточна кредиторська заборгованiсть i вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює 

справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 

Страховi резерви – це фонди страхової компанiї, що створюються для забезпечення гарантiй в 

виконання фiнансових зобов’язань зi страхових виплат, розрахованих за окремим договором 

страхування i /або за портфелем страхування на звiтну дату. 

Резерви визнаються, якщо Компанiя в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або 



фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно 

вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. 

Компанiя визнає в якостi резервiв – резерв вiдпусток, який формується щорiчно станом на початок 

року. 

Компанiя сформувала такi технiчнi резерви: 

• Резерв незароблених премiй 

• Резерви заявлених, але не виплачених збиткiв. 

• Резерв збиткiв, якi виникли але не заявленi 

• Резерв коливань збитковостi 

Формування резервiв вiдбувається за Правилами формування, облiку та розмiщення страхових 

резервiв за видами страхування iншими, нiж страхування життя, визначеними Нацiональною 

комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 

Страховi резерви представленi такими категорiями дозволених активiв: 

2015 рiк 

в тис. грн. 2014 рiк 

в тис. грн.  

грошовi кошти на поточному рахунку 2 100 186 

банкiвськi вклади (депозити) 10 000 14 461 

банкiвськi метали 106 81 

нерухоме майно 4556 6 832 

права вимоги до перестраховикiв 0 1 214 

ВСЬОГО: 16 762 22 774 

При формуваннi страхових резервiв ми дотримуватися вимог законодавства України. 

Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страховi контракти» ми: 

а) провели перевiрку адекватностi зобов'язань; 

б) не проводили взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових 

зобов'язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за 

вiдповiдними страховими контрактами; 

в) слiдкували за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування 

З урахуванням того, що МСБО та МСФЗ не визначають методiв формування резервiв, але мають 

певнi застереження, при формуваннi резерву незароблених премiй за кожним видом страхування 

(крiм обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв) окремо ми застосовували метод розрахунку «1/4», по обов'язковому 

страхуванню цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв 

розраховується методом "1/365", а при формуваннi резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi – 

методом фiксованого вiдсотка. Не визнавали 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 коливань збитковостi. 

До оцiнки адекватностi страхових зобов’язань ми залучати актуарiїв та фахiвцiв з актуарної та 

фiнансової математики. 

Всi винагороди працiвникам в компанiї враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 

«Виплати працiвникам». 

4.8.Доходи вiд страхової дiяльностi 

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. 

Доходи вiд страхової дiяльностi включають в себе чистi премiї по страхуванню i перестрахуваннi, 

з вирахуванням чистої змiни в резервах по незароблених премiях, страхових виплат, чистих змiн в 

резервi збиткiв й вартостi придбання страхового полiсу. 

Чистi страховi премiї представляють собою валовi премiї з вирахуванням премiй, що переданi в 

перестрахування. При укладаннi контракту премiї враховуються в сумi, що вказана в полiсi, i 

вiдносяться на доходи на пропорцiйнiй основi протягом перiоду дiї договору страхування. Резерви 

по незароблених премiях представляють собою частину премiй, що вiдносяться до не закiнченого 



строку договору страхування, та включаються в зобов’язання в балансi (звiтi про фiнансовий 

стан). 

Збитки та витрати по коригуваннях резервiв враховуються у звiтi про фiнансовi результати (звiтi 

про сукупний дохiд) по мiрi виникнення при переоцiнцi резервiв на збитки. 

4.9. Перестрахування 

В ходi здiйснення звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює перестрахування ризикiв в страхових 

Компанiях, що є платоспроможними, не є банкрутами, та знаходяться в реєстрi Нацкомфiнпослуг. 

Такi угоди про перестрахування забезпечують велику диверсифiкацiю бiзнесу, дозволяє 

керiвництву здiйснювати контроль над потенцiйними збитками, що виникають в результатi 

страхових ризикiв, i дають додаткову можливiсть для росту. 

