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 Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГЕШТАЛЬТ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 34578037 

4. Місцезнаходження 

 03062, Україна, Київська обл., Святошинський р-н, м.Київ, проспект Перемоги. буд.67 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 0445819160, 0445819160 

6. Електронна поштова адреса  

 office@gestalt-insurance.com  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 24.04.2018 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 

80 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку  26.04.2018 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

www.gestalt-ins

urance.com 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  

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) X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп (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  

   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  

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  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

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: 

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря  не заповнюється за 

 

причини вiдсутностi корпоративного секретаря. 

 

5. Iнформацiю про рейтингове агентство не заповнюється за причини вiсутностi. 

 

7. 2) Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями 

 

емiтента не заповнюється у разi вiдсутностi факту володiння посадовими 

 

особами товариства його акцiями. 

 

Iнформацiя стосовно пунктiв приведених нижче не заповнювалася бо вiдсутнi у 

 

товариства операцiї з даними видами цiнних паперiв у звiтному 2017 роцi. 

 

 

 

12. 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента 

 

      3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом 

 

       4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента 



 

       5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду 

 

 

 

14. iнформацiю про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента 

 

    6) Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на 

 

вчинення значних правочинiв 

 

    7)Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

 

значних правочинiв 

 

16.Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi 

 

папери, що виникала протягом звiтного перiоду не заповнений в зв"язку з 

 

вiдсутнiстю в 2017 роцi особливої iнформацiїта iнформацiї про iпотечнi 

 

цiннi папери. 

 

 

 

Не заповнююється згiдно Рiшення НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА 

 

ФОНДОВОГО РИНКУ  №2826 вiд 03.12.2013: 

 

 

 

2. Iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; 

 

 

 

3..Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб; 

 

 

 

4. Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних 

 

товариств); 

 

 

 

5. Iнформацiю про рейтингове агентство; 

 

 

 

6. Iнформацiю про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i 

 



вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); 

 

 

 

10. Iнформацiю про дивiденди; 

 

 

 

11. Iiнформацiю про осiб, послугами яких користується емiтент; 

 

 

 

13. Опис бiзнесу. 

 

 

 

14. 4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 

 

продукцiї 

 

 

 

14.5) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

 

 

 

     8) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть 

 

 

 

15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв 

 

 

 

18. IНФОРМАЦIЯ про випуски iпотечних облiгацiй 

 

 

 

19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття 

 

 

 

1) Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з 

 

розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним 

 

покриттям 

 

 



 

2) Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром 

 

(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на 

 

кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi 

 

вiдбувались протягом звiтного перiоду 

 

 

 

3) Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття 

 

або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття 

 

 

 

4) Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за 

 

видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду 

 

 

 

5) Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав 

 

на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець 

 

звiтного року 

 

 

 

20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати 

 

чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права 

 

вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного 

 

покриття. 

 

 

 

21. IНФОРМАЦIЯ про випуски iпотечних сертифiкатiв. 

 

 

 

22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв. 

 

 

 

23. ОСНОВНI ВIДОМОСТI про ФОН. 

 



 

 

24.Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН. 

 

 

 

25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. 

 

 

 

26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН. 

 

 

 

27.Правила ФОН. 

 

 

 

29. Текст аудиторського висновку (звiту) 

 

 

 

28 Рiчна фiнансова звiтнiсть 

 

 

 

32.Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi 

 

об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГЕШТАЛЬТ" 

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

 серiя А01 №253840 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 30.08.2006 

4. Територія (область) 

 Київська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 8000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 7 

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

 65.12 - Iншi види страхування,  крiм страхування життя 

 66.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення 

10. Органи управління підприємства 

 не заповнюється акцiонерними товариствами 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "УКРСИББАНК" 

2) МФО банку 

 351005 

3) Поточний рахунок 

 26044182351900 

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

рахунком у іноземній валюті 

 0 

5) МФО банку 

 0 

6) Поточний рахунок 

 0 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Хандашко Юрiй Васильович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1987 

5) Освіта 



 вища, економiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 7 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "СК "Унiверсальна", начальник вiддiлу корпоративних продажiв 

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

 03.10.2011, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обовязки згiдно Статуту 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає 

Не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Шаповалова Людмила Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 вища, економiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 23 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТДВ СК "ОТЛ-Страхування", фiнансовий директор 

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

 14.11.2011, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обовязки згiдно посадової iнструкцiї 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає 

Не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних 

 

1) Посада 

 Ревiзор 

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

 Пiнак Євген Романович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 вища, юридична 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "Мiжрегiональна колегiя адвокатiв", юристконсульт 

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

 25.03.2011, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обовязки згiдно Статуту 



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає 

Не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних 

 



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 Правлiння Хандашко Юрiй 

Васильович 

 80 1 80 0 0 0 

Усього 80 1 80 0 0 0 

 

 





VI. 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) 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Фiзична особа 7 840 98 7 600 0 

Усього 7 840 98 7 840 0 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 28.04.2017 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний:  

1. Прийняття рiшення про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв; 

2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Ревiзора та 

внутрiшнього аудитора; 

3. Затвердження рiчного Звiту Компанiї; 

4. Затвердження Графiка внутрiшнiх аудитiв та Рiчного плану роботи 

внутрiшнього аудитора на 2017 рiк та перший квартал 2018 року; 

5.Розподiл прибутку i збитку Компанiї. 

 

Прийнятi рiшення: 

1. Головою загальних зборiв обрати Мiхалковича Д.Й. Голова загальних зборiв 

акцiонерiв керує роботою зборiв; контролює дотримання регламенту проведення 

зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; пiдписує протокол 

зборiв, а також всi документи, що затвердженi рiшеннями зборiв 

Секретарем загальних зборiв обрати Хандашко Ю.В. Секретар загальних зборiв 

акцiонерiв вiдображає хiд зборiв та прийнятих рiшень у протоколi зборiв; 

пiдписує протокол зборiв. 

2. Звiт Правлiння компанiї та внутрiшнього аудитора взяти до вiдома. Звiт та 

висновки ревiзора товариства затвердити. 

3. Затвердити рiчний Звiт Компанiї за 2016 рiк. 

4. Затвердити рiчний Графiк внутрiшнiх аудитiв та Рiчний план роботи 

внутрiшнього аудитора на 2017 рiк та перший квартал 2018 року. 

5. Дивiденди не нараховувати i не сплачувати, а нерозподiлений прибуток 

направити на забезпечення поповнення обiгових коштiв. 

 

 

 

 



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 

16.05.2011 249/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000165971 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

1 000 8 000 8 000 000 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента у звiтному перiодi не здiйснювалась 

На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися.   

У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало. 

Додаткової емiсiї не було. Викуп власних акцiй не здiйснювався. Сертифiкати цiнних паперiв не видавались. 

Процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi(безпроценнi)облiгацiї та iншi цiннi папери товариством не випускалися i торгiвля облiгацiями 

iнших емiтентiв не здiйснювалась. 

 

13.10.2006 4616 Держанв комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фодового ринку 

UA4000165971 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

1 000 8 000 8 000 000 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента у звiтному перiодi не здiйснювалась 

На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися.   

У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало. 

Додаткової емiсiї не було. Викуп власних акцiй не здiйснювався. Сертифiкати цiнних паперiв не видавались. 

Процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi(безпроценнi)облiгацiї та iншi цiннi папери товариством не випускалися i торгiвля облiгацiями 

iнших емiтентiв не здiйснювалась. 

 

 



 

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, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого 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 

  інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
78 36 0 0 78 36 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 1 0 0 0 1 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 77 36 0 0 77 36 

Усього 78 36 0 0 78 36 

Опис не має 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

17 142 20 131 

Статутний капітал (тис.грн) 8 000 8 000 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

8 000 8 000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснюється для порiвняння вартостi 

чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 

"Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. 

