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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"АСКО-МЕДСЕРВIС" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
 13550765 
4. Місцезнаходження 
 03150, Україна, Голосiївський р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 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 26.04.2018 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 

№ 81 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку"  27.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці 

http://www.ams.
com.ua/ в мережі Інтернет 27.04.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
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 власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій 
емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників 
пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних 
акціонерних товариств)  
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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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  
   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів X 
   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів  
   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість  
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 включенодо 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 X 
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
33. 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)  
34. Примітки: 
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 п.п.2) п.1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р.). У Товариства вiдсутнi 
особи, що володiюсь 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента. 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 та вiдомостей щодо 
особливої iнформацiї 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. 



ІІІ. 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 належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 12 
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 
 Iнформацiя про органи управлiня емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 
НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р., акцiонернi товариства не вказують дану iнформацiю. 
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 
 АТ "Укрексiмбанк" 
5) МФО банку 
 322313 
6) Поточний рахунок 
 26508010041826 
 
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний орган, що видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 
Добровiльне страхування 

вантажiв та багажу 
(вантажобагажу) 

АВ № 528593 07.04.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 07.04.2010 року безстроковий. 



Добровiльне страхування 
виданих гарантiй (порук) та 

прийнятих гарантiй 

АВ № 528594 07.04.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 07.04.2010 року безстроковий. 
Добровiльне страхування вiд 
вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

АВ № 528595 07.04.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 07.04.2010 року безстроковий. 
Добровiльне страхування вiд 

нещасних випадкiв 
АВ № 528596 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 07.04.2010 року безстроковий. 
Добровiльне страхування 

кредитiв (у тому числi 
вiдповiдальностi позичальника 

за непогашення кредитiв) 

АВ № 528598 07.04.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 07.04.2010 року безстроковий. 
Добровiльне страхування майна 
[крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 
транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 
водного транспорту(, вантажiв 

та багажу (вантажобагажу)] 

АВ № 528599 07.04.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 07.04.2010 року безстроковий. 
Добровiльне страхування 

медичних витрат 
АВ № 528600 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 07.04.2010 року безстроковий. 
Добровiльне страхування 

наземного транспорту (крiм 
залiзничного) 

АВ № 528601 07.04.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 07.04.2010 року безстроковий. 
Добровiльне страхування 

вiдповiдальностi перед третiми 
особами (крiм цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 
наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 
повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 
водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть п 

АВ № 528605 07.04.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 07.04.2010 року безстроковий. 
Добровiльне страхування 

фiнансових ризикiв 
АВ № 528607 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 07.04.2010 року безстроковий. 
Добровiльне страхування 

цивiльно-правової 
вiдповiдальностi арбiтражного 

керуючого (розпорядника 
майна, керуючого санацiєю, 

лiквiдатора) за шкоду, яку може 

АЕ № 293914 30.07.2014 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 



бути завдано у зв'язку з 
виконанням його обов'язкiв 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 15.07.2014 року безстроковий. 
Обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 
суб'єктiв господарювання за 

шкоду, яку може бути заподiяно 
пожежами та аварiями на 

об'єктах пiдвищеної небезпеки 

АВ № 528597 07.04.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 07.04.2010 року безстроковий. 
Обов'язкове особисте 

страхування вiд нещасних 
випадкiв на транспортi 

АВ № 528603 07.04.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 07.04.2010 року безстроковий. 
Обов'язкове страхування 
вiдповiдальностi суб'єктiв 
перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 
негативних наслiдкiв при 
перевезеннi небезпечних 

вантажiв 

АВ № 528602 07.04.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 07.04.2010 року безстроковий. 
Обов'язкове страхування 

предмета iпотеки вiд ризикiв 
випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 
псування 

АВ № 594009 03.10.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 22.09.2011 року безстроковий. 
Обов'язкове страхування 

цивiльно-правової 
вiдповiдальностi приватного 

нотарiуса 

АД № 039976 08.11.2012 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 18.10.2012 року безстроковий. 
Обов'язкове 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) 

АВ № 528606 07.04.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 07.04.2010 року безстроковий. 
Обов'язкове страхування 

цивiльно-правової 
вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

АГ № 569308 25.01.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 20.01.2011 року безстроковий. 
Обов'язкове авiацiйне  

страхування цивiльної авiацiї 
- 12.12.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Строк дiї лiцензiї: з 12.12.2017 року безстроковий. 
 

V. Інформація про посадових осіб емітента 



1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 
 Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Гудемчук Людмила Леонiдiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1975 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 27 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПАТ "Страхова компанiя "Блакитний полiс", заступник головного бухгалтера 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 01.11.2011, обрано безстроково 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 
Винагорода за виконану роботу сплачується в сумi встановленiй штатним розкладом 
Товариства. На пiдставi Наказу Голови правлiння Товариства з 01.11.2011 р. (Наказ № 85/К) 
переведено на посаду Головного бухгалтера. Частка, якою посадова особа володiє в статутному 
капiталi емiтента становить 0%, розмiр пакета акцiй, яким посадова особа володiє в статутному 
капiталi емiтента - 0,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа не має, згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Посадова особа не надала 
iнформацiї щодо займаних нею посад за останнi п'ять рокiв. 
 
1) Посада 
 Голова Наглядової Ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Педченко Роман Григорович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1976 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 17 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТДВ "СК "Арсенал Лайф", директор фiнансового департаменту 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.05.2016, обрано 3 роки 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 
Винагорода за виконану роботу сплачується в сумi встановленiй штатним розкладом 
Товариства. На пiдставi Протоколу Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства № 55 з 24.05.2016 р. 
обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства. Частка, якою посадова особа володiє в 
статутному капiталi емiтента становить 9,5%, розмiр пакета акцiй, яким посадова особа володiє 
в статутному капiталi емiтента - 2394000,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має, згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 



Посадова особа не надала iнформацiї щодо займаних нею посад за останнi п'ять рокiв. 
 
1) Посада 
 Член Наглядової Ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Абрасiмов Андрiй Васильович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1971 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 22 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "Бест Iстейт", директор 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.05.2016, обрано 3 роки 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 
Винагорода за виконану роботу сплачується в сумi встановленiй штатним розкладом 
Товариства. На пiдставi Протоколу Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства № 55 з 24.05.2016 р. 
обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства. Частка, якою посадова особа володiє в 
статутному капiталi емiтента становить 9,5%, розмiр пакета акцiй, яким посадова особа володiє 
в статутному капiталi емiтента - 2394000,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має, згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Посадова особа не надала iнформацiї щодо займаних нею посад за останнi п'ять рокiв. 
 
1) Посада 
 Член Наглядової Ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Антоненко Вiкторiя Павлiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1986 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 12 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПРАТ "СК "Арсенал Страхування", начальник корпоративного вiддiлу 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.05.2016, обрано 3 роки 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 
Винагорода за виконану роботу сплачується в сумi встановленiй штатним розкладом 
Товариства. На пiдставi Протоколу Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства № 55 з 24.05.2016 р. 
обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства. Частка, якою посадова особа володiє в 
статутному капiталi емiтента становить 9,5%, розмiр пакета акцiй, яким посадова особа володiє 
в статутному капiталi емiтента - 2394000,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та 



посадовi злочини посадова особа не має, згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Посадова особа не надала iнформацiї щодо займаних нею посад за останнi п'ять рокiв. 
 
1) Посада 
 Ревiзор 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Iваненко Юлiя Степанiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1979 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 20 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТДВ "СК "Арсенал Лайф", заступник Генерального директора 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.05.2016, обрано 3 роки 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 
Винагорода за виконану роботу сплачується в сумi встановленiй штатним розкладом 
Товариства. На пiдставi Протоколу Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства № 55 з 24.05.2016 р. 
обрано на посаду Ревiзора Товариства. Частка, якою посадова особа володiє в статутному 
капiталi емiтента становить 9,5%, розмiр пакета акцiй, яким посадова особа володiє в 
статутному капiталi емiтента - 2394000,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має, згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Посадова особа 
не надала iнформацiї щодо займаних нею посад за останнi п'ять рокiв. 
 
1) Посада 
 Голова Правлiння 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Дiденко Тетяна Вiкторiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1981 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 15 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПрАТ "СК "Арсенал Страхування", начальник вiддiлу пiдтримки партнерських продажiв. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 10.08.2016, обрано 3 роки 
9) Опис 
 Посадова особа Голова правлiння Дiденко Тетяна Вiкторiвна, володiє 0% статутного 
капiталу емiтента, обрано 10.08.2016 року. Рiшення прийняте на засiданнi Товариства (Протокол 
№ 65 вiд 10.08.2016 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
на який призначено особу, складає 3 роки. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Посадова особа не надала iнформацiї щодо займаних нею посад за останнi п'ять рокiв. 



 
1) Посада 
 Внутрiшнiй аудитор 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Бiнiвська Лiна Анатолiївна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1974 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 23 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
  ПАТ "Страхова компанiя "Блакитний полiс", Головний бухгалтер 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 01.04.2015, обрано безстроково 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 
Винагорода за виконану роботу сплачується в сумi встановленiй штатним розкладом 
Товариства. На пiдставi Наказу Голови правлiння Товариства з 01.04.2015 р. (Наказ № 23/К) 
переведено на посаду Внутрiшнього аудитора. Частка, якою посадова особа володiє в 
статутному капiталi емiтента становить 0%, розмiр пакета акцiй, яким посадова особа володiє в 
статутному капiталi емiтента - 0,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має, згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Посадова особа 
не надала iнформацiї щодо займаних нею посад за останнi п'ять рокiв. 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова Наглядової 
Ради 

Педченко Роман 
Григорович 

- 6 650 9,5 6 650 0 0 0 

Член Наглядової 
Ради 

Абрасiмов Андрiй 
Васильович 

- 6 650 9,5 6 650 0 0 0 

Член Наглядової 
Ради 

Антоненко 
Вiкторiя Павлiвна 

- 6 650 9,5 6 650 0 0 0 

Ревiзор Iваненко Юлiя 
Степанiвна 

- 6 650 9,5 6 650 0 0 0 

Усього 26 600 38 26 600 0 0 0 
 
 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  
Дата проведення 25.04.2017 

Кворум зборів 100 
Опис ПРОТОКОЛ № 1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "АСКО-Медсервiс"  м. Київ           25 квiтня 
2017 року   Дата проведення Загальних зборiв: 25 квiтня 2017 року. Час 
проведення Загальних зборiв: з 11:00 год до 14:00 год (за київським часом). Мiсце 
проведення Загальних зборiв: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 122, оф. 2. 
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складений 
станом на 24:00 год. за київським часом 19 квiтня 2017 року Депозитарiєм ПАТ 
"Нацiональний депозитарiй України". Загальна кiлькiсть осiб, включених до 
Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 11 
(одинадцять) осiб, яким належить 70 000 (сiмдесят тисяч) штук простих iменних 
акцiй Товариства. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих 
акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах: для участi у 
Загальних зборах зареєструвалося 11 (одинадцять) осiб, якi в цiлому мають 70 000 
(сiмдесят тисячами) голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв; всi акцiї є голосуючими з усiх питань Порядку денного Загальних 
зборiв (вiдповiдно до Перелiку акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в 
Загальних зборах, складеному Реєстрацiйною комiсiєю, призначеною Наглядовою 
радою). Кворум Загальних зборiв: кворум для проведення Загальних зборiв 
зiбрано, Загальнi збори правоспроможнi приймати рiшення; всi акцiї є 
голосуючими з усiх питань Порядку денного Загальних зборiв. Запрошений на 
Загальнi збори: Голова Правлiння Товариства - Дiденко Тетяна Вiкторiвна.  
Порядок голосування на Загальних зборах: спосiб голосування з питань Порядку 
денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, за принципом 
одна акцiя - один голос.  З усiх питань Порядку денного рiшення приймаються 
простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних 
зборах. Голосування з усiх питань порядку денного здiйснюється вiдкрито 
шляхом пiдняття карток для голосування.  Пiдрахунок голосiв з питань порядку 
денного до обрання лiчильної комiсiї Загальними зборами здiйснюється 
тимчасовою лiчильною комiсiєю у складi Абрасiмова А.В. (в якостi голови 
тимчасової лiчильної комiсiї) та Антоненко В.П. (в якостi члена тимчасової 
лiчильної комiсiї).  ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1) Обрання членiв лiчильної комiсiї.  
2) Затвердження регламенту, порядку проведення рiчних Загальних Зборiв та 
порядку голосування. 3) Обрання головуючого та секретаря рiчних Загальних 
Зборiв. 4) Розгляд Звiту Правлiння Товариства за результатами дiяльностi ПрАТ 
"СК "АСКО-Медсервiс" у 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння Товариства.  5) Розгляд Звiту Наглядової ради ПрАТ "СК 
"АСКО-Медсервiс" за результатами дiяльностi у 2016 р. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 6) Розгляд Звiту Ревiзора 
за результатами дiяльностi ПрАТ "СК "АСКО-Медсервiс" у 2016 р. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 7) Затвердження 
рiчного звiту ПрАТ "СК "АСКО-Медсервiс" за результатами дiяльностi у 2016 р.  
8) Розподiл прибутку та збиткiв ПрАТ "СК "АСКО-Медсервiс" за результатами 
дiяльностi у 2016 р. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 9) Прийняття 
рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартостi. 10)  Про 
визначення уповноваженої особи Товариства, якiй надаються повноваження щодо 
здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiчними 
Загальними Зборами акцiонерiв Товариства рiшення. 11)  Припинення 
повноважень лiчильної комiсiї.  РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.  Слухали: Голову правлiння, яка 