Суми до отримання вiд перестрахувальникiв так само, як витрати по виплатi страхових виплат, 

пов’язаних з полiсом перестрахування. Перестрахування в балансi (звiтi про фiнансовий стан) 

враховуються на валовiй основi, якщо тiльки не iснує права на залiк.  

Договори перестрахування оцiнюються для того, щоб впевнитися, що страховий ризик визначений 

як можливiсть суттєвого збитку, а тимчасовий ризик визначений як можливiсть суттєвого 

коливання строкiв руху грошових коштiв, переданих Компанiєю перестрахувальнику.  

4.10. Тест на адекватнiсть страхових зобов’язань 

На звiтну дату Компанiя оцiнює адекватнiсть страхових зобов’язань, користуючись поточною 

оцiнкою майбутнiх потокiв грошових коштiв в рамках своїх страхових договорiв. Якщо така 

оцiнка показує, що балансова вартiсть зобов’язань Компанiї зi страхування не вiдповiдає 

передбачуваним майбутнiм потокам грошових коштiв, то це вiдхилення належить визнанню у звiтi 

про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) у складi витрат на формування резервiв 

збиткiв. 

4.11. Комiсiйнi доходи й комiсiйнi витрати 

Комiсiйнi доходи й комiсiйнi витрати на брокерiв i агентiв визнаються в момент початку дiї 

договорiв страхування/перестрахування та вiдносяться на доходи й витрати пропорцiйно протягом 

дiї страхових полiсiв. 

4.12. Визнання доходiв i витрат 

Процентнi доходи i витрати вiдображаються по принципу нарахування. Iншi доходи визнаються у 

звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) по завершенню вiдповiдних угод.  

4.13. Податок на прибуток  

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, 

розрахованої за правилами Податкового кодексу України . 

Формула для визначення об’єкта оподаткування виглядає так: 

Об’єкт оподаткування = Фiнансовий результат до оподаткування, розрахований за правилами 

бухгалтерського облiку ( -) Податковi збитки минулих рокiв (+ )Рiзницi 

Формула для обчислення податку на прибуток: 

Податок на прибуток = Ставка податку на прибуток х База оподаткування 

де: Основна ставка податку – 18% 

Отже, Компанiя в 2015 роцi застосовували ставку податку на прибуток вiд страхової дiяльностi у 

розмiрi 3% за договорами страхування та ставку 18% вiд фiнансового результату до 

оподаткування, визначеного у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до ст. 134 Податкового Кодексу 

України.  

4.14. Власний капiтал 

Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв.  

Впродовж 2015 року в Компанiї проведенi заходи з докапiталiзацiї (збiльшення статутного 

капiталу), в результатi яких зареєстровано статутний капiтал в розмiрi 25 200 тис. грн. та отримано 

вiдповiдне Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку реєстрацiйний № 119/1/2015, дата видачi 24.12.2015 р. 

Компанiя визнає резервний капiтал в складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до 

Статуту компанiї. 

Компанiя нараховує дивiденди учасникам, якi визнає як зобов'язання на звiтну дату тiльки в тому 



випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється Зборами учасникiв. 

Вартiсть чистих активiв компанiї станом на 31 грудня 2015р. становить - 37 805 тис. грн. ( на 31 

грудня 2014р. становила - 28 024 тис. грн.) i є бiльшою зареєстрованого розмiру статутного 

капiталу страховика (25 200 тис. грн.). 

4.15. Подiї пiсля дати балансу 

Компанiя коригує показники фiнансової звiтностi у разi якщо подiї пiсля звiтної дати є такими, що 

коригування показникiв являється необхiдним. Подiї пiсля звiтної дати, якi потребують 

коригування показникiв фiнансової звiтностi, пов’язанi з пiдтвердженням або спростуванням 

обставин, iснуючих на звiтну дату, а також оцiнок i суджень керiвництва, здiйснених в умовах 

невизначеностi й неповноти iнформацiї станом на звiтну дату. 