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до 

Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 

товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку вiд 17.11.04р. №485. 

 

Висновок        

        Вартiсть  чистих активiв ПрАТ "СК " ГЕШТАЛЬТ" станом на 31.12.2017р. 

становить 17142  тис.грн., що перевищує розмiр Статутного капiталу на  9 142 тис. грн. 

та вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв 

акцiонерного товариства. 

 

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 

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 

Податкові зобов'язання X 146 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 430 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 576 X X 

Опис Товариство спроможне виконати всi зобов"язання 

 

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 0 

2 2016 1 0 

3 2015 2 1 

 

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) 

 

 

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) 

 

 

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: 0 

членів наглядової ради - акціонерів 0 



членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

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 

10 відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

 

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?  0 

 

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) 
комiтети не створено 

комiтети 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) 

 
 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) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

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 ні ні так ні 



(бізнес-планів) 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні ні так ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні ні так ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні 

 

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)  ні 

 

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) iншi документи вiдсутнi 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

Копії 

докумен

тів 

надають

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 



зборах юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

ся на 

запит 

акціонер

а 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так ні ні так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні ні так ні ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так ні ні так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні ні так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

так ні ні так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні 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) 

закiнчення дiї свiдоцтва 

 

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) 

не здiснювались 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

нi 



 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
X 

Не визначились  

 

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

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

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

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

управління? (так/ні)  ні 

 

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

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
 

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: 

 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

Страхова компанiя створена з метою одержання прибутку для наступного його розподiлу мiж 

Акцiонерами Товариства шляхом ведення самостiйної, систематичної, на власний ризик 

дiяльностi по наданню громадянам України, особам без громадянства, громадянам iнших 

держав будь-яких страхових послуг в рiзних галузях дiяльностi, забезпечення страхового 

захисту їх iнтересiв, вiдшкодування збиткiв, заподiяних їм при настаннi страхових випадкiв i 

реалiзацiї на основi отриманих прибуткiв соцiальних та економiчних iнтересiв її Акцiонерiв та 

членiв трудового колективу.  

 

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 ПрАТ "СК "Гештальт": 

Мiхалкович Дмитро Йосипович, частка власностi - 98 % 

Власник iстотної участi вiдповiдав встановленим законодавством вимогам та на протязi 2017 



року змiни  складу не вiдбувалося. 

 

 

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 

Фактiв порушення членами Наглядової  Ради та виконавчого органу  внутрiшнiх  правил,  що  

призвели  до заподiяння  шкоди  страховiй компанiї  або споживачам фiнансових послуг 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 до  ПрАТ "СК "Гештальт",  в тому числi до членiв її Наглядової Ради та 

виконавчого органу не були застосованi органами державної влади заходи впливу.  

 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

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

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

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

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

Стратегiя управлiння ризиками, яка затверджена Виконавчим органом Товариства  наказ № 

2-оп/14 вiд 05.03.2014 року, Управлiння ризиками Товариства являє собою процес передбачення 

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

упередження та уникнення.  

 

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 

З метою забезпечення контролю за здiйсненням фiнансово-господарської дiяльностi, 

Товариством  запроваджена посада внутрiшнього аудитора  та затверджено Положення про 

службу внутрiшнього аудиту. Службою  внутрiшнього  аудиту  (контролю)  Товариства  є  

посадова  особа,  що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) (далi - внутрiшнiй аудитор).  

Внутрiшнiй  аудитор  пiдпорядковується  Загальним зборам Товариства та звiтує перед ними. 

Внутрiшнiй аудитор призначається за рiшенням Загальних зборiв Товариства. 

Реалiзацiя функцiй внутрiшнього аудитора Товариства протягом 2017 року пов'язана з 

забезпеченням в установленому порядку реалiзацiї полiтики у сферi фiнансового контролю за 

використанням коштiв та матерiальних цiнностей, їх збереження, ведення i достовiрностi 

бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi; розробка пропозицiй вiдносно усунення 

встановлених недолiкiв, порушень, попередження їх в подальшому.  

При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi за 2017 рiк були розглянутi  полiтики та процедури 

у системах бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю якi стосуються тверджень у 

фiнансових звiтах.  

За результатами перевiрки аудитор дiйшов висновку, що система внутрiшнього контролю щодо 

органiзацiї ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, а також 

монiторинг системи внутрiшнього контролю в цiлому вiдповiдають розмiру i структурi 

фiнансової компанiї. 

 

 



 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

вiдчудження не вiдбувалось 

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

не вiдбувалось 

 

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 

ПрАТ "СК "ГЕШТАЛЬТ"   вiдповiдно до вимог МСБО 24  "Розкриття iнформацiї про зв'язанi 

сторони" розкриває у фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк  iнформацiї, необхiдної для привернення 

уваги до можливого впливу на фiнансовий стан i на прибуток чи збиток Товариства, 

спричиненого iснуванням зв'язаних сторiн, а також операцiями та залишками заборгованостi, в 

тому числi зобов'язаннями мiж такими сторонами. 

Протягом звiтного перiоду Товариство не брало на себе iстотних зобов'язань по пенсiйним 

виплатам, оплатi вихiдної допомоги або iнших довгострокових зобов'язань перед ключовим 

управлiнським персоналом, крiм сплати внескiв до державного пенсiйного фонду у складi 

соцiальних внескiв iз заробiтної плати.  

Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" операцiї зi зв'язаними сторонами 

протягом перiодiв, що охоплюються фiнансовою звiтнiстю, Товариство розкрило в складi 

iнформацiї про характер вiдносин зi зв'язаними сторонами, а також iнформацiю про такi 

здiйсненi операцiї та залишки заборгованостi в Примiтцi  "Операцiї iз пов'язаними сторонами". 

 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

рекомендацiї Нацкомфiнпослуг використовувались 

 

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) 

Повне  найменування  аудиторської фiрми: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма  " АУДИТ-СТАНДАРТ"; 

Код за ЕДРПОУ : 32852960; 

Данi про наявнiсть вiдповiдних свiдоцтв: 

Свiдоцтво про  включення   до  Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв   № 3345,  рiшення 

Аудиторської палати України   № 9 вiд 26.02.2004. Вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати 

України № 286/3 вiд 19 грудня 2013 року термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 19 грудня 

2018 року. 

Аудиторська фiрма внесена до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв вiдповiдно до рiшення Нацiональної 

Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 196, серiя та 

номер Свiдоцтва: П 000196, строк дiї Свiдоцтва: з 24 лютого 2014 року до 19 грудня 2018 року. 

Аудиторська фiрма внесена до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки  фiнансових установ. Свiдоцтво Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг  про включення до реєстру аудиторських фiрм 

та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ. Реєстрацiйний 

номер Свiдоцтва: 0145. Вiдповiдно до розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 18.02.2015 року № 



77  Свiдоцтво чинне до 19 грудня 2018 р. 

 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 14 рокiв 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 другий рiк 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 аудиторський висновок щодо рiчної фiнансової звiтностi та звiтностi страховика 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 не було 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 Зовнiшнiм аудитором  у 2014-2015 роках було ТОВ "Аудиторсько-консалтингова група 

"ЕКСПЕРТ". Iдентифiкацiйний код 32346015. Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. 

Кудрявська, 8-б, офiс 2.У 2012-2013 роках  аудиторськi послуги надавала компанiя АФ ПП 

"Едикт-Аудит" . 

 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 

 стягнень не було, фактiв подання недостовiрної звiтностi не було 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 В ПрАТ "СК "Гештальт" є механiзм розгляду скарг.  На протязi 2017 року не надходило 

скарг до ПрАТ "СК "Гештальт".  

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 Хандашко Юрiй Васильович 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 скарги не надходили 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 Позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг ПрАТ "СК "Гештальт" не було. 

 



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 

04080, м. Київ, вул. 