запропонувала обрати Лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб:  Голова Лiчильної 
комiсiї - Абрасiмов Андрiй Васильович. Член  Лiчильної комiсiї - Антоненко 
Вiкторiя Павлiвна. Голосували: "за" - 70 000 голосiв акцiонерiв, що складає 100 % 
голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй; "проти" - немає; "утримались" - немає. 
Вирiшили:  1.1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб:  Голова Лiчильної 
комiсiї - Абрасiмов Андрiй Васильович. Член  Лiчильної комiсiї - Антоненко 
Вiкторiя Павлiвна.    Питання 2. Затвердження регламенту, порядку проведення 
рiчних Загальних Зборiв та порядку голосування. Слухали: Голову Правлiння, 
який запропонував встановити та затвердити наступний регламент, порядок 
проведення рiчних Загальних зборiв та порядок голосування: - Час на доповiдь  - 
10 хвилин; - Час на запитання - 2 хвилини; - Час на вiдповiдi - 5 хвилин; - 
Запитання подаються до Голови Зборiв в письмовiй формi. - На пiдрахунок 
голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування оформлюються протоколом 
лiчильної комiсiї. - Голосування на Зборах здiйснюється за принципом одна акцiя 
- один голос. - Голосування зi всiх питань порядку денного проводиться з 
використанням бюлетенiв для голосування.                                                              
- Рiшення Зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 
пiдсумки голосування. Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для 
голосування, а саме: бюлетенi для голосування  засвiдчуються пiдписом Голови 
Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разi недiйсностi 
бюлетеня,  про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з обов'язковим 
зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня 
засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї. Щодо затвердження регламенту, 
порядку проведення рiчних Загальних зборiв та порядку голосування, зауважень i 
заперечень не надiйшло. Голосували: "за" - 70 000 голосiв акцiонерiв, що складає 
100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй; "проти" - немає; "утримались" - немає 
Вирiшили: 2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення рiчних 
Загальних зборiв та порядок голосування: - Час на доповiдь  - 10 хвилин; - Час на 
запитання - 2 хвилини; - Час на вiдповiдi - 5 хвилин; - Запитання подаються до 
Голови Зборiв в письмовiй формi. - На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. 
Пiдсумки голосування оформлюються протоколом лiчильної комiсiї. - 
Голосування на Зборах здiйснюється за принципом одна акцiя - один голос. - 
Голосування зi всiх питань порядку денного проводиться з використанням 
бюлетенiв для голосування.                                                                 
- Рiшення Зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 
пiдсумки голосування. 2.2. Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв 
для голосування, а саме: бюлетенi для голосування  засвiдчуються пiдписом 
Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разi недiйсностi 
бюлетеня,  про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з обов'язковим 
зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня 
засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї.  Питання 3. Обрання головуючого 
та секретаря рiчних Загальних Зборiв. Слухали:  Голову правлiння, яка 
запропонувала обрати Головуючим та секретарем Загальних Зборiв наступних 
кандидатiв: Головуючий Загальних Зборiв - Дiденко Тетяна Вiкторiвна; Секретар 
Загальних Зборiв - Ячник Дмитро Володимирович. Голосували: "за" - 70 000 
голосiв акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для 
участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "проти" - 
немає; "утримались" - немає. Вирiшили: 3.1. Обрати Головуючим Зборiв Дiденко 
Тетяну Вiкторiвну. 3.2. Обрати секретарем Загальних Зборiв Ячника Дмитра 
Володимировича.  Питання 4. Розгляд Звiту Правлiння Товариства за 
результатами дiяльностi ПрАТ "СК "АСКО-Медсервiс" у 2016 р. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.  Слухали: Голову 
Правлiння, яка повiдомила, що робота Правлiння Товариства в 2016 роцi була 



задовiльною та такою, що вiдповiдає  метi та напрямкам дiяльностi Товариства i 
положенням його установчих документiв та запропонував затвердити Звiт 
Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства в 2016 роцi. Голосували: "за" - 70 000 голосiв акцiонерiв, що складає 
100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй; "проти" - немає; "утримались" - немає 
Вирiшили:  4.1. Роботу Правлiння Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною та 
такою, що вiдповiдає  метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням 
його установчих документiв. 4.2. Звiт Правлiння Товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi затвердити.  Питання 
5. Розгляд Звiту Наглядової ради ПрАТ "СК "АСКО-Медсервiс" за результатами 
дiяльностi у 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 
ради Товариства. Слухали: Голову Наглядової Ради, який повiдомив, що робота 
Наглядової Ради Товариства в 2016 роцi була задовiльною та такою, що 
вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням установчих 
документiв. Запропонував затвердити Звiт Наглядової Ради за результатами  
дiяльностi 2016 року.   Голосували: "за" - 70 000 голосiв акцiонерiв, що складає 
100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй; "проти" - немає; "утримались" - немає 
Вирiшили:  5.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 роцi визнати 
задовiльною та такою, що вiдповiдає  метi та напрямкам дiяльностi Товариства i 
положенням його установчих документiв. 5.2. Звiт Наглядової ради Товариства за 
результатами дiяльностi у 2016 роцi затвердити.  Питання 6. Розгляд Звiту 
Ревiзора за результатами дiяльностi ПрАТ "СК "АСКО-Медсервiс" у 2016 р. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Слухали: 
Ревiзора Товариства, яка повiдомила, що фiнансова дiяльнiсть Товариства в 2016 
роцi була задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi 
Товариства i положенням установчих документiв. Запропонувала затвердити Звiт 
Ревiзора Товариства за результатами  дiяльностi 2016 року.   Голосували: "за" - 
70 000 голосiв акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, що 
зареєструвались для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй; "проти" - немає; "утримались" - немає. Вирiшили:  6.1. Роботу Ревiзора 
Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає  метi та 
напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 6.2. 
Звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства в 2016 роцi затвердити.  Питання 7. Затвердження рiчного 
звiту ПрАТ "СК "АСКО-Медсервiс" за результатами дiяльностi у 2016 р.  
Слухали: Голову правлiння, яка доповiла Зборам про основнi показники рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк та надала до розгляду баланс 
Товариства та звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк. Голова правлiння 
запропонувала затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.  Голосували: "за" - 
70 000 голосiв акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, що 
зареєструвались для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй; "проти" - немає; "утримались" - немає.  Вирiшили: 7.1. Затвердити рiчний 
звiт Товариства за 2016 рiк.  Питання 8. Розподiл прибутку та збиткiв ПрАТ "СК 
"АСКО-Медсервiс" за результатами дiяльностi у 2016 р. Затвердження розмiру 
рiчних дивiдендiв.    Слухали: Голову правлiння Товариства, яка повiдомила, що 
за пiдсумками роботи в 2016 роцi Товариство має прибуток вiд 
фiнансово-господарської дiяльностi в сумi 3 934 000,00 грн., також запропонувала 
у зв'язку з цим спрямувати 5% чистого прибутку Товариства за 2016 рiк, що 
складає 196 700,00 грн. до резервного капiталу, залишок нерозподiленого 
прибутку за 2016 рiк у розмiрi 3 737 300,00 грн. направити на покриття збиткiв 
попереднiх рокiв, дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства 
за 2016 рiк не нараховувати та не сплачувати. Голосували: "за" - 70 000 голосiв 
акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у 



Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "проти" - немає; 
"утримались" - немає. Вирiшили: 8.1. Прийняти до вiдома, що за пiдсумками 
роботи в 2016 роцi Товариство має прибуток вiд фiнансово-господарської 
дiяльностi в сумi 3 934 000,00 грн. 8.2. Спрямувати 5% чистого прибутку 
Товариства за 2016 рiк, що складає 196 700,00 грн. до резервного капiталу. 8.3. 
Залишок нерозподiленого прибутку за 2016 рiк у розмiрi 3 737 300,00 грн. 
направити на покриття збиткiв попереднiх рокiв, дивiденди за результатами 
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк не нараховувати та не 
сплачувати.  Питання 9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та 
сукупної граничної вартостi. Слухали: Головуючого Зборiв, яка запропонувала 
прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборiв до дати 
проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до 
наступних критерiїв: 1) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом року: господарськi договори; договори страхування та 
перестрахування; договори куплi-продажу цiнних паперiв; фiнансовi договори (а 
саме: договори застави; поруки, гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення 
боргу, позики, договори кредиту тощо). 2) Гранична сукупна вартiсть значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством  протягом року не повинна 
перевищити 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) грн; Надати Головi Правлiння 
Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборiв до дати 
проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, укладати значнi 
правочини, якщо вони вiдповiдають встановленим вище критерiям. Встановити, 
що при розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв 
страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових 
та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для 
господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна 
договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань за цими договорами. 
Голосували: "за" - 70 000 голосiв акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцiй; "проти" - немає; "утримались" - немає. Вирiшили: 9.1. Прийняти 
рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення 
наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до наступних критерiїв: 
1) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
року: господарськi договори; договори страхування та перестрахування; договори 
куплi-продажу цiнних паперiв; фiнансовi договори (а саме: договори застави; 
поруки, гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, 
договори кредиту тощо). 2) Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством  протягом року не повинна перевищити 500 000 
000,00 (п'ятсот мiльйонiв) грн; 9.2. Надати Головi Правлiння Товариства 
повноваження з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення 
наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, укладати значнi правочини, якщо 
вони вiдповiдають встановленим вище критерiям. 9.3. Встановити, що при 
розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страхування та 
перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та 
перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для 
господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна 
договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань за цими договорами.  
Питання 10. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якiй надаються 
повноваження щодо здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про 
прийняття рiчними Загальними Зборами акцiонерiв Товариства рiшення. Слухали: 
Головуючого Зборiв, яка запропонувала призначити Голову правлiння Товариства 
уповноваженою особою, якiй надати повноваження щодо здiйснення 



персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi Зборами рiшення.  
Голосували: "за" - 70 000 голосiв акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, 
що зареєструвались для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцiй; "проти" - немає; "утримались" - немає. Вирiшили:  10.1. 
Визначити Голову Правлiння Товариства уповноваженою особою, якiй надати 
повноваження щодо здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про 
прийнятi Зборами рiшення.   Питання 11. Припинення повноважень лiчильної 
комiсiї. Слухали:  Головуючого Зборiв, яка запропонувала припинити 
повноваження лiчильної комiсiї Товариства у складi Абрасiмова А.В. та 
Антоненко В.П. пiсля оформлення лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки 
голосування та пiсля розгляду всiх питань порядку денного. Голосували: "за" - 70 
000 голосiв акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвались 
для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "проти" - 
немає; "утримались" - немає. Вирiшили: 11.1. Припинити повноваження лiчильної 
комiсiї Товариства у складi Абрасiмова А.В. та Антоненко В.П. пiсля оформлення 
лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування та пiсля розгляду всiх 
питань порядку денного.  Враховуючи, що по всiх питаннях Порядку денного 
вiдбулося обговорення та голосування та Порядок денний вичерпано, Голова 
Зборiв оголосив Збори закритими о 14:00 за київським часом 25 квiтня 2017 року.  
Протокол Реєстрацiйної комiсiї наведено у Додатку №1 до цього Протоколу. 
Протокол Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування наведено у Додатку № 2 до 
цього Протоколу.    Головуючий Загальних зборiв     Т.В. Дiденко    Секретар 
Загальних зборiв     Д.В. Ячник   

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 
Дата проведення 07.07.2017 

Кворум зборів 100 
Опис ПРОТОКОЛ № 2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АСКО-Медсервiс"  м. Київ           
07 липня 2017 року   Письмове повiдомлення про проведення позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв (далi - Загальнi збори) Приватного акцiонерного 
товариства "Страхова компанiя "АСКО-Медсервiс" (далi по тексту - Товариство) 
та його порядок денний були переданi пiд розпис кожному акцiонеру, 
зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему в Українi, станом на 20 червня 2017 (на 
дату, визначену Наглядовою радою Товариства). Мiсце проведення Загальних 
зборiв: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 122, офiс № 2. Дата проведення 
зборiв: 07 липня 2017 року Час проведення Загальних зборiв: Збори було 
розпочато: о 11 годинi 00 хвилин. Збори було закiнчено: о 13 годинi 00 хвилин. 
Реєстрацiю акцiонерiв було розпочато: о 10 годинi 00 хвилин. Реєстрацiю 
акцiонерiв було закiнчено: в 10 годин 45 хвилин.  Реєстрацiя акцiонерiв 
Товариства та їх представникiв для участi у Загальних зборах проведена 
реєстрацiйною комiсiєю, сформованою вiдповiдно до рiшення Наглядової ради 
Товариства (далi за текстом - Наглядова рада) (протокол № 70 вiд 20.06.2017 
року) Головою реєстрацiйної комiсiї обрано Франкову Iнну Юрiївну. (Протокол 
реєстрацiйної комiсiї № 1 вiд 07.07.2017 року, Додаток № 1 до цього Протоколу). 
Голова реєстрацiйної комiсiї Франкова I.Ю. доповiла про результати реєстрацiї 
учасникiв Зборiв Товариства та про наявнiсть кворуму на зборах. Голова 
реєстрацiйної комiсiї повiдомила наступне: 1. Зведений облiковий реєстр 
власникiв iменних цiнних паперiв - акцiй ПрАТ "СК "АСКО-Медсервiс" 
складений на 24 годину 00 хвилин 03 липня 2017 року, за три робочих днi до дня 
проведення зборiв. У зведеному облiковому реєстрi зареєстровано 11 акцiонерiв 
власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "СК "АСКО-Медсервiс", якi в сукупностi 
володiють 70 000 (сiмдесят тисяч) штук простих iменних акцiй Товариства, що 