Вiдповiдно, Компанiя розкриває характер таких подiй й оцiнку їх фiнансових наслiдкiв або 

констатує неможливiсть такої для кожної суттєвої категорiї некоригованих подiй, що вiдбулись 

пiсля звiтної дати.  

4.16. Застосування стандартiв  

Статтею 12.1 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» 

визначено, що для складання фiнансової звiтностi застосовуються мiжнароднi стандарти, якщо 

вони не суперечать цьому Закону та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики. 

Листом вiд 23.02.2012 № 31-08410-07-27/4531 Мiнiстерство фiнансiв України повiдомило, що 

МСФЗ приймаються Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та їх тлумачення 

Мiнiстерством фiнансiв України не здiйснюється. 

При складаннi фiнансової звiтностi Компанiя керується МСФЗ та роз’ясненнями Мiнiстерства 

фiнансiв України, зокрема листом Мiнфiну вiд 11.01.2012 р. № 31-08410-06-5/607 та спiльним 

листом Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби 

статистики України вiд 07.12.2011 №12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702, 

Методичними рекомендацiями щодо заповнення форм фiнансової звiтностi, затвердженими 

наказом Мiнфiну вiд 28.03.2013 р. № 433. 

5. ОСНОВНI ЗАСОБИ  

Основнi засоби компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi 

засоби».  

Iнвестицiйна нерухомiсть Земельнi дiлянки Будинки та споруди Офiсна технiка Iншi основнi 

засоби  

Всього 

Первiсна вартiсть:  

На 31.12.2013 2122 2799 0 55 1328 6304 

Прибуття 37 8 45 

Вибуття 0 15 15 

Дооцiнка 1777 1996 3773 

На 31.12.2014 3899 4795 0 92 1321 10107 

Прибуття 9999 28 10027 

Вибуття 2 3 5 

Дооцiнка  

На 31.12.2015 3899 14794 118 1318 20129 

 

Накопичена амортизацiя:  

На 31.12.2013 758 0 10 34 802 

Нарахування за 2014 рiк  

780  

14  

96  

890 

На 31.12.2014 1538 0 24 130 1692 



Нарахування за 2015 рiк  

14  

92  

106 

На 31.12.2015 1538 37 222 1797 

 

Чиста балансова вартiсть:  

На 31.12.2013 1364 2799 0 45 1294 5502 

На 31.12.2014 2361 4795 0 68 1191 8415 

На 31.12.2015 2361 14794 81 1096 18332 

 

Компанiя оцiнює Iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю.  

6. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 

Нематерiальнi активи компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 «Нематерiальнi 

активи». 

 

Лiцензiї 

Програмне забезпечення Всього 

Первiсна вартiсть:  

На 31.12.2013 277 0 277 

Прибуття 13 2 15 

Вибуття 2 2 

Збiльшення корисностi  

На 31.12.2014 290 0 290 

Прибуття 335 335 

Вибуття  

На 31.12.2015 290 335 625 

 

Чиста балансова вартiсть:  

На 31.12.2013 277 0 277 

На 31.12.2014 290 0 290 

На 31.12.2015 290 335 625 

7. РОЗКРИТТЯ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ ЗА КАТЕГОРIЯМИ ОЦIНКИ  

Для цiлей оцiнки МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» встановлює такi категорiї 

фiнансових активiв: (а) кредити та дебiторська заборгованiсть, (б) фiнансовi активи для 

подальшого продажу, (в) фiнансовi активи, утримуванi до погашення та (г) фiнансовi активи за 

справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Категорiя «фiнансовi 

активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат» має двi 

пiдкатегорiї: (i) активи, вiднесенi до цiєї категорiї при початковому визнаннi, та (ii) фiнансовi 

активи, утримуванi для торгiвлi. 