Юркiвська/Фрунзе, буд.2-6/32  

лiт. "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 

24.02.2014, строк дії 19.12.2018 

6 Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою 

України 

номер: 286./4, дата видачі: 

19.12.2013 

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) 

 

10 Номер та дата договору на проведення 

аудиту 

номер: 2-01-25/12, дата: 

25.12.2017 

11 Дата початку та дата закінчення 

аудиту 

дата початку: 25.12.2017,  дата 

закінчення: 20.04.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 20.04.2018 

13 Розмір винагороди за проведення 

річного аудиту, грн 

20 000,00 

 

 





КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ГЕШТАЛЬТ" 
за ЄДРПОУ 34578037 

Територія   за КОАТУУ  

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

  за КОПФГ  

Вид економічної 

діяльності 
  за КВЕД  

Середня кількість працівників: 7 

Адреса, телефон: 03062 м.Київ, проспект Перемоги. буд.67, 0445819160 

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 193 195 

    первісна вартість 1001 274 264 

    накопичена амортизація 1002 ( 81 ) ( 69 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 78 36 

    первісна вартість 1011 252 252 

    знос 1012 ( 174 ) ( 216 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 17 924 14 947 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1 041 1 229 

Відстрочені податкові активи 1045 0 7 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 19 236 16 414 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 15 33 

Виробничі запаси 1101 0 0 

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 401 165 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 0 5 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 1 1 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 509 637 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 496 388 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 1 496 388 

Витрати майбутніх періодів 1170 55 48 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 31 27 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 31 27 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 2 508 1 304 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 21 744 17 718 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8 000 8 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 976 760 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 1 200 1 200 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9 955 7 182 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 20 131 17 142 



    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 109 80 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 109 80 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 991 220 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 951 0 

    резерв незароблених премій 1533 40 220 

    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 1 100 300 

    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 1 0 

    розрахунками з бюджетом 1620 249 146 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 244 146 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 40 12 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 223 118 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 513 276 

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 21 744 17 718 

 

Керівник    Хандашко Юрiй Васильович 

 

Головний бухгалтер   Шаповалова Людмила Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ГЕШТАЛЬТ" 
за ЄДРПОУ 34578037 

 

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 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 5 250 8 176 

Премії підписані, валова сума 2011 5 790 8 589 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 356 ) ( 424 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 180 -41 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -4 -30 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 819 ) ( 3 916 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 2 110 ) ( 1 765 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 1 321 2 495 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 951 685 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 966 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -15 0 

Інші операційні доходи 2120 273 537 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 347 

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 ( 1 122 ) ( 1 591 ) 

Витрати на збут 2150 ( 6 ) ( 875 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 4 288 ) ( 443 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 4 288 417 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 808 

    збиток 2195 ( 2 871 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 266 282 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 1 ) ( 1 015 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 75 

    збиток 2295 ( 2 606 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -167 -272 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 2 773 ) ( 197 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -216 -216 

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 -216 -216 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -216 -216 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2 989 -413 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 65 147 

Витрати на оплату праці 2505 339 357 

Відрахування на соціальні заходи 2510 75 79 

Амортизація 2515 42 56 

Інші операційні витрати 2520 6 738 6 187 

Разом 2550 7 259 6 826 

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    Хандашко Юрiй Васильович 

 

Головний бухгалтер   Шаповалова Людмила Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ГЕШТАЛЬТ" 
за ЄДРПОУ 34578037 

 

 

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 0 

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 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 5 940 8 122 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 737 380 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 2 483 ) ( 5 472 ) 

Праці 3105 ( 332 ) ( 262 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 88 ) ( 75 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 353 ) ( 588 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 272 ) ( 525 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 81 ) ( 63 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 2 097 ) ( 1 758 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 1 416 ) ( 1 132 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -92 -785 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 5 000 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 4 23 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 124 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 1 018 ) ( 5 034 ) 

    необоротних активів 3260 ( 2 ) ( 0 ) 

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 -1 016 113 

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 -1 108 -672 

Залишок коштів на початок року 3405 1 496 2 168 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 388 1 496 

 

Керівник    Хандашко Юрiй Васильович 

 

Головний бухгалтер   Шаповалова Людмила Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"ГЕШТАЛЬТ" 
за ЄДРПОУ 34578037 

 

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 8 000 0 976 1 200 9 955 0 0 20 131 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 8 000 0 976 1 200 9 955 0 0 20 131 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -2 773 0 0 -2 773 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 -216 0 0 0 0 -216 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 -216 0 0 0 0 -216 

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 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -216 0 -2 773 0 0 -2 989 

Залишок на кінець року  4300 8 000 0 760 1 200 7 182 0 0 17 142 

 

Керівник    Хандашко Юрiй Васильович 

 

Головний бухгалтер   Шаповалова Людмила Миколаївна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приватне акцiонерне товариство  

"Страхова компанiя "Гештальт" 

 

 

 

 

 

 

Примiтки до фiнансової звiтностi за МСФЗ 

 

31 грудня 2017 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Вступ. Iнформацiя про Компанiю 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Гештальт" ("Товариство") (код ЄДРПОУ 

34578037) зареєстроване 30 серпня 2006 року вiдповiдно до чинного законодавства України. 

Дата замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю: 21.04.2011р. Пiдстава замiни свiдоцтва про 

державну реєстрацiю - змiна найменування юридичної особи. Рiшення про замiну найменування 

юридичної особи з Закритого акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Гештальт" на 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Гештальт" прийняте у зв'язку з 

приведенням дiяльностi акцiонерного товариства у вiдповiдностi вимогам Закону України "Про 

акцiонернi товариства". 

Мiсцезнаходження : 03062, Україна, м.Київ, пр. Перемоги, 67. 



 

Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова 

дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. ПрАТ 

"СК "Гештальт" здiйснює свою страхову дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiй, виданих 

Нацкомфiнпослуг та на пiдставi зареєстрованих Правил добровiльного страхування i Постанов 

КМ України щодо Порядку i правил проведення обов'язкових видiв страхування. 

 

Товариство має такi лiцензiї : 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

№ Вид лiцензiї Номер Дата видачi Термiн дiї 

1 Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 584228 20.05.2011

 безстроковий 

2 Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника 584229 20.05.2011 безстроковий 

3 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 584230 20.05.2011

 безстроковий 

4 Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй 584231 20.05.2011

 безстроковий 

5 Страхування здоров'я на випадок хвороби 584232 20.05.2011 безстроковий 

6 Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення 

кредиту) 584233 20.05.2011 безстроковий 

7 Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 

(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу)) 584234 20.05.2011 безстроковий 

8 Страхування медичних витрат 584235 20.05.2011 безстроковий 

9 Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 584236 20.05.2011

 безстроковий 

10 Страхування вiд нещасних випадкiв 284237 20.05.2011 безстроковий 

11 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника))

 584238 20.05.2011 безстроковий 

12 Страхування фiнансових ризикiв 584239 20.05.2011 безстроковий 

13 Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту) 594178 13.12.2011 безстроковий 

14 Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 594175 13.12.2011

 безстроковий 

15 Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 594176 13.12.2011

 безстроковий 

16 Страхування залiзничного транспорту б/н 21.09.2017 безстроковий 

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. складала 7 осiб. 

2 Загальна основа формування фiнансової звiтностi  

2.1. 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 за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 

року, 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 оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

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. 

2.2 МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi; застосування нових та переглянутих 

МСФЗ.  

 

Що стосується МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 

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) 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) 16 "Оренда" 

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. 

Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в 

порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати 



класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17, 

видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. 

Крiм цього, 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. 

Станом на 1 сiчня 2017 р. прийнято  застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй,  перелiк 

яких зазначено нижче: 

МСФЗ (IFRS) 12  "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших субєктах господарювання" 

вимагає розкриття бiльшого обсягу iнформацiї. 