пiдтверджується зведеним облiковими реєстром, виданим Нацiональним 
депозитарiєм України за розпорядженням Товариства; 2. Для участi у Загальних 
зборах зареєструвалися 11 акцiонерiв, якi в сукупностi є власниками 70 000 
(сiмдесяти тисяч) штук простих iменних акцiй Товариства, що становить 100 % 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Акцiї учасникiв Зборiв 
голосують з усiх питань порядку денного. На момент закiнчення реєстрацiї 
акцiонерiв реєстрацiйною комiсiєю визначено наявнiсть кворуму на зборах. 
Кворум загальних зборiв - 100% голосуючих акцiй. Загальнi збори є 
правомочними; 3. За результатами реєстрацiї акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у Зборах, складено перелiк акцiонерiв (Додаток № 2 до цього Протоколу); 
4. Голосування з усiх питань здiйснюється за принципом: "одна акцiя - один 
голос". 5. Голосування проводиться з використанням бюлетенiв.  Затверджений 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1) Обрання членiв лiчильної комiсiї.  2) Затвердження 
регламенту, порядку проведення позачергових Загальних Зборiв та порядку 
голосування. 3) Обрання головуючого та секретаря позачергових Загальних 
Зборiв. 4) Про прийняття рiшення про вчинення правочину, а саме прийняття 
рiшення про укладення договору купiвлi-продажу цiнних паперiв Публiчного 
акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Блакитний полiс"", що належать 
Товариству (погодження викупу Публiчним акцiонерним товариством "Страхова 
компанiя "Блакитний полiс" належних Товариству акцiй). 5)  Припинення 
повноважень лiчильної комiсiї.  РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО   
ПЕРШЕ ПИТАННЯ: Обрання членiв лiчильної комiсiї. Виступив акцiонер 
товариства Абрасiмов Андрiй Васильович, який запропонував для подальшого 
пiдрахунку голосiв акцiонерiв обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної 
комiсiї - Франкова Iнна Юрiївна; член лiчильної комiсiї - Головащенко Ксенiя 
Геннадiївна. Доручити лiчильнiй комiсiї пiдрахунок голосiв при голосуваннi з 
питань, включених до порядку денного, та складання протоколiв лiчильної 
комiсiї. Щодо персонального складу робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства, зауважень i заперечень не надiйшло. ГОЛОСУВАЛИ: "За" 70 000  
що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у 
Загальних зборах "Проти" 0 що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
зареєстрованих для участi у Загальних зборах "Утрималося" 0 що становить 0% 
вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Загальних зборах "Не 
голосувало" 0 що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих 
для участi у Загальних зборах (Протокол Лiчильної комiсiї № 1 вiд 07.07.2017 
року) Рiшення по першому питанню прийнято простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.  РIШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ: 
Для подальшого пiдрахунку голосiв акцiонерiв обрати лiчильну комiсiю у складi: 
Голова лiчильної комiсiї - Франкова Iнна Юрiївна; член лiчильної комiсiї - 
Головащенко Ксенiя Геннадiївна.  Доручити лiчильнiй комiсiї пiдрахунок голосiв 
при голосуваннi з питань, включених до порядку денного, та складання 
протоколiв лiчильної комiсiї.    ДРУГЕ ПИТАННЯ: Затвердження регламенту, 
порядку проведення позачергових Загальних Зборiв та порядку голосування. 
Виступив акцiонер товариства Дума Вiктор Олександрович, який запропонував 
встановити та затвердити наступний регламент, порядок проведення 
позачергових Загальних зборiв та порядок голосування: - Час на доповiдь  - 10 
хвилин; - Час на запитання - 2 хвилини; - Час на вiдповiдi - 5 хвилин; - Запитання 
подаються до Голови Зборiв в письмовiй формi. - На пiдрахунок голосiв вiдвести 
5 хвилин. Пiдсумки голосування оформлюються протоколом лiчильної комiсiї. - 
Голосування на Зборах здiйснюється за принципом одна акцiя - один голос. - 
Голосування зi всiх питань порядку денного проводиться з використанням 
бюлетенiв для голосування.                                                                 
- Рiшення Зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 
пiдсумки голосування. Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для 
голосування, а саме: бюлетенi для голосування  засвiдчуються пiдписом Голови 



Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разi недiйсностi 
бюлетеня,  про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з обов'язковим 
зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня 
засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї. Щодо затвердження регламенту, 
порядку проведення рiчних Загальних зборiв та порядку голосування, зауважень i 
заперечень не надiйшло. ГОЛОСУВАЛИ: "За" 70 000  що становить 100% вiд 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Загальних зборах 
"Проти" 0 що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для 
участi у Загальних зборах "Утрималося" 0 що становить 0% вiд кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Загальних зборах "Не голосувало" 0 що 
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у 
Загальних зборах (Протокол Лiчильної комiсiї № 1 вiд 07.07.2017 року) Рiшення 
по другому питанню прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть 
участь у зборах.  РIШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: Затвердити наступний 
регламент, порядок проведення позачергових Загальних зборiв та порядок 
голосування: - Час на доповiдь  - 10 хвилин; - Час на запитання - 2 хвилини; - Час 
на вiдповiдi - 5 хвилин; - Запитання подаються до Голови Зборiв в письмовiй 
формi. - На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування 
оформлюються протоколом лiчильної комiсiї. - Голосування на Зборах 
здiйснюється за принципом одна акцiя - один голос. - Голосування зi всiх питань 
порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.                                                       
- Рiшення Зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 
пiдсумки голосування. Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для 
голосування, а саме: бюлетенi для голосування  засвiдчуються пiдписом Голови 
Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разi недiйсностi 
бюлетеня,  про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з обов'язковим 
зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня 
засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї.  ТРЕТЄ ПИТАННЯ: Обрання 
головуючого та секретаря рiчних Загальних Зборiв. Виступила акцiонер Клиша 
Наталiя Олександрiвна, яка запропонувала обрати Головою Загальних Зборiв - 
Педченка Романа Григоровича; секретарем Загальних зборiв - Дiденко Тетяну 
Вiкторiвну. У вiдповiдностi до п. 6), ч. 1, ст. 15 Закону України "Про державну 
реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських 
формувань", доручити Головi та Секретарю Загальних Зборiв пiдписати протокол 
Загальних Зборiв. Щодо обрання головуючого та секретаря рiчних Загальних 
Зборiв, зауважень i заперечень не надiйшло. ГОЛОСУВАЛИ: "За" 70 000 що 
становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у 
Загальних зборах "Проти" 0 що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
зареєстрованих для участi у Загальних зборах "Утрималося" 0 що становить 0% 
вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Загальних зборах "Не 
голосувало" 0 що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих 
для участi у Загальних зборах (Протокол Лiчильної комiсiї № 1 вiд 07.07.2017 
року) Рiшення по третьому питанню прийнято простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi беруть участь у зборах. РIШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ: 
Обрати Головою Загальних зборiв - Педченка Романа Григоровича; секретарем 
Загальних зборiв - Дiденко Тетяну Вiкторiвну Доручити Головi та Секретарю 
Загальних Зборiв пiдписати протокол Загальних Зборiв.  ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ: 
Про прийняття рiшення про вчинення правочину, а саме прийняття рiшення про 
укладення договору купiвлi-продажу цiнних паперiв Публiчного акцiонерного 
товариства "Страхова компанiя "Блакитний полiс"", що належать Товариству 
(погодження викупу Публiчним акцiонерним товариством "Страхова компанiя 
"Блакитний полiс" належних Товариству акцiй). Виступив акцiонер Абрасiмов 
Андрiй Васильович, який виступив з пропозицiєю здiйснити продаж цiнних 
паперiв (акцiй) Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя 
"Блакитний полiс"", що належать Товариству (погодження викупу Публiчним 



акцiонерним товариством "Страхова компанiя "Блакитний полiс"" належних 
Товариству акцiй) на наступних умовах: Вид, тип та форма випуску цiнних 
паперiв: Акцiї простi iменнi Форма iснування цiнних паперiв: бездокументарна 
Найменування емiтента: Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 
"Блакитний полiс"" Код ЄДРПОУ емiтента: 31029412 Код ISIN цiнних паперiв: 
UA1026921007 Номiнальна вартiсть одного цiнного папера: 1 000,00 грн. 
Кiлькiсть цiнних паперiв: 15 767,00 шт. Договiрна цiна одного цiнного паперу: 1 
000,00 грн. Загальна договiрна вартiсть цiнних паперiв: 15 767 000,00 грн. без 
ПДВ Договiрна цiна одного цiнного паперу визначена на пiдставi Висновку про 
ринкову простих iменних акцiй ПАТ "СК "Блакитний полiс"", який видано ТОВ 
"Українська експертна група" (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi № 449/16 
виданий ФДМУ 17.06.2016 р.) вiд 07.07.2017 року Пропозицiю поставлено на 
голосування.  ГОЛОСУВАЛИ: "За" 70 000 що становить 100% вiд кiлькостi 
голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Загальних зборах "Проти" 0 що 
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у 
Загальних зборах "Утрималося" 0 що становить 0% вiд кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Загальних зборах "Не голосувало" 0 що 
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у 
Загальних зборах (Протокол Лiчильної комiсiї № 1 вiд 07.07.2017 року) Рiшення 
по четвертому питанню прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 
беруть участь у зборах. РIШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ: 4.1. 
Здiйснити продаж цiнних паперiв (акцiй) Публiчного акцiонерного товариства 
"Страхова компанiя "Блакитний полiс"", що належать Товариству (погодження 
викупу Публiчним акцiонерним товариством "Страхова компанiя "Блакитний 
полiс"" належних Товариству акцiй)на наступних умовами: Вид, тип та форма 
випуску цiнних паперiв: Акцiї простi iменнi Форма iснування цiнних паперiв: 
бездокументарна Найменування емiтента: Публiчне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "Блакитний полiс"" Код ЄДРПОУ емiтента: 31029412 Код 
ISIN цiнних паперiв: UA1026921007 Номiнальна вартiсть одного цiнного папера: 
1 000,00 грн. Кiлькiсть цiнних паперiв: 15 767,00 шт. Договiрна цiна одного 
цiнного паперу: 1 000,00 грн. Загальна договiрна вартiсть цiнних паперiв: 15 767 
000,00 грн. без ПДВ Договiрна цiна одного цiнного паперу визначена на пiдставi 
Висновку про ринкову простих iменних акцiй ПАТ "СК "Блакитний полiс"", який 
видано ТОВ "Українська експертна група" (сертифiкат суб'єкта оцiночної 
дiяльностi № 449/16 виданий ФДМУ 17.06.2016 р.) вiд 07.07.2017 року 4.2. 
Уповноважити Голову правлiння Дiденко Т.В. довести зазначенi в цьому 
протоколi рiшення до вiдома всiх зацiкавлених в тому осiб, в тому числi з 
наданням їй права пiдпису вiдповiдних договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв 
на зазначених в цьому Протоколi умовах, додаткових договорiв до вiдповiдного 
договору, а також з правом пiдпису заяв, довiдок, протоколiв, iнших необхiдних 
документiв та їх копiй.  П'ЯТЕ ПИТАННЯ: Припинення повноважень лiчильної 
комiсiї. Виступив акцiонер товариства Чорний Олександр Iванович, який 
запропонував припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi: Голова 
лiчильної комiсiї - Франкова Iнна Юрiївна; член лiчильної комiсiї - Головащенко 
Ксенiя Геннадiївна, пiсля закiнчення Загальних зборiв Товариства, призначених 
на 07 липня 2017 р., та складання Протоколу про пiдсумки голосування. Щодо 
припинення повноважень лiчильної комiсiї, зауважень i заперечень не надiйшло. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" 70 000  що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
зареєстрованих для участi у Загальних зборах "Проти" 0 що становить 0% вiд 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Загальних зборах 
"Утрималося" 0 що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих 
для участi у Загальних зборах "Не голосувало" 0 що становить 0% вiд кiлькостi 
голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у Загальних зборах (Протокол 
Лiчильної комiсiї № 1 вiд 07.07.2017 року) Рiшення по одинадцятому питанню 
прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.  



РIШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ: Припинити повноваження лiчильної 
комiсiї у складi: Голова лiчильної комiсiї - Франкова Iнна Юрiївна; член лiчильної 
комiсiї - Головащенко Ксенiя Геннадiївна, пiсля закiнчення Загальних зборiв, 
призначених на 07 липня 2017 р., та складання Протоколу про пiдсумки 
голосування.    Голова Загальних зборiв      Педченко Роман Григорович    
Секретар Загальних зборiв     Дiденко Тетяна Вiкторiвна  

 



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 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

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 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA 4000087399 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

360 70 000 25 200 000 100 

Опис 
На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля акцiями Товариства у звiтному перiодi не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй 
Товариства на фондових бiржах не було. Рiшення про додаткову емiсiю акцiй не приймалося. 

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
всього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 39 302 118 396 0 0 39 302 118 396 
  будівлі та споруди 5 041 5 041 0 0 5 041 5 041 
  машини та обладнання 83 79 0 0 83 79 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 33 191 112 382 0 0 33 191 112 382 
  інші 987 877 0 0 987 877 
2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 39 302 118 396 0 0 39 302 118 396 

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) 

129 982 67 130 

Статутний капітал (тис.грн) 25 200 25 200 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

0 0 

Опис  
Висновок  

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

  0 0  
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 



за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 8 422 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 225 477 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 233 899 X X 

Опис кредитiв у товариства немає 

 



 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Найменування 
уповноваженого 

органу, що 
прийняв рішення 

Гранична 
сукупна вартість 

правочинів 
(тис.грн) 

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис.грн) 

Співвідношення 
граничної 
сукупної 
вартості 

правочинів до 
вартості активів 

емітента за 
даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 

особливої 
інформації в 

загальнодосту
пній 

інформаційній 
базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 
товариства, на 

якому розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 25.04.2017 Рiчнi Загальнi Збори 
акцiонерiв 

500 000 319 646 156,42 оговори 
страхування та 

перестрахування; 
договори 

купiвлi-продажу 
цiнних паперiв, 

землi, нерухомостi, 
iншого майна та 

активiв; фiнансовi 
договори (в тому 
числi: договори 
застави; поруки; 

гарантiї; 
вiдступлення права 

вимоги; 
переведення боргу, 

поворотної 
фiнансової 

допомоги, позики, 
розмiщення 

депозитiв та iншi). 