Операцiйна дебiторська заборгованiсть – це заборгованiсть, яка вини¬кає в процесi страхової 

дiяльностi компанiї за умови пiдписання договору та внесення коштiв.  

Не операцiйна дебiторська заборгованiсть вини¬кає вiд операцiй, не пов'язаних з операцiйною 

дiяльнiстю товариства. До неї вiдносяться позики виданi працiвникам компанiї, та аванси рiзним 

органiзацiям. 

Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за справедливою вартiстю. 

7.1. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю, яка вважається їх справедливою 

вартiстю. 

Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї вiдображаються за справедливої вартiстю через прибутки або 

збитки, використовуючи методом участi в капiталi. 

31.12.2015 31.12.2014 



в тис. грн. в тис. грн. 

Iншi фiнансовi iнвестицiї  

ПАТ "ОМСТ "РЕСПЕКТ" 20 20 

Разом 20 20 

Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї  

АТ СК «Блакитний полiс» 20870 22216 

ТОВ «АМС-Газ» 0 602 

Разом 20870 22818 

 

ВСЬОГО: 20890 22838 

 

В червнi 2015 року було здiйснено продаж частки iнвестованої в ТОВ «АМС-Газ» в повному 

обсязi. 

Станом на 31 грудня 2015 року цiннi папери, що знаходяться на облiку в Компанiї, згiдно виписки 

про стан рахунку у цiнних паперах, не обтяженi зобов’язаннями в обiгу на фондовому ринку, що 

свiдчить про вiдсутнiсть критерiю зменшення корисностi.  

7.2. Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за справедливою вартiстю. 

Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах складає 6265 тис.грн. 

31.12.2015 31.12.2014  

в тис. грн. в тис. грн. 

Розрахунки iз страхувальниками 3070 4699 

Аванси постачальникам 17 89 

Розрахунки з бюджетом 7 13 

З нарахованих доходiв 75 146 

Iз внутрiшнiх розрахункiв 4 2 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 412 144 

ВСЬОГО: 3585 58093 

 

8. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 

Грошовi потоки Компанiї вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi в виглядають 

наступним чином: 

31.12.2015 31.12.2014  

в тис. грн. 

в тис. грн. 

Готiвка 5 12 

Грошовi кошти на поточних рахунках 2 142 196 

Депозитнi рахунки 10191 14 561 

Iншi рахунки (срiбло) 107 81 

ВСЬОГО: 12445 14850 

Функцiональною валютою Компанiї є нацiональна валюта України - гривня. 

Монетарнi активи перераховуються у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом 

Нацiонального банку України (НБУ) за станом на кiнець вiдповiдного звiтного перiоду. Прибуток 

та збитки, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi i вiд 

перерахунку монетарних активiв у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на 

кiнець року, включаються до складу прибутку або збитку (як прибуток або збитки вiд курсових 

рiзниць). Перерахунок по обмiнним курсам на кiнець року не застосовується до немонетарних 

статей. 

Основнi обмiннi курси, що використовувались для перерахунку сум у iншiй валютi (срiбло), були 

наступними: 

31 грудня 2015 р. гривень 31 грудня 2014 р. гривень 

1 унцiя XAG 331,6890 252,29700 

Грошовi кошти Компанiї розмiщенi в банках, якi за кредитною якiстю на основi рейтингiв за 



нацiональною шкалою, наданих мiжнародними рейтинговими агентствами Standard and Poor’s, 

Moody’s, Fitch та українськими рейтинговими агентствами мають iнвестицiйний рiвень. 

9. ЗАПАСИ 

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси». 

Запаси враховуються за однорiдними групами: 

Товариство застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi у виробництво з 

надання страхових послуг за iдентифiкованою собiвартiстю 

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю.  

Запаси в балансi виглядають так: 

31.12.2015 31.12.2014  

в тис. грн. 

в тис. грн. 

Бланки 136 88 

ВСЬОГО: 136 88 

10. СТРАХОВI ТА IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 

Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 

«Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи». 