МСБО 12 "Податки на прибуток". Принциповим питанням облiку податкiв на прибуток є 

визначення, як облiковувати поточнi та майбутнi податковi наслiдки. Якщо є ймовiрнiсть того, 

що вiдшкодування або компенсацiї балансової вартостi актива чи зобов'язання збiльшить 

(зменшить) суму майбутнiх податкових платежiв порiвняно з тим, якими вон обули б у разi 

вiдсутностi податкових наслiдкiв вiдшкодування або компенсацiї, суб'єкт господарювання, 

згiдно з вимогами МСБО 12, визнає вiдстрочене податкове зобов'язання (вiдстрочений 

податковий актив) за деякими обмеженими винятками.  

Щорiчнi  удосконалення  МСФЗ  2012 - 2014  року   

Перелiченi вище стандарти  та поправки не  мають суттєвого впливу на фiнансове положення 

та фiнансовий результат Товариства. Товариство не використовувало дострокове застосування 

стандартiв i тлумачень.  Очiкується, що новi стандарти i iнтерпретацiї iстотно не вплинуть на 

фiнансову звiтнiстьТовариства. 

 

2.3. 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. 

2.4. 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. Фiнансова 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. 

2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником 

Товариства 27 лютого  2018 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права 

вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 

2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi 

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто 

перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року. 

 

2.7.Основнi принципи облiкової полiтики 

 

Основа подання iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi, з 

коригуваннями на початкове визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та 

переоцiнку фiнансових активiв для подальшого продажу i фiнансових iнструментiв, що 



облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. 

Основнi принципи облiкової полiтики, що використовувались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової 

звiтностi, наведено далi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, 

поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше. 

 

Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки. Як зазначено нижче, залежно вiд класифiкацiї 

фiнансовi iнструменти облiковуються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю.  

Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна 

врегулювати зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними, 

незалежними сторонами, якi дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть являє собою 

поточну цiну попиту для фiнансових активiв та цiну пропозицiї для фiнансових зобов'язань, що 

котуються на активному ринку. У вiдношеннi активiв i зобов'язань iз взаємно компенсуючим 

ринковим ризиком Товариство може використовувати середнi ринковi цiни для визначення 

справедливої вартостi позицiй зi взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої 

вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий iнструмент 

вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є вiльно та регулярно 

доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї, i цi цiни вiдображають дiйснi i регулярнi 

ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних пiдставах. 

Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутня iнформацiя 

про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методи оцiнки, як модель 

дисконтування грошових потокiв, модель, заснована на даних останнiх угод, здiйснених мiж 

непов'язаними сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування. 

Витрати на проведення операцiї - це додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням, 

емiсiєю або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати - це витрати, якi не були б 

понесенi, якби операцiя не вiдбулася. Витрати на проведення операцiї включають винагороду й 

комiсiйнi, сплаченi агентам (включаючи спiвробiтникiв, якi виступають в якостi торгових 

агентiв), консультантам, брокерам i дилерам, збори, що сплачуються регулюючим органам та 

фондовим бiржам, а також податки i збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. 

Витрати на проведення операцiї не включають премiї або дисконти за борговими 

зобов'язаннями, витрати на фiнансування, внутрiшнi адмiнiстративнi витрати або витрати на 

зберiгання. 

Амортизована вартiсть являє собою вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента 

мiнус виплати основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус 

будь-яке зменшення вартостi для вiдображення понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi 

вiдсотки включають амортизацiю вiдстрочених при первiсному визнаннi витрат на проведення 

операцiї та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу 

ефективної процентної ставки. Нарахований процентний дохiд та нарахованi процентнi витрати, 

включаючи як нарахований купон, так i амортизований дисконт або премiю (у тому числi 

вiдстрочену комiсiю при первiсному визнаннi, при наявностi такої), не вiдображаються окремо, 

а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей балансу. 

Метод ефективної ставки вiдсотка - це метод визнання процентних доходiв або процентних 

витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної вiдсоткової ставки 

(ефективної ставки вiдсотка) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна ставка вiдсотка - 

це ставка, яка точно дисконтує розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (не 

включаючи майбутнiх збиткiв за кредитами) протягом термiну дiї фiнансового iнструмента або, 

у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну, до чистої балансової вартостi фiнансового 

iнструмента. Ефективна ставка вiдсотка використовується для дисконтування грошових потокiв 

по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни вiдсотка, за винятком премiї чи 

дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, зазначену для даного 

iнструмента, або за iншими змiнними факторам, не встановлюваними в залежностi вiд 

ринкового значення. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного 



термiну обiгу iнструменту. Розрахунок дисконтованої вартостi включає всi комiсiйнi та збори, 

сплаченi та отриманi сторонами контракту, i складають невiд'ємну частину ефективної ставки 

вiдсотка.  

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Всi фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток, первiсно облiковуються за справедливою 

вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс 

витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкраще 

пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первiсному визнаннi виникає лише тодi, 

коли є рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити iснуючi 

поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, для яких 

використовується тiльки вiдкрита ринкова iнформацiя. 

Всi операцiї iз придбання та продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом 

перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (договори "звичайної" 

купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Компанiя 

зобов'язується придбати або продати фiнансовий актив. Всi iншi операцiї з придбання 

фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли суб'єкт господарської дiяльностi стає стороною 

договору щодо придбання фiнансового iнструмента. 

Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, 

коли (а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд них iншим чином закiнчилися або (б) 

коли Товариство передало права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або уклала угоду 

щодо передачi, i при цьому (I) також передала, в основному, всi ризики та вигоди володiння 

активом або (II) не передавала i не зберiгала, в основному, всi ризики та вигоди володiння, але 

не зберегла контроль. Контроль зберiгається, коли контрагент не має практичної можливостi 

повнiстю продати актив незв'язаної сторонi, не накладаючи при цьому обмежень на продаж. 

Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки вiд 

знецiнення визнаються у складi прибутку або збитку в мiру їхнього виникнення за результатом 

однiєї або бiльше подiй ("подiї збитку"), що вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового 

активу i впливають на величину чи строки розрахункових майбутнiх грошових потокiв, що 

пов'язанi з фiнансовим активом або iз групами фiнансових активiв, якщо їх можна оцiнити з 

достатнiм рiвнем надiйностi. Якщо Товариство визначає, що не iснує об'єктивних ознак 

знецiнення для фiнансового активу, оцiненого на iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, чи є 

актив iндивiдуально суттєвим чи нi, вiн включається до групи фiнансових активiв iз подiбними 

характеристиками кредитного ризику, i ця група оцiнюється на предмет знецiнення на 

колективнiй основi. Основним чинником, який враховує Товариство при оцiнцi фiнансового 

активу на предмет знецiнення, є його прострочений статус. 

Нижче наведено iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть об'єктивних 

ознак збитку вiд знецiнення: 

" прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може 

пояснюватись затримкою у роботi розрахункових систем; 

" позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана 

Компанiєю фiнансова iнформацiя позичальника; 

" ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника; 

" платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або 

мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника. 

Для колективної оцiнки знецiнення фiнансовi активи групуються за схожими характеристиками 

кредитного ризику. Цi характеристики вiдносяться до оцiнки майбутнiх грошових потокiв для 

груп таких активiв i свiдчать про здатнiсть дебiторiв погасити всi належнi суми вiдповiдно до 

контрактних умов у вiдношеннi оцiнюваних активiв.  

Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, якi колективно оцiнюються на предмет 

знецiнення, визначаються на основi контрактних грошових потокiв, пов'язаних iз цими 

активами, та на основi досвiду керiвництва щодо прострочених сум, що виникнуть у 



майбутньому в результатi минулих збиткових подiй, а також успiшного повернення 

простроченої заборгованостi. Данi минулих рокiв коригуються з урахуванням поточних 

iснуючих даних для вiдображення впливу поточних умов, якi не впливали на попереднi перiоди, 

i для усунення впливу минулих умов, якi не iснують в даний час. 

Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю, 

переглядаються чи iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи 

емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної ставки вiдсотка, що 

використовувалася до змiни його умов. 

Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву в розмiрi, необхiдному для 

зменшення балансової вартостi активу до теперiшньої вартостi очiкуваних майбутнiх грошових 

потокiв (не враховуючи майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за 

первiсною ефективною ставкою вiдсотка для даного активу. Розрахунок теперiшньої вартостi 

очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд фiнансового активу, забезпеченого заставою, 

вiдображає грошовi потоки, що можуть виникнути в результатi звернення щодо стягнення 

предмету застави за мiнусом витрат на отримання та реалiзацiю застави, незалежно вiд того, 

наскiльки ймовiрно звернення щодо стягнення предмету застави. 

Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення зменшується, i це зменшення може бути 

об'єктивно вiднесене до подiї, що настала пiсля визнання знецiнення (як, наприклад, пiдвищення 

кредитного рейтингу дебiтора), ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення сторнується шляхом 

коригування створеного резерву через прибуток або збиток. 

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву пiд 

знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур щодо вiдшкодування i пiсля визначення 

остаточної суми збитку. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, 

кошти на рахунках у банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї з первiсним 

строком розмiщення до 3 мiсяцiв, якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi 

характеризуються незначним ризиком змiни вартостi. 

Депозити в банках. Депозити в банках облiковуються за амортизованою вартiстю за 

вирахуванням резерву на знецiнення. 

Дебiторська заборгованiсть та передплата. Дебiторська заборгованiсть облiковується за 

принципом нарахування i вiдображається за амортизованою вартiстю. Дебiторська 

заборгованiсть визнається в разi виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з 

договором. Передплата визнається на дату платежу та вiдображається у звiтi про сукупнi доходи 

пiсля надання послуг. 

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

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

балансову вартiсть дебiторської заборгованостi й передоплати до вартостi їх вiдшкодування. 

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

щодо знецiнення дебiторської заборгованостi та передплат по страховiй дiяльностi, 

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

активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. 

Компанiя аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення щоквартально 

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

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

знецiнення по кожному боржнику.  

Обладнання та iншi основнi засоби. Обладнання та iншi основнi засоби облiковуються за 

первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та резерву на знецiнення, якщо 

необхiдно. 

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

здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання та iнших основних засобiв 

капiталiзується, а компоненти, що були замiненi, списуються. 



На кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення обладнання 

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

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

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

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

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

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

використання активу або його справедливої вартостi мiнус витрати на продаж. 

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

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

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

Амортизацiя. Амортизацiя устаткування й iнших основних засобiв розраховується лiнiйним 

методом для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх 

експлуатацiї за такими нормами: 

 Строки експлуатацiї, рокiв 

Машини та обладнання 2-5 

Iншi основнi засоби 4-5 

 

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

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

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

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

звiтного перiоду. 

Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи облiковуються за їхньою вартiстю придбання. 

Витрати на придбання нематерiальних активiв капiталiзуються та амортизуються за лiнiйним 

методом протягом розрахункового строку служби активiв. Розрахунковий строк служби для 

програмного забезпечення встановлено 5 рокiв. Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi з 

необмеженим термiном дiї не амортизуються i щорiчно переглядаються на наявнiсть ознак 

невизначеностi строку їх використання та можливого зменшення корисностi активу. 

 

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

накопиченої амортизацiї, вилучається з облiкових записiв. 

 

Операцiйна оренда. Коли Товариство виступає в ролi орендаря в рамках договору оренди, за 

яким всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, в основному не передаються 

орендодавцем Товариству, загальна сума орендних платежiв вiдноситься на прибуток або збиток 

iз використанням методу рiвномiрного списання протягом строку оренди. 

Оренда, включена в iншi договори, видiляється, якщо (а) виконання договору пов'язане з 

використанням конкретного активу або активiв та (б) договiр передбачає передачу права на 

використання активу. 

Податки на прибуток. Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

законодавства, яке вступило в дiю або має бути введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. 

Витрати з податку на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений податок i 

визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до 

операцiй, визнаних в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж або 

iншому перiодi. 

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

податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного та попереднiх 

перiодiв. Якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових 

декларацiй, оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим 

шляхом. Iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображенi у складi адмiнiстративних та 



iнших операцiйних витрат. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

буде реалiзовано тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток. 

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

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

оподатковуваного прибутку, вiдносної якої можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.  

Невизначенi податковi позицiї. Керiвництво оцiнює невизначенi податковi позицiї Компанiї на 

кiнець кожного звiтного перiоду. Зобов'язання, що вiдображаються у вiдношеннi податкiв, 

визначаються керiвництвом як податковi позицiї iз невисокою iмовiрнiстю того, що їх вдасться 

вiдстояти у випадку, якщо такi позицiї будуть оскарженi податковими органами, на пiдставi 

тлумачення Компанiєю податкового законодавства, що вступило або практично вступило в силу 

на кiнець звiтного перiоду, i будь-якого вiдомого рiшення судових або iнших органiв з подiбних 

питань. Зобов'язання зi штрафiв, вiдсоткiв i податкiв, окрiм податку на прибуток, визнаються на 

пiдставi розрахованих керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання зобов'язань на кiнець 

звiтного перiоду. 

Резерви за зобов'язаннями та платежами. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це 

нефiнансовi зобов'язання, сума й термiн яких не визначенi. Вони нараховуються, коли Компанiя 

має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, 

та iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi 

передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм 

ступенем точностi. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, коли контрагент виконав 

свої зобов'язання за договором, i враховується за амортизованою вартiстю. 

Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi 

з емiсiєю нових акцiй, вiдображаються в капiталi як зменшення суми надходжень (за 

вирахуванням податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над 

номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у складi емiсiйного доходу в капiталi. 

Визнання доходiв i витрат. Процентнi доходи та витрати враховуються для всiх боргових 

iнструментiв за принципом нарахування iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. 

Цей метод включає до складу процентних доходiв i витрат та розносить на весь перiод дiї усi 

комiсiї, якi сплачуються або одержуються учасниками контракту, якi є невiд'ємною частиною 

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

Комiсiї, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, включають платежi за надання, 

одержуванi або якi виплачуються органiзацiєю при створеннi або придбаннi фiнансового активу, 

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

узгодження умов iнструменту та за обробку документiв по операцiї. 

Якщо виникає сумнiв щодо можливостi погашення банкiвських депозитiв або iнших боргових 

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

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

iнструментом, що використовувалася для розрахунку збитку вiд знецiнення. 

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

нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як 



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

наданi.  

Операцiї страхування. Договори страхування - це договори, якi передбачають передачу 

iстотного страхового ризику. Такi договори також можуть передбачати передачу фiнансового 

ризику. У цiлому, Компанiя визначає iстотний страховий ризик як iмовiрнiсть того, що при 

настаннi страхової подiї їй доведеться виплатити страхове вiдшкодування, сума якого, 

щонайменше, на 10% бiльша за суму страхового вiдшкодування в разi, якщо страхова подiя не 

настає. Страховий ризик iснує, коли на момент пiдписання договору Компанiя не впевнена в 

таких аспектах: настання страхової подiї, дата настання страхової подiї та сума вiдшкодування 

по страховiй подiї. 

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

передбачають передачу значного страхового ризику. 

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

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

якщо страховий ризик iстотно зменшується протягом цього перiоду. Однак iнвестицiйнi 

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

випадку, якщо рiвень страхового ризику значно пiдвищується. 

Премiї заробленi. Пiсля вступу договору в силу премiї враховуються як отриманi в момент 

початку дiї страхового захисту та вважаються заробленими на пропорцiйнiй основi протягом 

строку дiї вiдповiдного страхового покриття за полiсом. 

Резерв незароблених премiй. Резерв незароблених премiй являє собою частину отриманих 

премiй, що стосується незавершеного термiну дiї страхового покриття за полiсами, якi iснують 

станом на кiнець звiтного перiоду, розраховану на пропорцiйно-тимчасовiй основi. 