25.04.2017 http://ams.com.ua/ 

Опис: 

25.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв емiтента (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 р.) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в особi Голови Правлiння, та надання згоди на їх укладення протягом не бiльш як одного року з дати цих Зборiв. 
Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року: господарськi договори; договори страхування та перестрахування; договори 
купiвлi-продажу цiнних паперiв, землi, нерухомостi, iншого майна та активiв; фiнансовi договори (в тому числi: договори застави; поруки; гарантiї; вiдступлення права 



вимоги; переведення боргу, поворотної фiнансової допомоги, позики, розмiщення депозитiв та iншi). Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом року не повинна перевищити 500 000 000 (п'ятcот мiльйонiв) грн. При розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страхування 
та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв 
та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань за цими договорами. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 319 646 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi складає 156,42 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 70 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах 
емiтента - 70 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй ,що проголосували "за" прийняття рiшення - 70 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" 
прийняття рiшення - 0 шт. 



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 
25.04.2017 25.04.2017 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 
 

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 2017 1 1 
2 2016 2 1 
3 2015 3 2 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів 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 

 
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 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 



Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

X  

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше 

(запишіть) 
- 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 
(так/ні)?  ні 
 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є 
власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити)  
 
У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення:  
 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення:  
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 
членів наглядової ради - акціонерів 3 
членів наглядової ради - представників акціонерів 0 
членів наглядової ради - незалежних директорів 2 
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками 
акцій 

0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 
акцій 

0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 
10 відсотками акцій 

0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 0 



10 відсотками акцій 
 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 
 Так Ні 
Складу  X 
Організації  X 
Діяльності  X 
Інше 
(запишіть) 

Наглядова рада не проводила самооцiнку 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 
завдань 
- 

 
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  6 
 
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 

Інше (запишіть) 
У складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено 
У складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено 

 
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: - 
 
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 
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 зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 
строк або не було обрано нового члена 

 X 

Інше 
(запишіть) 

24.05.2016 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, введено 
посаду ревізора 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  1 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 
належит

ь до 
компете

нції 
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 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови так ні ні ні 



та членів ревізійної комісії 
Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу 

ні так 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 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 

загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
НКЦПФР 
про ринок 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-с

торінці 
акціонерн

ого 
товариства 



цінних 
паперів 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 відсотків 
та більше статутного 
капіталу 

так так так так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 
документи 

так ні так так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

так ні так так так 

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)  так 
 
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) 

Рiшенням Наглядової Ради 

 
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) 

Вiдсутнє iнше 

 
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) 
Товариство не планує залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв. 

 
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? (так/ні)  ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  так 
 
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: 03.03.2010; яким органом управління 
прийнятий: Загальнi Збори акцiонерiв 
 
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 03.03.2010 р.), протягом 2016 року 
дотриманi. 
 

Звіт про корпоративне управління 
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 
Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в 
iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання 
ринкової вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв. Предметом 
безпосередньої дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування, фiнансова дiяльнiсть, 
пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, виконання 
зазначених видiв дiяльностi у виглядi надання послуг для iнших страховикiв на пiдставi 
укладених цивiльно-правових угод, надання послуг (виконання робiт), якщо це безпосередньо 
пов'язано iз зазначеними видами дiяльностi, а також будь-якi операцiї для забезпечення власних 
господарських потреб Товариства.  
 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 
Власники iстотної участi вiдсутнi. 
 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 



Порушень внутрiшнiх правил з боку членiв Наглядової ради та Правлiння за 2017 рiк не було. 
 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 
про відсутність таких заходів 
Протягом 2017 року щодо Товариства були застосованi наступнi заходи впливу : - вiдповiдно до 
Постанови про застосування штрафної санкцiї за правопорушення, вчиненi на ринках 
фiнансових послуг вiд 09.06.2017 р. №679/987/13-4/14 застосовано штрафну санкцiю (штраф) у 
розмiрi 1 700, 00 грн.; - вiдповiдно до Постанови про застосування штрафної санкцiї за 
правопорушення, вчиненi на ринках фiнансових послуг вiд 28.07.2017 р.№864/1283/13-4/14 /П 
застосовано штрафну санкцiю (штраф) у розмiрi 1 700, 00 грн.;  - вiдповiдно до Акту про 
результати планової виїзної перевiрки з питань дотримання вимог податкового, валютного та 
iншого законодавства застосовано штрафну санкцiю (штраф) у розмiрi 46 961,00 грн.;  
Протягом 2017 року до членiв наглядової  ради  Товариства   заходи впливу не 
застосовувалися. Протягом 2017 року до членiв виконавчого органу  Товариства  заходи 
впливу застосовувалися:  - вiдповiдно до Постанови Голосiївського районного суду м. Києва вiд 
18.10.2017 року за вчинення адмiнiстративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 163-1 
КУпАП застосовано адмiнiстративне стягнення у виглядi штрафу в розмiрi 5 (п'яти) 
неоподаткованих мiнiмумiв доходiв громадян, а саме 85 грн. на користь держави та 320 грн. 
судовий збiр на користь держави  
 
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 
ключові характеристики або про відсутність такої системи 
На виконання вимог чинного законодавства в Товариствi створена та дiє система управлiння 
ризиками, зокрема затверджена стратегiя управлiння ризиками, призначений вiдповiдальний 
працiвник за контролем та оцiнкою ризикiв, проводиться стрес-тестування (Протокол 
Наглядової ради №45 вiд 26.06.2014р.). Ключовими характеристиками системи управлiння 
ризиками в товариствi є спрямованiсть на обiзнанiсть, уникнення та мiнiмiзацiю ризикiв, 
розподiл повноважень мiж всiма органами управлiння, систематичнiсть, постiйне вдосконалення 
системи управлiння ризиками. 
 
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку 
На протязi року в Товариствi функцiонувала система внутрiшнього аудиту (контролю). 
Здiйснювався постiйний монiторинг дотримання з боку Товариства вимог чинного 
законодавства України, зокрема нормативно-правових актiв державних органiв, якi здiйснюють 
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, 
Наглядової ради та Правлiння Товариства. В ходi здiйснення нагляду за поточною дiяльнiстю 
Товариства встановлювались реальнiсть та достовiрнiсть господарських операцiй; повнота 
вiдображення у бухгалтерських документах господарських операцiй, що мали мiсце на момент 
перевiрки.  Проводилась перевiрка результатiв поточної фiнансової дiяльностi Страховика, та 
аналiз iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, i випадки 
можливого перевищення повноважень посадовими особами Товариства. Також здiйснювалось 
виконання iнших передбачених чинним законодавством України функцiй, пов'язаних з наглядом 
за дiяльнiстю Товариства. 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 
Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений в Статутi розмiр 



вiдсутнi  
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 
Купiвля-продаж активiв протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 
страховика розмiр проводилась. 
 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 
Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи 
iншого об'єднання, вiдсутнi. 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 
Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю 
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до 
МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 
"Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та 
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", а також  згiдно з Вимогами до 
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженими 
Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi i Комiсiя)вiд 29 вересня 
2011 р. N 1360.  Комiсiя пiдготувала для використання в роботi учасниками ринку цiнних 
паперiв Довiдку щодо пiдготовки примiток до фiнансової звiтностi, складеної за мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi, що враховано при складаннi звiтностi. 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма  "АУДИТ-СТАНДАРТ",  код 
ЄДРПОУ 32852960, Мiсцезнаходження:  04080, м. Київ,  вул. Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 лiтера 
"А".    
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
 загальний стаж аудиторської діяльності 
 7 рокiв.                                                                                                                     
 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
 1 рiк 
 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 
року 
 ТОВ "Аудиторська фiрма "Оригiнал" (код ЄДРПОУ 22862145, 04070 м. Київ, вул. 
Волоська, 50/38, кв.3). 
 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора 
 Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй 
внутрiшнього аудитора - не було.   
 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
  - з 2011 р. ТОВ "Аудиторська фiрма "Iнтелект - Капiтал" (код ЄДРПОУ 36391522, 03062, 
м. Київ, вул. Чистякiвська, 2 оф. 307);  - з 2012 р. ТОВ "Аудиторська фiрма "Оригiнал" (код 
ЄДРПОУ 22862145, 04070 м. Київ, вул. Волоська, 50/38, кв.3). 
 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 



та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг 
 Стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року та 
факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським 
висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг 
- вiдсутнi. 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
 наявність механізму розгляду скарг 
 Наявнiсть механiзму розгляду скарг - Товариство використовує максимальну кiлькiсть 
можливих iнструментiв заявлення скарг - як документальних, так i електронних (через 
офiцiйний сайт Товариства, електронну пошту вiдповiдальних посадових осiб тощо). Споживачi 
(клiєнти) мають можливiсть заявляти скарги як через уповноваженi державнi органи нагляду за 
страховою дiяльнiстю, так i безпосередньо до керiвництва Страховика.   
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги 
 Прiзвище, iм`я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги: Голова правлiння Дiденко Тетяна Вiкторiвна 
 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 
скарг) 
 Стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових 
послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли та кiлькiсть задоволених скарг) - протягом 2017 
року через усi канали заявлено скарг всього надiйшло 5 скарг, скарги визнанi та задоволенi 
Страховиком в повному обсязi.  
 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 
установою та результати їх розгляду 
 Наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг Страховиком та 
результати їх розгляду: За 2017р. до судiв надiйшло 8 позовiв стосовно надання фiнансових 
послуг Товариством.    За результатами розгляду п'ять позовiв задоволено, один знаходиться на 
розглядi у судi, два позови розглянуто, в задоволеннi вiдмовлено.  
 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
1 Найменування аудиторської фірми 

(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

ТОВ "АУДИТОРСЬКА 
ФIРМА "АУДИТ 

-СТАНДАРТ" 
2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків - 
фізичної особи) 

32852960 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

м. Київ, вул. 
Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 

лiтера "А" 
4 Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

номер: 3345, дата видачі: 
26.02.2004 

5 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 

Реєстраційний номер 196, серія 
П,  номер 000196, дата видачі 
20.12.2045, строк дії 19.12.2018 

6 Номер та дата видачі свідоцтва про 
відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою 
України 

номер: , дата видачі:  

7 Звітний період, за який проведено 
аудит фінансової звітності 

з 01.01.2017 по 31.12.2017 

8 Думка аудитора (01 - безумовно 
позитивна; 02 - із застереженням; 03 - 
негативна; 04 - відмова від 
висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (у разі 
наявності) 

Ми провели аудит фiнансової 
звiтностi  ПРИВАТНОГО   

АКЦIОНЕРНОГО        
ТОВАРИСТВА   

"СТРАХОВА  КОМПАНIЯ   
"АСКО-МЕДСЕРВIС " , 

мiсцезнаходження Компанiї: м. 
Київ, вул. Горького,122., код за 

ЄДРПОУ юридичної особи: 
13550765, що складається зi 
звiту про фiнансовий стан на 
31 грудня 2017 р., звiту про 
сукупний дохiд, звiту про 



змiни у власному капiталi та 
звiту про рух грошових коштiв 

за рiк, що закiнчився 
зазначеною датою, i примiток 

до фiнансової звiтностi, 
включаючи стислий виклад 

значущих облiкових полiтик. 
На нашу думку, за винятком 
впливу питання, описаного в 
роздiлi "Основа для думки iз 
застереженням", фiнансова 

звiтнiсть, що додається, 
вiдображає достовiрно, в усiх 
суттєвих аспектах фiнансовий 
стан Товариства на 31 грудня 

2017 р., її фiнансовi результати 
i грошовi потоки за рiк, що 

закiнчився зазначеною датою, 
вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi 
(МСФЗ).   

10 Номер та дата договору на проведення 
аудиту 

номер: 2-1-22/01, дата: 
22.01.2018 

11 Дата початку та дата закінчення 
аудиту 

дата початку: 28.02.2018,  дата 
закінчення: 27.03.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 27.03.2018 
13 Розмір винагороди за проведення 

річного аудиту, грн 
25 000,00 

 
 





КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"АСКО-МЕДСЕРВIС" 

за ЄДРПОУ 13550765 

Територія м.Київ, Голосiївський р-н за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

  за КОПФГ - 

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя 

за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 14 
Адреса, телефон: 03150 м.Київ, вул. Антоновича, буд.122, (044) 247-40-70 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2017 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 625 593 
    первісна вартість 1001 625 627 
    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 34 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 34 261 113 355 
    первісна вартість 1011 34 659 113 881 
    знос 1012 ( 398 ) ( 526 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 5 041 5 041 
    первісна вартість 1016 5 041 5 041 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 25 441 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 3 478 550 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 35 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 5 257 5 172 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 74 103 124 746 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 63 383 
Виробничі запаси 1101 63 383 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 22 460 55 885 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 18 22 
    з бюджетом 1135 1 11 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 166 342 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 13 658 54 403 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 32 219 61 292 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 32 219 61 292 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 2 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 176 958 66 795 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 8 0 
    резервах незароблених премій 1183 176 950 66 795 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 245 543 239 135 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 319 646 363 881 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25 200 25 200 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 23 238 102 429 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 690 887 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 18 002 1 466 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 67 130 129 982 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 45 38 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 45 38 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 203 846 93 887 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 3 587 8 207 
    резерв незароблених премій 1533 200 259 85 680 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 203 891 93 925 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 0 0 
    розрахунками з бюджетом 1620 5 173 8 422 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 5 173 8 422 
    розрахунками зі страхування 1625 0 0 
    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 
    одержаними авансами 1635 0 2 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 1 665 395 
Поточні забезпечення 1660 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 41 787 131 155 
Усього за розділом IІІ 1695 48 625 139 974 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 319 646 363 881 

 
Керівник    Ю.С. Iваненко 
 
Головний бухгалтер   Л.Л.Гудемчук 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"АСКО-МЕДСЕРВIС" 

за ЄДРПОУ 13550765 

 

Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) 