Зобов'язання компанiї, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i 

поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 

Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює 

справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 

При формуваннi страхових резервiв ми дотримуватися вимог законодавства України. 

Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страховi контракти» ми: 

а) провели перевiрку адекватностi зобов'язань; 

б) не проводили взаємозалiкiв страхових резервiв. 

Всi винагороди працiвникам в компанiї враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 

«Виплати працiвникам». 

10.1. Страховi резерви 

Оцiнка страхових резервiв здiйснюється шляхом їх обчислення за методами, визначеними 

законодавством, зокрема Закону України «Про страхування», Методики формування резервiв за 

видами страхування, iншими, нiж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної 

комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд 17 грудня 2004 року № 3104, зареєстрованих у 

Мiнiстерствi юстицiї України 10 сiчня 2005 року за № 19/10299. 

31.12.2015 31.12.2014  

в тис. грн. в тис. грн.  

Технiчнi резерви 

незароблених премiй  

збиткiв 

iншi резерви  

16762 

8284 

8478 

0  

22774 

19472 

3302 

0  

Доля перестраховикiв 

в резервi незароблених премiй 

в резервах збиткiв 33 

24 

9 1318 

1309 



9  

СТРАХОВI РЕЗЕРВИ 16729 21456  

Станом на 31.12.2015 р. сформованi страховi резерви пройшли перевiрку на адекватнiсть.  

10.2. Довгостроковi зобов`язання 

31.12.2015 31.12.2014  

в тис. грн. в тис. грн.  

Довгостроковi зобов`язання 5524 5422  

Довгостроковi зобов`язання витрат персоналу  

161  

115  

ВСЬОГО 5685 5537  

Довгостроковi зобов`язання – це вiдрахування в централiзований страховий резервний фонд, а 

семе Фонд захисту потерпiлих, який формується страховиками, що набувають статусу 

асоцiйованих членiв Моторного (транспортного) страхового бюро України, а також тими, якi є 

членами МТСБУ i здiйснюють обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних засобiв за внутрiшнiми договорами страхування. 

Довгостроковi зобов`язання витрат персоналу – це резерв вiдпусток. 

10.3 Поточнi зобов`язання 

Поточнi зобов’язання складаються з наступних компонентiв: 

31.12.2015 31.12.2014  

в тис. грн. в тис. грн. 

Поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги  

0  

564 

Поточна заборгованiсть з одержаних авансiв 

Поточна заборгованiсть з бюджетом  

0  

487 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю  

528  

1412 

Iнша поточна заборгованiсть 1530 24 

ВСЬОГО 2058 2487 

11. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 

Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Сума перевищення справедливої вартостi 

отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як емiсiйний дохiд. 

Резервний капiтал формується за рахунок нерозподiленого прибутку за рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв та вiдповiдно до Статуту Компанiї. 

Прибуток, що залишається у розпорядженнi Компанiї пiсля сплати податкiв i обов’язкових 

платежiв, розподiляється на формування резервних та iнших фондiв, збiльшення капiталу та 

виплату дивiдендiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.  

Резервний капiтал (фонд) Компанiї створюється у розмiрi не менше 25% статутного капiталу 

Компанiї i призначається для покриття витрат, пов’язаних з вiдшкодуванням збиткiв, та 

запланованих витрат. 

Резервний капiтал (фонд) формується шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi не менше 5% суми 

чистого прибутку Компанiї до досягнення визначеного розмiру. У 2015р. до резервного капiталу 

направлено 70 тис.грн прибутку. 

Протягом 2015 року було здiйснено додатковий випуск акцiй Компанiї. 

Нижче наведена таблиця узгодження кiлькостi випущених й повнiстю сплачених простих акцiй 

станом на 31.12.2014 та 31.12.2015: 

31.12.2015 31.12.2014  

шт. 

шт. 