Вiдшкодування виплаченi. Страховi вiдшкодування виплаченi у звiтi про сукупнi доходи 

включають суми вiдшкодувань i вiдповiднi витрати на врегулювання, кошти щодо яких були 

перерахованi пред'явникам вимог або постачальникам послуг.  

Резерв на покриття збиткiв. Резерв на покриття збиткiв являє собою сукупнi розрахунки 

остаточних збиткiв i включає резерв неврегульованих вимог i резерв збиткiв понесених, але ще 

не заявлених. В обидва вищевказаних резерва включаються витрати на врегулювання. Перший 

резерв стосується суттєвих вимог отриманих, але не врегульованих станом на кiнець звiтного 

перiоду. Його розрахунок здiйснюється на основi iнформацiї, отриманої Товариством в ходi 

розслiдування страхових випадкiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. Резерв збиткiв понесених, 

але ще не заявлених актуарно визначається Компанiєю за напрямками дiяльностi та включає 

допущення, якi ?рунтуються на статистицi фактичних виплат i витрат на врегулювання в 

попереднiх роках. Методи таких розрахункiв i визначення остаточної суми резервiв постiйно 

аналiзуються та оновлюються. Коригування, здiйснюванi в результатi такого аналiзу, 

вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи по мiрi їх виникнення. При розрахунках резерву на 

покриття збиткiв дисконтування не проводиться, оскiльки вимоги про виплату вiдшкодування i 

самi виплати надходять i розглядаються досить швидко. 

Тест адекватностi зобов`язань. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Товариство 

проводить тести адекватностi зобов'язань для перевiрки адекватностi договiрних зобов'язань за 

вирахуванням вiдповiдних неамортизованого вiдстрочених аквiзицiйних витрат. При проведеннi 

цих тестiв використовуються поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв, витрат на 

врегулювання та адмiнiстративних витрат, а також iнвестицiйного доходу вiд активiв, якi 

забезпечують зазначенi зобов'язання. Будь вiдсутня сума негайно вiдноситься на прибуток або 

збиток: спочатку списуються неамортизованого вiдстроченi аквiзицiйнi витрати, а потiм 

створюється резерв на покриття збиткiв, що виникають в результатi тестування адекватностi 

зобов'язань (резерв непередбачуваного ризику). 

Перестрахування. У ходi нормальної дiяльностi Товариство передає ризики в перестрахування. 

Полiтика Товариства передбачає перестрахування всiх значних ризикiв. Сума лiмiту залежить 

вiд виду страхового продукту. Договори, якi Товариство укладає з перестраховиками, згiдно з 



якими вона має право на вiдшкодування збиткiв по одному або бiльше договорiв, виданих 

Товариством та вiдповiдають вимогам класифiкацiї страхових договорiв, класифiкуються як 

договори перестрахування. Договори, що не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї, 

вiдносяться до категорiї фiнансових активiв.  

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

перед власниками страхових полiсiв. Активи перестрахування включають суми до отримання 

вiд перестрахувальних компанiй по виплачених вiдшкодувань, включаючи вiдповiднi витрати на 

врегулювання. Кредиторська заборгованiсть по перестрахуванню являє собою зобов'язання 

Товариства передати перестраховикам премiї з перестрахування. 

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

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

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

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

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

враховуються за амортизованою вартiстю. Збиток вiд знецiнення також розраховується на 

пiдставi аналогiчного методу, який застосовується до цих фiнансових активiв. 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати. Аквiзицiйнi витрати, якi включають витрати на виплату 

комiсiйних страховим агентам, заробiтну плату i деякi iншi витрати на здiйснення страхової 

дiяльностi, якi є змiнними i виникають у зв'язку з придбанням або продовженням страхових 

полiсiв, вiдносяться на витрати майбутнiх перiодiв i амортизуються протягом перiоду, за який 

будуть заробленi вiдповiднi премiї отриманi. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати розраховуються 

окремо по кожному напрямку дiяльностi i аналiзуються по кожному напрямку дiяльностi в 

момент видачi страхового полiса або в кiнцi кожного звiтного перiоду, щоб переконатися в 

можливостi їх вiдшкодування на основi майбутнiх оцiнок. 

 

Опис страхових продуктiв. Дiяльнiсть Товариства представлена наступними основними видами 

страхових продуктiв: 

  

" Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) - вид страхування, за 

яким предметом договору страхування є майновi iнтереси, пов'язанi з володiнням, 

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

нього, та всiма видами транспортних засобiв спецiального призначення.  Даний вид 

страхування передбачає здiйснення  виплати страхового вiдшкодування шляхом вiдшкодування 

страхувальнику або iншiй особi, визначенiй страхувальником у договорi страхування 

(вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв'язку з пошкодженням, знищенням або втратою 

застрахованого наземного транспортного засобу, у тому числi причепа до нього, та всiх видiв 

транспортних засобiв спецiального призначення, а також,якщо це передбачено правилами та 

договором страхування, додаткового обладнання до них.    Цей вид страхування не включає 

страхування майна, в тому числi вантажiв та багажу (вантажобагажу), що перевозиться 

наземним транспортним засобом, у тому числi причепом до нього, та страхування неодержаних 

доходiв унаслiдок пошкодження, знищення або втрати наземного транспортного засобу. 

Договори страхування укладаються з фiзичними та юридичними особами переважно на один 

рiк, оплата страхових внескiв (платежiв,премiй) здiйснюється одноразово  або щоквартально; 

  

" Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) - вид страхування, за яким 

предметом договору страхування є майновi iнтереси пов'язанi з володiнням, користуванням i 

розпорядженням вантажем та багажем (вантажобагажем), який перевозиться будь-якими видами 

транспорту. Даний вид страхування передбачає здiйснення виплати страхового вiдшкодування 

шляхом вiдшкодування страхувальнику або iншiй особi, визначенiй страхувальником у договорi 

страхування (вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв'язку з пошкодженням, знищенням 

(загибеллю) або втратою застрахованого вантажу та багажу (вантажобагажу) чи його частини 



пiд час перевезення будь-якими видами транспорту та  пiд час його промiжного складського 

зберiгання; 

  

" Добровiльне страхування фiнансових ризикiв - вид страхування, за яким предметом 

договору страхування є майновi iнтереси, пов'язанi зi збитками при здiйсненнi страхувальником 

або iншою особою, визначеною страхувальником у договорi страхування, господарської 

дiяльностi.  Даний вид страхування передбачає здiйснити виплату страхового вiдшкодування 

вiдповiдно до умов договору страхування шляхом вiдшкодування страхувальнику або iншiй 

особi, визначенiй страхувальником у договорi страхування (вигодонабувачу), збитку, 

понесеного ними внаслiдок перерви в господарськiй дiяльностi, порушення договiрних 

зобов'язань (невиконання або неналежне виконання контрагентом договiрних зобов'язань перед 

страхувальником), крiм вiдшкодування збиткiв, передбачених страхуванням кредитiв та 

страхуванням iнвестицiй; 

 

Переоцiнка iноземної валюти. Функцiональною валютою Товаристваї є нацiональна валюта 

України - гривня. 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту 

за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) за станом на кiнець 

вiдповiдного звiтного перiоду. Прибуток та збитки, що виникають у результатi розрахункiв по 

операцiях в iноземнiй валютi i вiд перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у 

функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на кiнець року, включаються до 

складу прибутку або збитку (як прибуток або збитки вiд курсових рiзниць). Перерахунок по 

обмiнним курсам на кiнець року не застосовується до немонетарних статей. 

Основнi обмiннi курси, що використовувались для перерахунку сум у iноземнiй валютi, були 

наступними: 

 31 грудня 2017 р., гривень 1 сiчня 2017 р., гривень 

1 долар США 28,0672 27,1908 

1 євро 33,4954 28,4226 

 

Взаємозалiки. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням до 

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

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

одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. 

Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Зарплата, внески до державного пенсiйного 

фонду України i фондiв соцiального страхування, щорiчнi вiдпускнi та лiкарнянi, премiальнi i 

негрошовi пiльги нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надаються 

працiвниками Товариства. Товариство не має жодних правових чи таких, що випливають зi 

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

платежiв згiдно з державним планом iз встановленими внесками. 

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. 

3 Важливi оцiнки i професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики 

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

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

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

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

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

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



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

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

Судження щодо 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. 

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". 

Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв. 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.  

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. 



Використання ставок дисконтування. Станом на 31.12.2017 середньозважена ставка за 

портфелем банкiвських депозитiв у нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову 

адмiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становила 22 % рiчних 

Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв. Кошти розмiщенi в банках, що  

знаходяться в стадiї лiквiдацiї вiдображаються в балансi за нульовою вартiстю.На кожну звiтну 

дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської 

заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток 

вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за 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. 

 

4 Нематерiальнi активи  

У тисячах українських гривень Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi  Iншi

 Всього 

Первiсна вартiсть на 1 сiчня 2016 року 205 69 274 

Накопичена амортизацiя 10 69 78 

Залишкова вартiсть на 1 сiчня 2016 року 198 0 198 

Надходження    

Амортизацiйнi вiдрахування 3 - 32 

Первiсна вартiсть на 31 грудня 2016 року 205 69 274 

Накопичена амортизацiя 12 69 81 

Залишкова вартiсть на 1 сiчня 2017 року 193 0 193 

Надходження 2 -  

2 

Вибуття 12 - 12 

Амортизацiйнi вiдрахування - - - 

Первiсна вартiсть на 31 грудня 2017 року 195 69 264 

Накопичена амортизацiя - 69 69 

Залишкова вартiсть на 31 грудня 2017 року 195 0 195 

 

Залишки нематерiальних активiв, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi на 31 грудня 2017 року  

представляють собою витрати понесенi Товариством на оплату лiцензiй на здiйснення страхової 

дiяльностi, оскiльки лiцензiї  дiють безстроково, то амортизацiя  не нараховується, крiм лiцензiї 

на здiйснення обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв. Iншi нематерiальнi активи представляють собою витрати 

Товариства на створення сайту, розробку та придбання програмних продуктiв. В звiтному 

перiодi Товариство отримало лiцензiю на добровiльне страхування залiзничного транспорту, дiє 

лiцензiя безстроково, балансова вартiсть  2 тис.грн. У зв'язку з припиненням дiї лiцензiї на 

здiйснення обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв  здiйснено списання її первiсної вартостi, разом з вiдповiдною сумою 

накопиченої амортизацi та вилучено iнформацiю щодо даного нематерiального активу з 

облiкових записiв.   

5 Основнi засоби 

У тисячах українських гривень Iнструменти, прилади. iнвентар  Обладнання Малоцiннi 

необоронi активи Всього 

Первiсна вартiсть         

     

Залишок на 1 сiчня 2016 року 176 22 54 252 

Надходження - - - - 

Вибуття - - - - 



Залишок на 31 грудня 2016 року 176 22 54 252 

        

Накопичений знос     

Залишок на 1 сiчня 2016 року 55 12 54 121 

Знос 44 9 - 53 

Вибуття - - - - 

Залишок на 31 грудня 2016 року 99 21 54 174 

     

Залишок на 31 грудня 2016 року 99 21 54 174 

Первiсна вартiсть     

     

Залишок на 1 сiчня 2017 року 176 22 54 252 

Надходження - - - - 

Вибуття - - - - 

Залишок на 31 грудня 2017 року 176 22 54 252 

     

Накопичений знос     

     

Залишок на 1 сiчня 2017 року 99 21 54 174 

Знос 41 1 - 53 

Вибуття - - - - 

Залишок на 31 грудня 2017 року 141 22 54 216 

     

Залишок на 31 грудня 2017 року 35 1   36 

 

Обмеження права власностi на основнi засоби, що належать Товариству немає. Основнi засоби 

не знаходяться в заставi в якостi забезпечення зобов'язань.  

6 Поточна дебiторська заборгованiсть 

  31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. 

        

Забогованiсть страхувальникiв за страховими платежами 165 401 553 

За нарохованими доходами 1 1 8 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетов 5 - 5 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  637 509 - 

Всього поточна дебiторська заборгованiсть 808 911 566 

 

За  поточною дебiторською заборгованостi, ефект дисконтування вважається несуттєвим i 

поточна дебiторська заборгованiсть оцiнюється за первiсною вартiстю. У разi змiни 

справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни 

визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду. 

Дебiторська заборгованiсть Товариства не забезпечена. Поточна дебiторська заборгованiсть 

пiдлягає погашенню протягом найближчих 12 мiсяцiв.   

Товариство не створювало резерв сумнiвних боргiв. Товариство не має у складi поточної 

дебiторської заборгованостi, заборгованостi термiн погашення якої минув.  

7 Грошовi кошти та їх еквiваленти. Депозити в банках  

У тисячах українських гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. 

    

Грошовi кошти у касi  - - -  

Грошовi кошти на поточних рахунках 107 323 1 020 

        

    



Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв  107 323 1020 

        

 

Станом на 31 грудня 2017 року у Товариства було 2 банки-контрагенти.  

 

Депозити в банках 

У тисячах українських гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. 

Депозити в гривнях  281 1 173 1 148 

Депозити в доларах США - - - 

        

    

Всього депозитiв в банках  281 1 173 1 148 

Депозити в банках не мають забезпечення. Станом на 31 грудня 2017 року у Компанiї було 4 

банка-контрагента (2016 р.: 4 банка-контрагента) iз загальною сумою депозитiв в банках вiд 60 

тисяч гривень та вище.  

8 Страховi та iншi фiнансовi зобов'язання 

Страховi та iншi фiнансовi зобов'язання складаються з наступних компонентiв: 

У тисячах українських гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. 

    

Премiї за перестрахуванням до виплати 11 43 31 

Заборгованiсть перед страхувальниками по виплатам 13 - - 

Премiї з страхування отриманi авансом  94 180 255 

Заборгованiсть перед бюджетом 146 249 498 

Забезпечення витрат на виплату заробiтної плати  12 40 15 

Заборгованiсть за товари, роботи послуги  - 1 119 

Iнша кредиторська заборгованiсть - - - 

        

     

Всього страхових та iнших фiнансових зобов'язань 276 513 918 

        

 

9 Страховi резерви та частка  перестраховика у страхових резервах 

 

У тисячах українських гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. 

    

Загальнi суми    

Резерв незароблених премiй  220 40 81 

Резерв збиткiв (включаючи резерв понесених, але ще не заявлених збиткiв) - 951 1636 

Всього страхових резервiв, загальна сума 220 1 717 932 

        

Частка перестраховика у страхових резервах    

Резерв незароблених премiй  -27 -31 -61 

    

Всього частка перестраховика у страхових резервах -27 -61 -39 

        

 

 

 

 

Чистi суми    

Резерв незароблених премiй  193 9 20 



Резерв збиткiв (включаючи резерв понесених, але ще не заявлених збиткiв) - 951 1636 

Всього страхових резервiв, чиста сума 193 960 1 656 

        

Резерв незароблених премiй та частку перестраховика в резервi незароблених премiй 

розраховано  "паушальним" методом "1/24" з урахуванням 80% суми страхових платежiв.  

 

10 Акцiонерний капiтал та емiсiйний дохiд 

У тисячах українських гривень, крiм кiлькостi акцiй Кiлькiсть випущених акцiй Простi акцiї 

 Емiсiйний дохiд Всього 

     

На 31 грудня 2015 р. 8 000  8 000 - 8 000 

     

На 31 грудня 2016 р. 8 000  8 000 - 8 000 

     

На 31 грудня 2017 р. 8 000  8 000 - 8 000 

     

Номiнальна зареєстрована сума випущеного акцiонерного капiталу Компанiї складає 8 000 

тисяч.  