за 2017 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 66 487 36 127 

Чисті зароблені страхові премії 2010 66 487 36 127 
Премії підписані, валова сума 2011 1 002 902 405 617 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 940 840 ) ( 354 439 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -114 579 191 975 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 -110 154 176 924 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 147 ) ( 427 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 3 634 ) ( 9 659 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 62 706 26 041 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -4 629 4 891 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -4 620 4 891 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 9 0 
Інші операційні доходи 2120 7 612 9 933 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1 478 ) ( 2 146 ) 
Витрати на збут 2150 ( 36 422 ) ( 19 742 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 3 380 ) ( 6 651 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 24 409 12 326 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 4 174 3 427 



Інші фінансові доходи 2220 0 0 
Інші доходи 2240 15 767 4 521 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 67 ) 
Інші витрати 2270 ( 32 717 ) ( 5 311 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 11 633 14 896 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -24 209 -10 962 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 3 934 

    збиток 2355 ( 12 756 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 79 191 21 077 
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 79 191 21 077 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 79 191 21 077 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 66 615 25 011 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 91 235 
Витрати на оплату праці 2505 605 1 103 
Відрахування на соціальні заходи 2510 133 222 
Амортизація 2515 67 139 
Інші операційні витрати 2520 40 531 27 267 
Разом 2550 41 427 28 966 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 
Керівник    Ю.С. Iваненко 
 
Головний бухгалтер   Л.Л.Гудемчук 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"АСКО-МЕДСЕРВIС" 

за ЄДРПОУ 13550765 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2017 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 19 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 0 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 210 791 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 39 36 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 984 248 386 994 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 4 095 93 890 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 24 085 ) ( 1 317 ) 
Праці 3105 ( 465 ) ( 874 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 127 ) ( 212 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 21 133 ) ( 6 017 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 21 007 ) ( 5 790 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 126 ) ( 227 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 480 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 873 957 ) ( 296 460 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 35 978 ) ( 156 593 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 32 847 19 777 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 0 22 590 
    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 ( 3 652 ) ( 22 735 ) 
    необоротних активів 3260 ( 50 ) ( 24 ) 
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 -3 702 -169 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 29 145 19 608 
Залишок коштів на початок року 3405 32 219 12 445 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -71 166 
Залишок коштів на кінець року 3415 61 293 32 219 

 
Керівник    Ю.С. Iваненко 
 
Головний бухгалтер   Л.Л.Гудемчук 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"АСКО-МЕДСЕРВIС" 

за ЄДРПОУ 13550765 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2017 рік 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

  надход- 
ження 

видаток надход- 
ження 

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 Х 0 Х 

    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 не 
грошових 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 Х 0 Х 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 3557 0 0 0 0 



оборотних активів  
Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань  

3560 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 

Грошові кошти від операційної 
діяльності  

3570 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 Х 0 Х 
Надходження від отриманих:  
    відсотків   

3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 
Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 
Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 
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 Х 0 Х 



    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві  

3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 
Витрачання на:  
    Викуп власних акцій  

3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 
    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 
Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди  

3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 
дочірньому підприємстві  

3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 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 Х 0 Х 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів  

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 0 0 0 0 
 
Керівник    Ю.С. Iваненко 
 
Головний бухгалтер   Л.Л.Гудемчук 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКО-МЕДСЕРВIС" 

за ЄДРПОУ 13550765 

 
Звіт про власний капітал 

За 2017 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 25 200 23 238 0 690 18 002 0 0 67 130 
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 -3 763 0 0 -3 763 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 25 200 23 238 0 690 14 239 0 0 63 367 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 -12 576 0 0 -12 576 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 79 191 0 0 0 0 0 79 191 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 79 191 0 0 0 0 0 79 191 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   
Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 197 -197 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 79 191 0 197 -12 773 0 0 66 615 
Залишок на кінець року  4300 25 200 102 429 0 887 1 466 0 0 129 982 

 
Керівник    Ю.С. Iваненко 
 
Головний бухгалтер   Л.Л.Гудемчук 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

ПРИМIТКИ 
ДО  ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ ЗА РIК, ЯКИЙ  ЗАКIНЧИВСЯ    31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ 
Приватного акцiонерного товариства  
<Страхова компанiя <АСКО-Медсервiс>  
КОД ЄДРПОУ 13550765 
(в тис. грн.)  
БАЛАНС (Звiт про фiнансовий стан) 
станом на 31 грудня 2017р. 
 Примiтки 2017 2016 
1 2 3 4 
АКТИВИ    
Непоточнi активи    
Нематерiальнi активи 7.7 593 625 
Основнi засоби 7.6 113355 34261 
Iнвестицiї, доступнi для продажу 7.10 550 28919 
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 7.10 5172 5257 
Iнвестицiйна нерухомiсть 7.10 5041 5041 
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 7.10 35  
Поточнi активи    
Запаси 7.9 383 63 
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 7.8 177460 213261 
Необоротнi активи, призначенi для продажу    
Грошовi кошти та їх еквiваленти 7.11 61292 32219 
    
Усього активи  363881 319646 
Власний капiтал та зобов'язання    
Власний капiтал    
Статутний капiтал 7.12 25200 25200 
Емiсiйний дохiд    
Неоплачений капiтал    
Резерв переоцiнки основних засобiв 7.12 102429 23238 
Резервний капiтал 7.12 887 690 
Нерозподiленi прибутки 7.13 1466 18002 
Усього капiтал  129982 67130 
Непоточнi зобов'язання    
Вiдстроченi податковi зобов'язання    
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 7.16 38 45 
Поточнi зобов'язання    
Страховi резерви 7.14 93887 203846 
Короткостроковi позики    
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями за фiнансовою орендою 
   
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 7.15 139974 48625 
    
Всього зобов'язань  233899 252516 
Разом власний капiтал та зобов'язання  363881 319646 
 
 



ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ  
(Звiт про сукупний дохiд) 
станом на 31 грудня 2017 року 
 
 
 Примiтки 2017 2016 
1 2 3 4 
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) 7.1 66487 36127 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) 7.1 (3781) (10086) 
Валовий прибуток  62706 26041 
Iншi доходи 7.2 7612 9933 
Витрати на збут  (36422) (19742) 
Адмiнiстративнi витрати 7.4 (1478) (2146) 
Iншi витрати  (3380) (6651) 
Фiнансовi доходи 7.3 19941 7948 
Фiнансовi витрати  (32717) (5378) 
Прибуток до оподаткування  11633 14896 
Витрати з податку на прибуток 7.5 (24209) (10962) 
Прибуток вiд дiяльностi, що триває  200 1364 
Збиток вiд припиненої дiяльностi  0 0 
ПРИБУТОК ЗА РIК  (12576) 3934 
Iншi сукупнi прибутки    
Переоцiнка iнвестицiй, доступних для продажу  79191 21077 
Податок на прибуток, пов'язаний з компонентами iншого сукупного прибутку  
  
Iнший сукупний прибуток за рiк, за вирахуванням податкiв  79191 21077 
УСЬОГО: СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗАРIК - 66615 25011 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ 
(за прямолинейним методом) 
за рiк, що закiнчися 31 грудня 2017р. 
 
 
Найменування статтi Примiтка 2017 2016 
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 
Надходження вiд: 
Страхових премiй  984248 386994 
Операцiйної оренди  39 36 
Вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках  210 791 
Iншi надходження  4095 93909 
Витрачання на оплату: 
Товарiв (робiт, послуг)  24085 1317 



Працi  465 874 
Вiдрахувань на соцiальнi заходи  127 212 
Зобов'язань iз податкiв i зборiв  21133 6017 
Зобов`язань за страховими контрактами  873957 296460 
Iншi витрачання  35978 157073 
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi   
 32847 19777 
II.Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi 
Надходження вiд: 
Реалiзацiї фiнансових iнвестицiй   22590 
Отриманих вiдсоткiв    
Iншi надходження    
Витрачання: 
На придбання фiнансових iнвестицiй  3652 22735 
Iншi витрачання  50 24 
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної  дiяльностi   (3702) (169) 
III.Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi 
Надходження вiд: 
Власного капiталу    
Iншi надходження     
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi     
Чистий рух коштiв за звiтний перiод  29145 19608 
Залишок коштiв на початок року  32219 12445 
Вплив змiни валютних курсiв на залишки коштiв                                                                 
  (71) 166 
Залишок коштiв на кiнець року  61293 32219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗВIТ ПРО ЗМIНИ В КАПIТАЛI 
за рiк, що закiнчися 31 грудня 2017 року 
 
 Вкладений акцiонерний капiтал Емiсiйний дохiд Резерв переоцiнки основних 
засобiв Резервний капiтал Не-розподiлений прибуток/ збиток Неоплачений капiтал
 Усього власний капiтал 
Залишок на 31 грудня 2016 року 25200  23238 690 18002  67130 
Iншi змiни         (3763)  (3763) 
Усього сукупний прибуток за рiк   79191 197 (12773)  66615 
Погашення заборгованостi з капiталу        
Залишок на 31 грудня 2017 року 25200  102429 887 1466  129982 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. IНФОРМАЦIЯ ПРО СТРАХОВУ КОМПАНIЮ 
 
Приватне акцiонерне товариство <Страхова компанiя <АСКО-Медсервiс>  (далi  по тексту - 
<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. 
Мiсцезнаходження Компанiї: м. Київ, вул. Антоновича,122. 
Загальна кiлькiсть працiвникiв Компанiї становила 12 чоловiк на 31.12.2017 та 12 чоловiк на 
31.12.2016  вiдповiдно. 
Станом на 31 грудня 2016 р. та 31 грудня 2017р. учасниками Товариства були: 



п/н П.I.Б./найменування акцiонера Кiлькiсть акцiй, шт. 
 31.12.2017 
% 31.12.2016 
% 
1. Абрасiмов Андрiй Васильович (Україна) 28.06.1971 р.н.,  
вул. Авраменко, буд. 16, кв. 132,  
м. Запорiжжя, Запорiзька обл., 69120 6650 9,50% 9,50% 
2. Чорний Олександр Iванович (Україна) 31.07.1959 р.н.  
вул. Червонопартизанська, буд. 1,  
с. Єлизаветiвка, Днiпропетровска обл., 51831 6650 9,50% 9,50% 
3. Буденко Катерина Володимирiвна (Україна) 01.10.1987 р.н., пр-т. Григоренка, буд. 18а, 
кв. 255, м. Київ, 02081 6650 9,50% 9,50% 
4. Iваненко Юлiя Степанiвна (Україна) 04.10.1979 р.н., вул. Милославська, буд. 16, кв. 219, 
м. Київ, 02225 6650 9,50% 9,50% 
5. Левадна Юлiя Андрiївна (Україна) 01.08.1987 р.н., вул. Симиренка, буд. 31, кв. 141, м. 
Київ, 03134 3500 5,00% 5,00% 
6. Антоненко Вiкторiя Павлiвна (Україна) 17.04.1986 р.н., вул. Крупська, буд. 33, смт. 
Недригайлiв, Сумська обл.,42100 6650 9,50% 9,50% 
7. Сахновська Олена Дмитрiвна (Україна) 14.06.1983 р.н., вул. О. Телiги, буд. 27-А, кв. 43, 
м. Київ, 04060 6650 9,50% 9,50% 
8. Педченко Роман Григорович (Україна) 20.05.1976 р.н., вул. Василя Касiяна, буд. 2/1, кв. 
92, м. Київ, 03191 6650 9,50% 9,50% 
9. Клиша Наталiя Олександрiвна (Україна) 01.03.1958 р.н.,  
вул. Бажана, буд. 36, кв. 150,  
м. Київ, 02140 6650 9,50% 9,50% 
10. Дума Вiктор Олександрович (Україна) 30.07.1987 р.н.,  
вул. Островського, буд. 4а, кв. 4,  
м. Березне, Рiвненська обл., 34600 6650 9,50% 9,50% 
11. Шаравара Олександр Петрович (Україна), 29.03.1977 р.н.,  
вул. О.Пчiлки, буд. 4, кв. 308,  
м. Київ, 02081 6650 9,50% 9,50% 
 Всього: 70 000 100,00 100,00 
 
Станом на 31.12.2017 року виконанi в повному обсязi умови по формуванню статутного 
капiталу. Статутний капiтал становить 25 200 000 (Двадцять п'ять мiльйонiв двiстi тисяч) грн. 00 
коп. 
 
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.  
Лiцензiя  на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування авiацiйного страхування 
цивiльної авiацiї.Нацкомфiнпослуг.                                                                                           
Строк дiї лiцензiї з 12.12.2017 року безстроковий.  
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 2017 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.ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
 
3.1.Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована 
з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 
потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 
прийняттi ними економiчних рiшень. 
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової 
звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та 
Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 
(РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi 
Мiнiстерства фiнансiв України. 
Згiдно ст.12 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" 
Товариство складає звiтнiсть за МСФЗ. 
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає 
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2017 
року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 
 
3.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi 
Наступнi стандарти не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися вперше в 
наступних перiодах. Вони призведуть до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та iнших 
розкриттях до фiнансової звiтностi. Компанiя не очiкує, що вплив таких змiн на фiнансову 
звiтнiсть буде суттєвим. 
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку внесено змiни в такi стандарти як:  
МСФЗ 15 <Виручка за договорами з покупцями>  - набуває чинностi 01.01.2018р.; 
МСФЗ 9<Фiнансовi iнструменти> -  набуває чинностi 01.01.2018р.; 
МСФЗ 16 <Оренда> - набуває чинностi 01.01.2019р. 