 

На початок року 42 000 42 000  

Випуск простих акцiй 28 000 -  

На кiнець року 70 000 42 000  

Всi акцiї вiдносяться до одного класу i мають один голос.  

Нарахованi дивiденди в 2015 роцi – 2 500 тис. грн., в 2014 роцi – 1 370 тис. грн. 

12. IНФОРМАЦIЯ ПРО ОПЕРАЦIЇ З ПОВ`ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ  

До пов'язаних сторiн або операцiй зi пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 

(переглянутому у 2009 роцi) "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", вiдносяться: 

а) Фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною iз суб'єктом 

господарювання, що звiтує, якщо така особа: 

i) контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним; 

ii) має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує; 

iii) є членом провiдного управлiнського персоналу суб' єкта господарювання, що звiтує, або 

материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує. 

б) Суб'єкт господарювання є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо 

виконується будь-яка з таких умов: 

i) суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а це 

означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд 

спiльним контролем є пов'язанi одне з одним); 

ii) один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством 

iншого суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства 

члена групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання); 

iii) обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони; 

iv) один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а 

iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта 

господарювання; 

v) суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв або 

суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є пов'язаним iз 

суб'єктом господарювання, що звiтує. 

Якщо суб'єкт господарювання, що звiтує, сам є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори 

також є пов'язаними iз суб'єктом господарювання, що звiтує; 

vi) суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в 

пунктi а); 

vii) особа, визначена в пунктi а)i), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом 

провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського пiдприємства 

суб'єкта господарювання). 

При розглядi взаємовiдносин кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага надається змiсту 

вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi. 

В 2015 роцi Компанiя отримувала послуги вiд пов`язаної особи (АТ СК“Блакитний полiс” - 

емiтент) iз здачi власного примiщення в оренду. Цiна за м.кв. для розрахунку вартостi за оренду 

примiщення розраховувались за ринковими цiнами.  

Будь-яка заборгованiсть з пов'язаними сторонами в балансi Компанiї вiдсутня.  

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, не має заборгованостi за сумами, що пiдлягають 

виплатi пов'язаним сторонам.  

Винагороди у формi акцiй – не нараховувалися та не отримувалися. 

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 р. пов'язаними сторонами Компанiї були акцiонери 

та провiдний управлiнський персонал. Станом на 31 грудня 2015 року Компанiя мала такi обороти 

та залишки за операцiями з пов'язаними сторонами: 

Оборот за 2015 рiк 31.12.2015 31.12.2014  

в тис. грн. в тис. грн. в тис. грн. 

Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибутки та збитки 0 - - 

Нарахованi страховi премiї для товариства пiд спiльним контролем 0 - - 



Медичне страхування спiвробiтникiв у компанiї пiд спiльним контролем 0 - - 

Оренда рухомого майна у пов’язаної особи 0 - - 

Адмiнiстративнi витрати (витрати на провiдний управлiнський персонал) 209 - - 

В адмiнiстративнi витрати включається заробiтна плата Головi Правлiння та Радника Голови 

Правлiння. 

13. ДОХОДИ 

Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування) визнаються доходами в перiод 

початку дiї договорiв страхування (перестрахування) вiдповiдно до договору страхування. 

Критерiї визнання доходiв, що не пов’язанi iз страховою дiяльнiстю, застосовуються окремо до 

кожної операцiї Компанiї. Кожний вид доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському облiку 

окремо. 

Доходи визнаються в мiру впевненостi в тому, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення 

економiчних вигод пiдприємства, i суму доходу можна достовiрно визначити. 

2015 рiк 2014 рiк 

в тис. грн. в тис. грн. 