Що стосується  МСФЗ (IFRS) 15 <Виручка за договорами з клiєнтами>  
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 i передбачає нову модель, що включає п'ять 
етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ (IFRS) 
15 виручка визнається за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує 
отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 
передбачають бiльш структурований  пiдхiд до оцiнки i визнання виручки. Новий стандарт по 
виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до визнання виручки 
згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з  або 
пiсля 1 сiчня 2018 року, ретроспективно в повному обсязi або з використанням модифiкованого 
ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час 
Товариство оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 15 i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну 
дату вступу в силу. 
Що стосується МСФЗ (IFRS) 9 <Фiнансовi iнструменти> 
МСФЗ 9 в поточнiй редакцiї, що вiдображає результати першого етапу проекту Ради з МСФЗ по 
замiнi МСФЗ 39, застосовується щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та фiнансових 
зобов'язань, як вони визначенi в МСФЗ 39. 
Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. 
Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є 
обов'язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 зробить вплив на класифiкацiю та оцiнку 
фiнансових активiв Товариства, але не зробить вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових 
зобов'язань.  Набувають чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2018 
року, дозволяється дострокове застосування. В даний час Товариство оцiнює вплив МСФЗ 
(IFRS) 9  i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату вступу в силу. 
Що стосується МСФЗ (IFRS) 16 <Оренда> 
МСФЗ 16 скасовує поточну подвiйну модель облiку оренди орендарями, вiдповiдно до якої 
договори фiнансової оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан, а договори операцiйної 
оренди не вiдображаються. Замiсть неї вводиться єдина модель вiдображення всiх договорiв 
оренди в звiтi про фiнансовий стан в порядку, схожому з поточним порядком облiку договорiв 
фiнансової оренди. МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та 
розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з 
використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в 
МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди.  
Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - що до оренди активiв з 
низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (тобто 
оренди зi строком не бiльше12мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати 
зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який 
представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у 
формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за 
зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування. 
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї 
(наприклад, змiнi термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу 
або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв).У бiльшостi випадкiв орендар 
буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу в формi 
права користування. 
МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в 
порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але 
не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати 
даний стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого 
ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення. 
В даний час Товариство оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 16 i планує застосувати новий стандарт на 



вiдповiдну дату вступу в силу. 
За рiшенням керiвництва Компанiї МСФЗ (IFRS) 9 <Фiнансовi iнструменти>, МСФЗ 15 
<Виручка по договорах з покупцями>, МСФЗ 16 <Оренда> до дати набуття чинностi не 
застосовуються. На даний час керiвництво Компанiї оцiнює вплив даних стандартiв на свою 
фiнансову звiтнiсть. 
 
3.3 Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення. 
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта 
України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 
 
3.4 Припущення про безперервнiсть дiяльностi  
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 
дiяльностi. Фiнанасова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 
 
3.5 Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвництвом 
Товариства 31.01.2018 року. Нi учасники , нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї 
фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 
 
3.6 .Звiтний перiод фiнансової звiтностi 
Звiтним перiодом, за який сформована фiнансова звiтнiсть Товариства, є перiод з 01.01.2017 
року по 31.12.2017 року. 
 
4. СУТТЕВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ. 
 
4.1 Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi 
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi,за винятком оцiнки за 
справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСБО39 <Фiнансовi 
iнструменти: визнання  та оцiнка> та використанням методiв оцiнки МСФЗ 13 <Оцiнки за 
справедливою вартiстю>. Такi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань 
або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз 
дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi, визначенi визначення справедливої вартостi. 
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з 
використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. 
 
4.2 Загальнi положення щодо облiкових полiтик 
4.2.1 Основа формування облiкових полiтик  
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 
застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ 
наводить облiковi полiтики, якi за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову 
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до 
яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є 
несуттєвим. 
Облiкова полiтика  розроблена та затверджена керiвництвом  вiдповiдно до вимог МСБО 8 
<Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних МСФЗ. 
Протягом звiтного перiоду Товариство дотримувалось наступних принципiв дiяльностi, облiку 
та складання фiнансової звiтностi: автономнiсть, безперервнiсть, перiодичнiсть, нарахування та 
вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi та єдиного 



грошового вимiрника. 
4.2.2 Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших 
подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, 
для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 
Товариство не застосовувало змiни в облiкових полiтиках в 2017 роцi порiвняно iз облiковими 
полiтиками, якi Товариство використовувало для складання фiнансової звiтностi за перiод, що 
закiнчився 31 грудня 2016 року. 
4.2.3 Форма та назви фiнансових звiтiв  
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 
<Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>. 
-    Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 р., 
-    Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 р., 
-    Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 р., 
-    Звiт про власний капiтал за 2017 р., 
          -    Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 р., 
4.2.4 Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах  
Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 
збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати 
класифiкують вiдповiдно до їх функцiй.  
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 
здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 
основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про 
основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових 
записiв Товариства. 
 
4.3 Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв  
4.3.1 Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли 
воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з 
придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою 
розрахунку. 
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: 
- фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку; 
- фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: 
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю; 
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку. 
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство 
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо 
належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. 
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 
4.3.2 Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. 
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 
вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 
короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 



Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 
активами. 
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою 
вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 
здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами НБУ. 
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у 
випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї), цi активи можуть 
бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про 
лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, 
визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного 
перiоду. 
4.3.3 Дебiторська заборгованiсть 
Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 
грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання. 
Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли 
Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка 
дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi 
погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. 
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за 
амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.  
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова 
вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. 
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою 
вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми 
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв 
та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для 
фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 
окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi 
групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi 
свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї 
непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи 
дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як 
збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або 
географiчному регiонi. 
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 
зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, 
яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд 
зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування 
визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi 
вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Дебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюється за 
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо 
таке призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання, що iнакше 
виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за 
ними на рiзних пiдставах. 
Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка 
дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату 
оцiнки. 



У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, 
такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду. 
4.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку 
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств. 
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. 
Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом 
органiзатора торгiвлi. 
 Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi 
активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 
вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на 
користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу 
активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за 
найсприятливiший ринок. 
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi 
вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, 
максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих 
вхiдних даних.  
 Оцiнка акцiй, що входять до складу активiв Товариства та перебувають у бiржовому 
списку органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, 
здiйснюється за останньою балансовою вартiстю. 
Для оцiнки акцiй, що входять до складу активiв Товариства та не перебувають у бiржовому 
списку органiзатора торгiвлi, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин 
наближеною оцiнкою справедливої вартостi може бути собiвартiсть. Це може бути тодi, коли 
наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує 
широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi, а собiвартiсть є найкращою оцiнкою 
справедливої вартостi у цьому дiапазонi. 
 Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, 
Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення 
можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами 
кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi 
фондового ринку. 
Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi 
включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням 
наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких 
емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.  
4.3.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить 
облiгацiї та векселi. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою 
собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд 
знецiнення, якщо вони є. 
4.3.6. Зобов'язання. Кредити банкiв 
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 
ознак: 
- Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню 
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 
- Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом 
щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 
зобов'язань.  



Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень 
мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань 
вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка 
рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках 
протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. 
4.3.7. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати 
актив та виконати зобов'язання одночасно 
4.4  Облiковi полiтики щодо основних засобiв, нематерiальних активiв та iнвестицiйної 
нерухомостi  
4.4.1 Основнi засоби. 
Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про основнi засоби та 
розкриття її в фiнансовiй звiтностi здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами МСБО 16 <Основнi 
засоби>. 
Компанiя використовує 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. 
Власнi активи. 
Об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами за 
вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. 
У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний 
строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних 
засобiв. 
Орендованi активи. 
Оренда (лiзинг), за умовами якої до Компанiї переходять практично всi ризики i вигоди, що 
випливають з права власностi, класифiкується як фiнансовий лiзинг. Об'єкти основних засобiв, 
придбанi в рамках фiнансового лiзингу, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в сумi 
найменшою з двох величин: справедливої вартостi або приведеної до поточного моменту 
вартостi мiнiмальних лiзингових платежiв на дату початку оренди за вирахуванням накопиченої 
амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. 
 
Амортизацiя. 
Амортизацiя по основним засобам нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу 
протягом передбачуваного строку їх корисного використання i вiдображається у складi 
прибутку або збитку. Амортизацiя нараховується з дати придбання об'єкта, а для об'єктiв 
основних засобiв, зведених господарським способом - з моменту завершення будiвництва 
об'єкта i його готовностi до експлуатацiї. За земельними дiлянками амортизацiя не 
нараховується.  
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. 
 
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. 
4.4.2 Нематерiальнi активи. 
Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про нематерiальнi 
активи i розкриття її в фiнансовiй звiтностi здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами МСБО 38 
<Нематерiальнi активи>. 
Придбанi нематерiальнi активи вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами 
за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. 
Витрати па придбання лiцензiй на спецiальне програмне забезпечення та його впровадження 
капiталiзуються у вартостi вiдповiдного нематерiального активу. Витрати, безпосередньо 
пов'язанi з випуском iдентифiкованого унiкального програмного забезпечення, контрольованого. 
Пiдприємством, капiталiзуються, створений нематерiальний актив визнається тiльки в тому 
випадку, якщо iснує висока вiрогiднiсть отримання вiд нього економiчних вигод, перевищують 
витрати на його розробку, протягом бiльш нiж одного року, i якщо витрати на його розробку 
пiддаються достовiрнiй оцiнцi. 
Створений пiдприємством нематерiальний актив визнається тiльки в тому випадку, якщо 
пiдприємство мас технiчнi можливостi, ресурси i намiр завершити його розробку i 
використовувати кiнцевий продукт. Прямi витрати включають витрата на оплату працi 
розробникiв програмного забезпечення i вiдповiдну частку накладних витрат. Витрати, пов'язанi 
з дослiдницькою дiяльнiстю, визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони виникли. 
Наступнi витрати, пов'язанi з нематерiальних активiв, капiталiзуються тiльки в тому випадку, 
якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з тим об'єктом, до якого цi витрати 
вiдносяться. Витрати, пов'язанi з розробкою або технiчним обслуговуванням програмного 
забезпечення, визнаються як витрати в мiру їх виникнення. 
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. 
Програмне забезпечення при первiсному визнаннi вiдображаються за вартiстю придбання та 
амортизуються, виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. 
 
4.4.3. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi 
Визнання iнвестицiйної нерухомостi 
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину 
будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову 
оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для 
досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при 
наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi. 
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що 
Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною 
нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. 
Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та 
другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних 
цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та 
вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.  
Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi 
Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю 
включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає 
цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо 
вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних 
послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю. 
Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або 
збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або 
збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.  
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазвичай визначається iз залученням 
незалежного оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливої вартостi зумовлюється 
суттєвими для облiку коливаннями цiн на ринку подiбної нерухомостi. Справедлива вартiсть 
незавершеного будiвництва дорiвнює вартостi завершеного об'єкта за вирахуванням витрат на 
закiнчення будiвництва. 
Якщо оцiнити справедливу вартiсть неможливо, Товариство обрає для оцiнки об'єктiв 
iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує 
такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому розкриваються причини, з яких не 
використовується справедлива вартiсть. 
 
4.5.  Облiковi полiтики щодо непоточиих активiв, утримуваних для продажу 
Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 
вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 
використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в 
бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю 
з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не 
нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi 
активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про 
фiнансовi результати. 
 



4.6. Облiковi полiтики щодо оренди 
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>. 
 Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та 
винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку 
оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють 
справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за 
справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi 
оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених 
зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити 
сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi 
вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування 
амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою 
Товариства щодо подiбних активiв. 
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 
залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою 
про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. 
Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi 
протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд 
оренди, визнаються як витрати. 
 
4.7.  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.  
 
Iнвестицiї облiковуються за справедливою вартiстю. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 
враховуються за методом участi в капiталi. 
 
4.7.1. Iнвестицiї 
 
Iнвестицiї 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.  
 
4.7.2. 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. 
 
4.7.3. 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. 
 
4.7.4. 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. 
4.7.5. 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. 
 
4.8. 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.      
 
4.9. 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 на  дату придбання. На дату 
звiтностi  
згiдно облiкової полiтики Товариства запаси  враховуватися наступним чином: 
    -за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої цiни продажу; 
    -при списаннi запасiв Товариство застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi або 
передачi у виробництво з надання страхових послуг за за методом FIFО. 
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. 
 
4.10. 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 
 
Страховi резерви представленi активами вiдповiдно до ПОЛОЖЕННЯ про обов'язковi критерiї 
та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв страховика,  зареєстрованого  в 
Мiнiстерствi юстицiї України 21 березня 2016 р. за № 417/28547. Для представлення страхових 
резервiв компанiя виконала норматив достатностi активiв та не змогла виконати норматив 
диверсифiкованостi активiв. 
Страховi резерви представленi такими категорiями дозволених активiв: 
 2017 рiк 
в тис. грн.  2016 рiк 
в тис. грн.  
грошовi кошти на поточному рахунку 14 187,1 7 424 
банкiвськi вклади  (депозити) 47 000 24 795 
нерухоме майно 18 700 38 238,7 
права вимоги до перестраховикiв   14 000 41 191,5 
ВСЬОГО: 93 887,1 111 649,2 
 
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 
окремо ми застосовували метод розрахунку <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>. 
 
4.11.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. 
 
4.12. 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.       
 
4.13. 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. 
 
4.14. 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. 
 
4.15. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток  
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого 
податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати 
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 
основному чинних) на дату балансу 
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою 
податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж 
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що 
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi 
наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути 
використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених 
податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не 
iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити 
використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть 
застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає 
поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний 
перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у 
власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. 
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 2017 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.  
4.16. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань 
4.16.1. Забезпечення 
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 
конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 
Товариство створює резерв забезпечень на виплату вiдпусток працiвникам. Величину 
забезпечення на виплату вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої працiвникам 
заробiтної плати й норми резервування, обчисленої як вiдношення рiчної планової суми на 
оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi, плюс вiдповiднi внески 
на соцiальне страхування. 
4.16.2. Виплати працiвникам 
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 
надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 
4.16.3. Пенсiйнi зобов'язання 
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати 
працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз 
поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були 
наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена 
вiдповiдна заробiтна плата. 
 
4.17. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi 
4.17.1. Доходи та витрати 
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи 
збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є 
збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв. 
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям 
визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або 
зменшення зобов'язань. 
Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв 
визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: 
а)Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на 
фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; 
б)за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка 
зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими 
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; 
в)суму доходу можна достовiрно оцiнити; 
г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; 
?) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження 
коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату 
балансу. 
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв. 



Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих 
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 
економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 
зобов'язання без визнання активу. 
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 
доходи. 
4.17.2.Операцiї з iноземною валютою 
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну 
Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за 
вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 
iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, 
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, 
вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що 
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому 
перiодi, у якому вони виникають. 
4.17.3.Умовнi зобов'язання та активи 
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в Звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя 
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя 
про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 
 
4.18. Власний капiтал 
 
Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв, в розмiрi 25 200 тис. грн. що пiдтверджено   
Свiдоцтвом 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 в 2017 роцi не нараховувала дивiденди учасникам. 
Вартiсть чистих активiв компанiї станом на 31 грудня 2017р. становить   129 982 тис. грн. (  на 
31 грудня 2016р. становила   67 130 тис. грн.)  i є бiльшою зареєстрованого розмiру статутного 
капiталу страховика (25 200 тис. грн.). 
 
4.19. 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 ПРИПУЩЕННЯ , ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають 
вплив на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження 
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються 
об?рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi 
активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства 
iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих 
розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються 
високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення 
для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 
 
5.1.Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних 
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 
- подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 
Товариства; 
- вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну 
форму; 
- є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 
- є повною в усiх суттєвих аспектах. 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених 
далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 
а)вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 
б)визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у 
Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших 
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну 
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi 
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 
Операцiї, що не регламентованi МСФЗ, вiдсутнi. 
 
5.2.Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 
розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 
iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на судженнях щодо передбачуваних 
майбутнiх грошових потокiв,iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 
фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 <Оцiнка 
справедливої вартостi>. 
 
5.3.Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 
Протягом звiтного 2017 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням незалежних 



оцiнювачiв  не здiйснювалась.  
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до 
оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 
невизначеностi оцiнок, тому що: 
а)вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються 
на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, 
показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також 
специфiчних особливостей операцiй; та 
б)вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи 
(витрати) може бути значним. 
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 
волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань 
пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у 
разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй 
звiтностi чистий прибуток та збиток. 
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 
 
5.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 
iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 
?рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу 
цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво 
вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв. 
 
5.5. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз фiнансових активiв на предмет наявностi 
ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнаєтьсяза наявностi об'єктивних даних, що 
свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у 
результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. 
 
5.6. Використання ставок дисконтування 
В Товариствi протягом звiтного перiоду не облiковувалися активи або зобов'язання, якi 
вимагають дисконтування, внаслiдок чого керiвництво не здiйснювало професiйнi судження 
щодо розмiру таких ставок станом на кiнець звiтного перiоду.  
 
6. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI 
6.1.Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок засправедливою 
вартiстю 
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 
тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець 
кожного звiтного перiоду. 
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  
Вихiднi данi 
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi
 Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його 
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка 



депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових 
потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi 
ставки за депозитними договорами 
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв 
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був 
отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою 
вартiстю. Ринковий, дохiдний  Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, 
котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв 
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 
Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.
 Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за 
вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова 
вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня 
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi 
очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, 
ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 
Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за 
вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi 
грошовi потоки 
 
6.2. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок 
справедливої вартостi на прибуток або збиток 
Товариство здiйснює безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань iз 
використанням закритих вхiдних даних 3-го рiвня, якi протягом поточного звiтного перiоду не 
призвели до змiни розмiру прибутку або збитку звiтного перiоду.  
 
6.3. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої  вартостi
  
             тис. 
грн. 
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень 
(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень 
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень 
(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними) Усього 
Дата оцiнки 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
 31.12.2017 31.12.2016 
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть - - - - 177460
 213261 177460 213261 
Iнвестицiї доступнi до продажу - - - - 550 28919 550 28919 
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть - - - - 139974
 48625 139974 48625 
 
6.4. Перемiщення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi 
У Товариства за звiтний перiод вiдсутнє перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями iєрархiї 
справедливої вартостi. 
 
6.5. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливої вартостi> 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю 
тис. грн. 



 Балансова вартiсть Справедлива  вартiсть 
 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 177460 213261 177460
 213261 
ПАТ <ЗНВКIФ <Прибутковий актив>  3478  3478 
АТ СК <Блакитний полiс>  25441  25441 
ПрАТ <СКАМIТ> 550  550  
Разом 550 28919 550 28919 
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 139974 48625 139974 48625 
Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити 
достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. 
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої 
вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка 
суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для 
користувачiв фiнансової звiтностi.  
 
7. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО РIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI ПОДАНI У ФIНАНСОВИХ 
ЗВIТАХ 
7.1. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт,послуг      тис. грн. 
 2017 рiк 2016 рiк 
Чистi заробленi страховi премiї 66487 36127 
Премiї пiдписанi, валова сума 1002902 405617 
Премiї, переданi у перестрахування 940840 354439 
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума (114579) 191975 
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй (110154) 176924 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) (3781) (10086) 
Валовий прибуток 62706 26041 
 
7.2. Iншi доходи                                                 
тис. грн. 
 2017 рiк 2016 рiк 
Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв  1 
Суми, що повертаються iз централiзованих страхових резервних фондiв 594  
Суми, що отримуються в результатi реалiзацiї переданого страхувальником або iншою особою 
права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки 1 119 
Iншi операцiйнi доходи 7017 9812,7 
Всього 7612 9933 
 
7.3. Iншi фiнансовi доходи                                                                                                   
тис. грн. 
 2017 рiк 2016 рiк 
Дохiд вiд участi в капiталi 4174 3427 
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 15767 4521 
Всього 19941 7948 
 
7.4. Адмiнiстративнi, iншi витрати                                                                                  
тис. грн. 
 2017 рiк 2016 рiк 
Абонплата за послуги зв'язку 16 30 
Амортизацiя немат.активiв 22  
Амортизацiя основних засобiв 34 139 



 
Архивацiя документiв  
  7 
Аудиторськi послуги 22 24 
Вiдрах.на соцiальнi заходи штат.працiвникiв  133 222 
Витр.на опл.працi позашт.працiвн.(по дог.ЦПХ) 46 28 
Витр.на оплату працi шт.працiвникiв  559 1068 
 
Витрати на IT матерiали  
  12 
 
Витрати на господарськi матерiали  
  7 
 
Витрати на канцтовари  
  75 
Витрати на МШП 40 38 
Витрати на ПММ 61  
Вiдрядження-добовi 0,3  
Вiдрядження-проїзд 0,7 0,3 
земельний податок 10 20 
Iнформацiйно-консульт.послуги 5 5 
Iнформацiйно-технiчна пiдтримка 97 71 
Iншi послуги банку. 0,3  
Комiсiйна винагорода за прийняття платежiв ,3 13 
Комiсiя за продаж валюти 5 15 
Комiсiя за РКО 21 36 
Комунальнi послуги (в т.ч. послуги сторон. пiдпр) 45 9 
Надання мiсця для стоянки авто 3  
Налаштування системи контролю доступу 0,6 4 
Нотарiальнi послуги 0,6 15 
 
Обслуговування сайту  
  3 
Оновлення рейтингової оцiнки 24  
Оренда автомобiля 14  
Оренда примiщення 105 123 
оцiнка майна 40 52 
податок з нерухомостi 2 2 
 
Полiграфiчнi послуги (в т.ч. вiзитки)  
  4 
Послуги  дiї цифрового пiдпису 3 1 
Послуги актуарiя 28 5 
Послуги iнтернету 0,9 6 
Послуги кур'єрської доставки 21 20 
Послуги мобiльног зв'язку 3 14 
Послуги реєстратора (депозитарiя, зберiгача) 12 10 
Поштовi витрати 0,3 1 
Прибирання примiщення 3  
Присвоєння кредитного рейтингу 12  



продовження строку дiї та змiни у свiдоцтвi на знак 4  
Публiкацiї 5 15 
Ремонт основних засобiв (послуги) 1 9 
Ремонт примiщення 6  
Страхування орендованого авто 0,3  
Тех.обслуговування авто 25  
Участь у тендерi 4 2 
Юридичнi послуги 31  
Всього 1478 2146 
Операцiйнi витрати Товариства складаються з адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат. 
 
7.5. Податок на прибуток 
 2017 рiк   2016 рiк  
 в тис. грн.  в тис. грн. 
Податок на прибуток за ставкою 3% 24 165  10769 
Податок на прибуток за ставкою 18% 44  193 
ВСЬОГО 24 209  10 962 
Керiвництво Товариства в порядку, передбаченому Податковим кодексом України, прийняло 
рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату з метою оподаткування. 
7.6. Основнi засоби          тис. 
грн. 
 
 Iнвестицiйна нерухомiсть Земельнi дiлянки Офiсна технiка   
Iнструменти, прилади та iнвентар  
 Iншi основнi засоби  
Всього 
Первiсна вартiсть:        
На 31.12.2015 3899 14794 118  1318 20129 
Прибуття   32   32 
Вибуття        
Дооцiнка 1142 18397    19539 
На 31.12.2016 5041 33191 150  1318 39700 
Прибуття   29 19  48 
Вибуття    17   17 
Дооцiнка  79191    79191 
На 31.12.2017 5041 112382 162 19 1318 118922 
       
Накопичена амортизацiя:       
На 31.12.2015 1538  37  222 1797 
Нарахування за 2016 рiк -1538 
   
32   
109  
-1399 
На 31.12.2016   69  329 398 
Нарахування за 2017 рiк    
14 2  
112 128 
 
На 31.12.2017   83 2 441 526 
       



Чиста балансова вартiсть:        
На 31.12.2015 2361 14794 81  1096 18332 
На 31.12.2016 5041 33191 83  987 39302 
На 31.12.2017 5041 112382 79 17 877 118396 
 
 
 
За iсторичною вартiстю Iнвестицiйна нерухомiсть Земельнi дiлянки Офiсна технiка
   
Iнструменти, прилади та iнвентар  
 Iншi основнi засоби  
Всього 
На 31.12.2016 5041 33191 150  1318 39700 
Прибуття   29 19  48 
Вибуття    17   17 
Дооцiнка  79191    79191 
На 31.12.2017 5041 112382 162 19 1318 118922 
Накопичена амортизацiя  
31.12.2016р. - - 69  329 398 
Нараховано - -  
31 2  
112  
128 
Вибуття - - 17 - - - 
31.12.2017 р. - - 83 2 441 526 
Чиста балансова вартiсть 
31.12.2016р. 5041 33191 83  987 39302 
31.12.2017р. 5041 112382 79 17 877 118396 
 
Станом на 31.12.2017р. була здiйснена експертна оцiнка ринкової вартостi майна та майнових 
прав, а саме: класу основних засобiв <Земельнi дiлянки> у кiлькостi 10 штук: Бишiв земельна 
дiлянка 1,4 га.; Демидiвка земельна дiлянка 1,1403 га.;  Демидiвка земельна дiлянка 1,5115 га.;  
Демидiвка земельна дiлянка 1,5116 га.; Литвинiвка земельна дiлянка 2,0001 га.; Макарiв 
земельна дiлянка 1,5 га.;  Макарiв земельна дiлянка 1,5 га.;  Макарiв земельна дiлянка 3,0003 
га.; Нижча Дубечня земельна дiлянка 0,12 га. ;  Нижча Дубечня земельна дiлянка 1,3186 га. 
До цього був залучений незалежний оцiнювач: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
<МЕРКУРIЙ ПАРТНЕРС> код ЄДРПОУ 39456629 , Сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi № 
26/16, виданий Фондом державного майна України 15.01.2016 року. 
Для цього переоцiненного класу основних засобiв - Балансову вартiсть, яка була б визнана, якби 
активи облiковували за моделлю собiвартостi, складала б  33191 тис.грн. 
7.7. Нематерiальнi активи 
 
 
  
Лiцензiї 
 Програмне забезпечення  Всього 
Первiсна вартiсть:     
На 31.12.2015 290 335 625 
Прибуття    
Вибуття     
На 31.12.2015 290 335 625 



Прибуття 2  2 
Вибуття     
На 31.12.2017 292 335 627 
Накопичена амортизацiя    
31.12.2016р.    
Нараховано  34  
Вибуття    
31.12.2017 р.  34  
Чиста балансова вартiсть:     
На 31.12.2015 290 0 290 
На 31.12.2016 290 335 625 
На 31.12.2017 292 301 593 
 
7.8. Торговельна та iнша поточна дебiторська заборгованiсть 
            тис. грн. 
 2017 рiк 2016 рiк 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включає в себе 
непрострочену дебiторську заборгованiсть за укладеними договорами страхування та/або 
перестрахування 55885 22460 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами 22 18 
з бюджетом 11 1 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 342 166 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 
- Забезпечення по тендеру  
- Iнвестицiйний дохiд вiд МТСБУ 
- Дебiторська заборгованiсть за операцiями з ЦП 
- Дебiторська заборгованiсть за фiнансовими операцiями 54403 
157 
148 
15767 
38331 13658 
157 
0 
0 
13501 
Витрати майбутнiх перiодiв 2 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 
 66795 176958 
Всього 177460 213261 
 
7.9. Запаси   
                                                                                                                             
тис. грн. 
 2017 рiк 2016 рiк 
 Запаси  на складi 383 63 
Всього 383 63 
 
 7.10. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї                                                                            
тис. грн. 
 2017 рiк 2016 рiк 
ПАТ <ЗНВКIФ <Прибутковий актив>  3478 



АТ СК <Блакитний полiс>  25441 
ПрАТ <СКАМIТ> 550  
Iнвестицiї  доступнi  для продажу 550 28919 
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах (МТСБУ) 5172 5257 
Iнвестицiйна нерухомiсть (Офiс у м.Житомир) 5041 5041 
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 35  
  
 В Роздiлi 6. Умови забезпечення платоспроможностi страховика", в п.6.3.3. Розшифровка 
окремих статей балансу: 3) "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" та "Поточнi фiнансовi 
iнвестицiї" (на кiнець звiтного перiоду) керiвництво Компанiї прийняло рiшення вiдображати 
лише такi цiннi папери, в тому числi акцiї, що мають лiстинг. 
 
7.11. Грошовi кошти та їх еквiваленти              тис. грн.                                   
 2017 рiк 2016 рiк 
Рахунки в банках 61292 32219 
Всього 61292 32219 
 
7.12. Статутний капiтал 
Станом на 31.12.2016р. та 31.12.2017 року зареєстрований статутний капiтал не змiнювався та 
складає 25 200 тис. грн., який сплачений грошовими коштами в повному обсязi. 
 31.12.2017 31.12.2016 
Статутний капiтал 25200 25200 
Капiтал в дооцiнках 102429 23238 
Резервний капiтал 887 690 
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток)  1466 18002 
Разом власний капiтал 129982 67130 
 
7.13. Нерозподiлений прибуток  
Станом на 31.12.2016 року нерозподiлений прибуток становив 18 002 тис. грн. В звiтi про змiни 
в капiталi можна побачити, що вiдбулися iншi змiни на початок року в сумi 3763 тис.грн., який 
складається з витрат понесенiх Компанiєю  за минулi перiоди в сумi 285 тис.грн.  та списанi 
акцiї емiтента ПАТ <ЗНВКIФ <Прибутковий актив> (код ЄДРПОУ: 37782263), якi заблокованi в 
сумi 3478 тис.грн. Скоригований залишок нерозподiленого прибутку на початок 2017 року склав 
14239 тис.грн.   Протягом звiтного перiоду Товариство отримало збиток у сумi 16 536 тис. грн., 
станом на 31.12.2017 року  нерозподiлений прибуток становить 1 466 тис. грн. 
 
7.14. Страховi резерви 
 2017 рiк 2016 рiк 
Резерв незароблених премiй 85 680 200 259 
Резер заявлених збиткiв 1 391 2 398 
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 6826 1 189 
Всього 93 887  203 846 
 
7.15. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть, поточнi зобов'язання тис. грн. 
 2017 рiк 2016 рiк 
Поточна кредиторська заборгованiсть за: розрахунками з бюджетом 8422 5173 
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 395 1665 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 2 0 
Iншi поточнi зобов'язання: 
- Поточнi розрахунки з Контрагентами 
- Гарантiйний внесок в ФЗП МТСБУ 



- Розрахунки з посередниками по комiсiї 
- Кредиторська заборгованiсть з перестраховиками 
- Кредиторська заборгованiсть за фiнансовими операцiями 
- Розрахунки з iншими Кредиторами 
  
 131155 
4 
0 
18508 
107934 
300 
4409 41787 
34 
91 
8167 
17954 
15541 
0 
Всього 139974  48625 
Середнiй термiн погашення кредиторської заборгованостi згiдно договорiв Товариства 
становить 1 мiсяць. Прострочена кредиторська заборгованiсть за рiк, який закiнчився 31 грудня 
2017 року вiдсутня. 
7.16. Забезпечення витрат персоналу 
 31 грудня 2017 31 грудня 2016 
Резерв вiдпусток 45 38 
Всього 45 38 
 
8. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ 
8.11. Умовнi зобов'язання 
8.11.1. Судовi позови 
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. 
8.11.2. Оподаткування 
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш 
нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному 
економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної 
дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на 
оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде 
сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть 
фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на 
угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не 
мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними 
податковими органами протягом трьох рокiв. 
 
8.12. Вплив iнфляцiї  
МСБО 29 <Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї> слiд використовувати за умов, коли 
економiка країни є гiперiнфляцiйною. У такому випадку фiнансова звiтнiсть перед здiйсненням 
фактичного перерахунку статей фiнансової звiтностi у валюту представлення пiдлягає 
коригуванню з урахуванням iнфляцiї (суми за немонетарними статтями коригуються з 
урахуванням рiвня iнфляцiї на основi змiни загального iндексу цiн (однак, лише з дати 



придбання до дати балансу); рiзницi за монетарними i немонетарними статтями, що виникають в 
результатi застосування iндексу цiн на звiтну дату розкривають як окрему складову власного 
капiталу). 
Аналiзуючи критерiї, якi характеризують показник гiперiнфляцiї та включають в себе не тiльки 
монетарнi, але i психологiчнi складовi, передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, та враховуючи 
додатковi характеристики, керiвництво Товариства вважає, що важливим фактором є динамiка 
змiн рiвня iнфляцiї. Так, рiвень iнфляцiї у 2016 роцi склав 43,3%, а в 2017 роцi - 12,4%. Таким 
чином, на думку керiвництва, економiка України з 2016 року почала виходити зi стану глибоких 
iнфляцiйних процесiв. Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку 
фiнансової звiтностi є питанням судження, керiвництво  Товариства прийняло рiшення про 
непроведення коригування статей звiтностi на iндекс iнфляцii вiдповiдно до МСБО 29 
<Фiнансова звiтнiсть умовах гiперiнфляцii>.  
I хоча керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку 
України, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй 
фiнансовий стан Товариства, воно вважає, що вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення 
стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства. 
 
8.13. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах загальної кризи вiтчизняного економiчного 
середовища, яка характеризується обмеженiстю внутрiшнього iнвестицiйного потенцiалу, 
низькою привабливiстю секторiв економiки для iнвесторiв, зниженням конкурентоспроможностi 
нацiональної економiки, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим 
рiвнем iнфляцiї та на яку впливає зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi 
та, бiльшою мiрою, суспiльно-полiтичнi подiї в країнi. Керiвництво не виключає iснування 
ймовiрностi того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi 
звичайної дiяльностi Товариства. Але, на думку керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi 
активи станом на кiнець звiтного перiоду не потрiбен, виходячи з наявних обставин та 
iнформацiї. 
8.14. Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн згiдно МСБО 24 <Розкриття iнформацiї щодо 
зв'язаних сторiн>. 
Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати 
суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як це 
визначено в МСБО 24 <Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн>. Рiшення про те якi 
сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i 
виходячи з характеру стосункiв зв'язаними сторiн. 
До зв'язаних сторiн Товариства вiдносяться учасники, що володiють часткою 10% i бiльше 
вiдсоткiв у статутному капiталi Товариства та управлiнський персонал: 
Операцiї, що вiдбувались з зв'язаними сторонами протягом 2017 р.: 
Протягом 2017 р. Товариством нараховувало та сплачувало заробiтну плату Головi Правлiння  
Дiденко Т.В.. Сума нарахованої заробiтної плати Дiденко Т.В у 2017 р. становить 89 тис. грн. 
Компенсацiї та iншi виплати керiвництву пiдприємства, iншому управлiнському персоналу не 
здiйснювались.  
Протягом 2017 р. Товариством нараховувано виногороду Головi Наглядової ради Педченко Р.Г. 
Сума нарахованої винагороди за Цивiльно-правовим договором №НР-5 вiд 24.05.2016р. 
Педченко Р.Г. у 2017 р. становить 138 тис. грн.. 
Iншi операцiї з пов'язаними сторонами у звiтному перiодi вiдсутнi. 
8.5 Управлiння фiнансовими ризиками 
Товариством запроваджено систему управлiння ризиками та  затверджено Положення про 
Систему управлiння ризиками дiяльностi з надання фiнансових послуг (Наказ № 32/1-К вiд 
16.05.15 р..)     
Валютний ризик 



Станом на 31.12.2017року статтi фiнансової звiтностi, що вираженi в iноземнiй валютi вiдсутнi, 
тому валютний ризик є несуттєвим. 
Операцiйний   ризик   контролюється   через   вдосконалення   процедур стягнення 
дебiторської заборгованостi. 
Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з клiєнтами 
Товариства з метою формалiзацiї та уникнення ситуацiй, якi можуть погiршити позицiю 
Товариства у вiдносинах з клiєнтами. 
Стратегiчний ризик мiнiмiзується шляхом щорiчного перегляду та коригування стратегiчного 
плану Товариства з урахуванням макроекономiчної ситуацiї в країнi. 
Ризик репутацiї контролюється в процесi постiйного монiторингу ЗМI, оцiнки їх впливу на 
поведiнку клiєнтiв Товариства та своєчасних повiдомлень позицiї Товариства до клiєнтiв. Крiм 
того, проводиться монiторинг ринкової позицiї Товариства. 
Ризик лiквiдностi. 
Ризик лiквiдностi виникає при неузгодженостi термiнiв повернення розмiщених ресурсiв та 
виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок лiквiдностi є несуттєвим внаслiдок 
вiдсутностi залучених коштiв. 
8.5.1. Кредитний ризик 
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе 
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. 
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi 
рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. 
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка 
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка 
iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство 
використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: 
- лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 
- лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 
- лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за 
Нацiональною рейтинговою шкалою; 
- лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 
неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. 
Станом на 31.12.2017 року у Товариства вiдсутнi фiнансовi активи, якi або були простроченi, 
або знецiнилися, кредити, як одержаних так i наданi, i, вiдповiдно, будь-якi застави та iншi 
форми забезпечення. 
8.5.2. Ринковий ризик 
Ринковий ризик- це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 
виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок 
та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в 
акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 
Iнший цiновий ризик- це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони 
чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи 
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї 
на ринку. 
Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення 
цiнового ризику Товариство буде використовувати диверсифiкацiю активiв та дотримання 
лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. 
Валютний ризик-це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 



фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 
Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, 
номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство у звiтньому перiодi не iнвестувало кошти в 
банкiвськi депозити в iноземнiй валютi та в цiннi папери, номiнованi в доларах США.  
Вiдсотковий ризик-це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме 
як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 
Товариствонемає активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях з вiдсотковою ставкою.  
8.5.3. Ризик лiквiдностi 
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 
або iншого фiнансового активу. 
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 
активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 
Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в 
розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином: 
тис. грн. 
Станом на 31.12.2017р. До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 
року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включає в себе 
непрострочену дебiторську заборгованiсть за укладеними договорами страхування та/або 
перестрахування 55885   - - 55885 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами  -  
22 - - 22 
з бюджетом 11 - - - - 11 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв  
342     342 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 
- Забезпечення по тендеру 
- Iнвестицiйний дохiд вiд МТСБУ 
- Дебiторська заборгованiсть за операцiями з ЦП 
- Дебiторська заборгованiсть за фiнансовими операцiями  
 
148   
 
 
 
15767 
38331  
157   
157 
 
148 
 
15767 
 
38331 
Витрати майбутнiх перiодiв   2   2 
Частка перестраховика у страхових резервах  66795    66795 



Всього 56386 66795 54122 157 - 177460 
Станом на 31.12.2016р. До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 
року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включає в себе 
непрострочену дебiторську заборгованiсть за укладеними договорами страхування та/або 
перестрахування 22460   - - 22460 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами -  18 -
 - 18 
з бюджетом 1   - - 1 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 166   
  166 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 
- Забезпечення по тендеру  
- Дебiторська заборгованiсть за фiнансовими операцiями    
 
 
 
13501  
 
157 
  
 
  
 
 
157 
13501 
Частка перестраховика у страхових резервах - 176958 - - -
 176958 
Всього 22627 176958 13519 157 - 213261 
 
 
                                                                                                                                                    
тис. грн. 
Станом на 31.12.2017р. До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 
року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 
Поточна кредиторська заборгованiсть за: розрахунками з бюджетом  8422  -
 - 8422 
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю  - 395 - -
 395 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами  - 2 -
 - 2 
Iншi поточнi зобов'язання: 
- Поточнi розрахунки з Контрагентами 
- Розрахунки з посередниками по комiсiї 
- Кредиторська заборгованiсть з перестраховиками 
- Кредиторська заборгованiсть за фiнансовими операцiями 
- Розрахунки з iншими Кредиторами 
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107934 
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4409    
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18508 
 
107934 
 
300 
4409 
Всього  8422 131 552 - - 139974  
Станом на 31.12.2016р. До 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 
року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 
Поточна кредиторська заборгованiсть за: розрахунками з бюджетом - 5 173  -
 - 5173 
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - -  1 665 -
 - 1665 
Iншi поточнi зобов'язання: 
- Поточнi розрахунки з Контрагентами 
- Гарантiйний внесок в ФЗП МТСБУ 
- Розрахунки з посередниками по комiсiї 
- Кредиторська заборгованiсть з перестраховиками 
- Кредиторська заборгованiсть за фiнансовими операцiями 
  
  
34   
 
      91 
 
8167 
 
17954 
 
15541 
    
34 
 
91 
 
8167 
 
17954 
 
15541 
Всього  34 5 173 43 418 - - 48625 
 



8.6. Управлiння капiталом 
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 
- зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi 
забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 
- забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цiн на 
послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. 
Керiвництво Товариства планує здiйснювати огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При 
цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi 
отриманих висновкiв Товариство буде здiйснювати регулювання капiталу шляхом залучення 
додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих 
позик. 
 
8.7.  Внутрiшнiй аудит 
Вiдповiдно до чинного законодавства та Згiдно Протоколу № 35/1 засiдання Наглядової ради вiд 
02.01.2013 року в Товариствi створена служба внутрiшнього аудиту (контролю), дiяльнiсть якої 
регламентується <Положенням про службу внутрiшнього аудиту (контролю)>.  
Внутрiшнiй аудит (контроль), як система контролю за дiяльнiстю Товариства має на метi оцiнку 
та вдосконалення системи внутрiшнього контролю Товариства. 
Служба внутрiшнього аудиту (контролю) бере участь в удосконаленнi системи управлiння 
ризиками, внутрiшнього контролю i корпоративного управлiння з метою забезпечення: 
- ефективностi процесу управлiння ризиками; 
- надiйностi, адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю; 
- ефективного корпоративного управлiння; 
- повноти та достовiрностi фiнансової i управлiнської iнформацiї; 
- дотримання Товариством вимог законодавства України. 
 
8.8. 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.    
 
 
  
 
Голова Правлiння     Ю.С.Iваненко 
 
Головний бухгалтер                                                   Л.Л.Гудемчук 
 
 
 