Чистi заробленi страховi премiї 31 807 30 286 

Дохiд вiд змiни iнших страхових резервiв 9 903 6 926 

Вiдсотки за депозитними рахунками 2 784 2 049 

Доходи вiд операцiйної оренди 38 32 

Iншi операцiйнi доходи 2 815 418 

Дохiд вiд участi в капiталi 12 021 0 

Iншi доходи 10 703 49 

ВСЬОГО 70 071 39 760 

 

14. ВИТРАТИ  

Витратами визнається або зменшення активiв, або збiльшення зобов’язань, що призводить до 

зменшення власного капiталу за умови, що такi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.  

2015 рiк 2014 рiк 

в тис. грн. 

в тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 755 391 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 

16 817 

4 044 

Витрати вiд змiни iнших стразових резервiв 5 176 13 770 

Витрати на збут 6 672 5 987 

Адмiнiстративнi витрати 14 975 10 264 

з них:  

• витрати на оплату працi 2 089 895 

• вiдрахування на соцiальнi заходи 388 302 

• матерiальнi витрати 472 640 

• амортизацiя 111 215 

Iншi операцiйнi витрати 3 307 2 518 

Витрати вiд участi в капiталi 10 039 13 022 

Iншi витрати 9 041 20 

ВСЬОГО 66 782 50 016 

Фiнансовий результат до оподаткування – прибуток 3 289 тис. грн. 

 

15. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ ТА НЕПЕРЕДБАЧЕНI ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 

15.1 Судовi процеси 

У ходi звичайної дiяльностi Компанiя залучається до рiзних судових процесiв. На думку 

управлiнського персоналу, зобов'язання, якщо такi виникатимуть в результатi цих процесiв, не 

матимуть значного негативного впливу на фiнансовий стан чи результати майбутнiх операцiй. 



15.2 Непередбаченi податковi зобов'язання 

Компанiя здiйснює операцiї в Українi i тому має вiдповiдати вимогам українського податкового 

законодавства. Для української системи оподаткування характерним є наявнiсть численних 

податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися ретроспективно, мати 

рiзну iнтерпретацiю, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у 

тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевими, обласними i державними податковими 

органами та мiж Нацiональним банком України i Мiнiстерством фiнансiв. Податковi декларацiї 

пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi згiдно iз законодавством уповноваженi 

застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Податковий рiк є вiдкритим для 

перевiрки податковими органами протягом наступних трьох календарних рокiв, але за деяких 

обставин такий перiод може бути подовжено. Цi факти створюють значно серйознiшi податковi 

ризики в Українi, нiж тi, якi є типовими для країн з бiльш розвиненими системами оподаткування. 

Зважаючи на загальну невизначенiсть щодо того, як слiд тлумачити законодавство України, 

офiцiйнi роз'яснення та судовi рiшення, а також на поточну податкову практику, управлiнський 

персонал вважає, що ризик нарахування Компанiї додаткових податкових зобов'язань та 

застосування до неї штрафних санкцiй є незначним. Однак, якщо податковим органам вдасться 

довести обґрунтованiсть рiзних нарахувань i тлумачень, вплив потенцiйних зобов'язань, 

включаючи штрафи та пенi за простроченi платежi, на цю фiнансову звiтнiсть може бути дуже 

суттєвим. 

16. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Фiнансовий результат Компанiї зменшується на суму нарахованого податку на прибуток, який 

розраховується вiдповiдно до Податкового кодексу України. 

2015 рiк 2014 рiк 

в тис. грн. в тис. грн. 

Податок на прибуток за ставкою 3% 952 909 

Податок на прибуток за ставкою 18% 136 435 

ВСЬОГО 1 088 1 344 

Чистий фiнансовий результат по Компанiї за 2015рiк - прибуток на суму 2 201 тис.грн. 

17. ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА УМОВИ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНI 

Уряд України продовжує реформу економiчної i комерцiйної iнфраструктури в процесi переходу 

до ринкової економiки. У результатi законодавство, що впливає на дiяльнiсть пiдприємств, 

продовжує швидко змiнюватися. Цi змiни характеризуються неясними формулюваннями, 

наявнiстю рiзних тлумачень i сформованою практикою винесення довiльних рiшень з боку влади. 

Керiвництво вважає, що Компанiя нарахувала всi податки, що стосуються дiяльностi Компанiї. 

Керiвництво Компанiї, ґрунтуючись на трактуваннi податкового законодавства, вважає, що 

зобов'язання з податкiв вiдображенi в повному обсязi. Тим не менш, податковi та iншi державнi 

органи можуть по-iншому трактувати положення чинного податкового законодавства, i 

вiдмiнностi в трактуваннi можуть мати iстотнi наслiдки. 

Страхова дiяльнiсть в Українi має спецiальнi правила оподаткування регламентованi податковим 

законодавством України, однак вони мають вiдмiнностi в ставках оподаткування iнших компанiй, 

якi застосовують загальноприйнятi правила. Оподаткування за 2015 рiк здiйснюється за змiшаною 

системою. Оподаткуванню пiдлягають: дохiд вiд страхової дiяльностi та фiнансовий результат до 

оподаткування нарахований за Звiтом про фiнансовi результати.  

18. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ I СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ 

Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв (кредитного, 

ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик 

включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий 

ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Компанiя здiйснює управлiння ризиками у 

вiдповiдностi до стратегiї управлiння ризиками, затвердженої Наглядовою радою. Управлiння 

операцiйними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функцiонування 

внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму. 

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. Основнi статтi, у зв'язку з якими у Компанiї виникає кредитний ризик, - це 

грошовi кошти та депозити в банках.  

Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдбивається в балансовiй вартостi 

фiнансових i страхових активiв у балансi. 

Найбiльш значна концентрацiя кредитного ризику Компанiї виникає у зв'язку з банкiвськими 

депозитами та поточними рахунками в банках.  

Ринковий ризик. Компанiя пiддається ринковим ризикам, якi виникають у зв'язку з вiдкритими 

позицiями по процентних ставках, якi схильнi до впливу загальних i специфiчних коливань ринку. 

Ризик процентної ставки. Компанiя пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань домiнуючих 

рiвнiв ринкової процентної ставки на її фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа 

може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки 

в разi непередбачених змiн. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду у Компанiї не було 

фiнансових активiв зi змiнною процентною ставкою або процентних зобов'язань.  

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами 

при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя щодня стикається з вимогами оплати вiд 

постачальникiв товарiв i послуг та заявами клiєнтiв про страховi випадки. Компанiя має достатньо 

коштiв для виконання бiльшостi перерахованих вимог. Крiм того, надходження грошових коштiв, 

пов'язанi з доходом вiд страхових премiй, також є джерелом грошових ресурсiв для виконання 

поточних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2015 року всi фiнансовi зобов'язання Компанiї 

погашаються за вимогою. Недисконтованi грошовi потоки за фiнансовими зобов'язаннями згiдно з 

договорами дорiвнюють балансовiй вартостi.  

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. 

19. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ 

Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на досягнення наступних цiлей:  

• дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором,  

• забезпечення здатностi Компанiї функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства. 

Компанiя вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi 

капiталу, показаного в балансi. 

На Компанiю поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до капiталу - 

це мiнiмальна сума статутного капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi. Компанiя 

дотримувалася всiх зовнiшнiх вимог до капiталу у 2015 роцi. 

20. СИСТЕМА ВНУТРIШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

Проведення внутрiшнiх перевiрок в Компанiї протягом 2015 року здiйснювалося внутрiшнiм 

аудитором.  

За результатами проведених перевiрок було розроблено рекомендацiї та наданi вказiвки щодо їх 

усунення. Рекомендацiї внутрiшнього аудитора враховано у роботi. 

21. IНФОРМАЦIЯ ВIДПОВIДНО ДО МСБО № 10 «ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ» 

Подiй пiсля звiтного перiоду - сприятливих та несприятливих подiй, якi вiдбувались з кiнця 

звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску - не було. 
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