Загальна кiлькiсть затверджених до випуску простих акцiї складає 8 000 акцiй номiнальною 

вартiстю 1 000 гривень за акцiю. Усi випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi. Кожна проста 

акцiя має один голос при голосуваннi. 

Емiсiйний дохiд - це сума перевищення отриманої винагороди над номiнальною вартiстю 

випущених акцiй.  

Нижче подано iнформацiю про акцiонерiв Компанiї станом на 31 грудня 2017 року i 1 сiчня 2017 

року: 

 

У тисячах українських гривень, крiм кiлькостi акцiй Кiлькiсть акцiй, що належать акцiонеру

 Частка володiння, %  Номiнальна вартiсть  

 

Акцiонер    

Фiзична особа 7 840 98,00 7 840  

Фiзична особа 80 1,00 80 

Фiзична особа 80 1,00 80 

    

    

Всього акцiонерного капiталу на 1 сiчня 2017 р. 8 000 100 8 000 

    

 

Всього акцiонерного капiталу на 31 грудня 2017 р. 8 000 100 8 000 

 

 

Дивiденди не розподiлялись мiж власниками, дивiденди, що пiдлягають виплатi не 

вiдображаються в облiку до тих пiр, поки не буде винесено рiшення загальними зборами 

акцiонерiв про розподiл прибутку. 

 

 

11     Оцiнка договорiв страхування 

 

Методи, використанi при прийняттi рiшень про припущення. Найбiльш iстотнi ризики 

Товариства пов'язанi зi страховими вiдшкодуваннями, якi виплачуються за договорами 

страхування вантажiв. Цi ризики детально розглядаються в цiй примiтцi. Географiчна 



концентрацiя цих ризикiв спостерiгається по всi територiї України. 

Для оцiнки зобов'язань з виплати вiдшкодувань Товариство використовує допущення, заснованi 

на власнiй аналiтицi. Аналiтичнi данi Товариства надходять переважно з її щоквартальних звiтiв 

про виплату страхових вiдшкодувань. 

Резерв збиткiв заявлених, але не врегульованих створюється на основi заявлених вимог. Резерв 

збиткiв розраховується для кожного звiтного перiоду  випадку як рiзниця мiж прогнозованою 

сумою збиткiв  заявлених протягом цього перiоду збiльшена на витрати на врегулювання 

(ставка 3%), i сумою страхових вiдшкодувань, заявлених i виплачених або заявлених i 

невиплачених за цей же перiод.  

 

 

12  Аналiз страхових премiй, виплат та аквiзiцiйних витрат 

  Страхування залiзничного транспорту Страхування наземного транспорту 

 Страхування вантажiв та багажу  Страхування фiнансових ризикiв  Страхування 

вiдповiдальностi субєктiв перевезення небезпечних вантажiв  Iншi види страхуванн

 Всього 

Премiї отриманi, загальна сума              

- пряме страхування 149,3 158,6 5 458,0 18,9 5,0 - 5 789,8 

- вхiдне перестрахування - - - - - 0,2 0,2 

         

        

Премiї отриманi, загальна сума 149,3 158,6 5458 18,9 5 0,2 5 790 

         

        

Змiна у резервi незароблених премiй, загальна сума  67,1 -12,2 128,8 -4,7 0,8 0,2

 180 

         

        

Премiї заробленi, загальна сума 82,2 170,8 5329,2 23,6 4,2 - 5 610 

         

        

Премiї, переданi у перестрахування 11,7 141,7 202,6 - - - 356 

        

Змiна частки перестраховика у резервi незароблених премiй  5,2 -13,8 4,6 - -

 - -4 

         

        

Чистi страховi премiї заробленi 75,7 15,3 5131,2 23,6 4,2 - 5 174 

         

        

Збитки виплаченi:        

- збитки, виплаченi за прямим страхуванням - 42 2068 - - - 2 110 

- збитки, переданi до перестраховика - - - - - -  

        

Витрати на врегулювання збиткiв - - 5 - - - 5 

        

Суми, отриманi вiд перестраховика  38 235 - - - 273 

         

        

Чистi збитки виплаченi - 4 1833 - - - 1 837 

         



        

Змiни у резервi на покриття збиткiв, загальна сума  - -3,2 -880,6 -42 -25,2 -

 -951 

Змiна частки перестраховика у резервi на покриття збиткiв - - - - -

 - 0 

         

        

Змiна у резервi на покриття збиткiв, чиста сума - -3,2 -880,6 -42 -25,2 - -951 

         

        

Чиста сума понесених збиткiв на страховi виплати - 0,8 952,4 -42 -25,2 -

 886 

         

        

Понесенi аквiзiцiйнi витрати - - 1504 - - - 1504 

         

        

Аквiзiцiйнi витрати понесенi - - 1504 - - - 1504 

         

        

Результат вiд страхової дiяльностi 75,7 14,5 2674,8 65,6 29,4 - 2 784 

         

 

 

13  Адмiнiстративнi  витрати та собiвартiсть реалiзованих послуг 

У тисячах українських гривень 2017 рiк 2016 рiк 2015 рiк 

Витрати пов"язанi з укладанням (пролонгацiєю) та супроводження  договорiв страхування

 1504 3721 1337 

Матерiальнi витрати 65 147 168 

Витрати на персонал   414 242 274 

Оренда 598 657 339 

Консультацiйнi та iншi послуги 246 475 1 106 

Знос та амортизацiя 42 56 106 

Банкiвськi комiсiї 10 9 8 

Iншi  витрати 62 200 37 

        

Всього витрат 2 941 5 507 3 375 

        

 

14  Фiнансовi доходи 

Фiнансовi доходи представленi наступними статтями : 

 

У тисячах українських гривень 2017 рiк 2016 рiк 2015 рiк 

Проценти до отримання 3 16 54 

Прибуток вiд справедливої вартостi активiв 263 266 0 

     

Фiнансовi доходи  282 54 7 

    

 

15 Iншi  витрати   

У тисячах українських гривень 2017 рiк 2016 рiк 2015 рiк 



    

Пеня, штрафи1 - 3 

Iншi витрати - 1 015 1 531 

Iншi видатки   1 1 015 5 794 

        

16 Податки на прибуток 

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв: 

У тисячах українських гривень 2017 рiк   2016 рiк   2015 рiк 

    

Поточний податок  174 272 627 

Вiдстроченi податковi активи 7 - - 

        

    

Витрати з податку на прибуток за рiк 167 272 627 

        

 

Станом на 31 грудня 2017 року Товариство визнає актив iз вiдстроченого податку на прибуток 7 

тис. грн., що складає 3% (ставка оподаткування страхових премiй) вiд сформованого резерву 

незароблених премiй, зобов'язання по сплатi поточного податку на прибуток включено до 

складу поточних зобов'язань. 

Компанiя сплачує податок на прибуток за ставкою 3% вiд усiх премiй по страхуванню та 

фiнансовий результат до оподаткування за ставкою 18%. Товариством прийнято рiшення про 

незастосування коригувань фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi (п.134.1.1ю 

ст.134 ПКУ). 

17 Управлiння фiнансовими i страховими ризиками  

Функцiя управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв 

(кредитного, ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних ризикiв. 

Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної 

ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Товариство не вважає цi 

ризики iстотними, отже, не встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння 

цими ризиками. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками спрямовано на 

забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих 

ризикiв до мiнiмуму. 

Кредитний ризик. Товариство пiддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, 

що одна сторона фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок невиконання iншою 

стороною своїх зобов'язань. Основнi статтi, у зв'язку з якими у Товаристваї виникає кредитний 

ризик, - це грошовi кошти та депозити в банках. Максимальний рiвень кредитного ризику 

Товариства, в цiлому, вiдбивається в балансовiй вартостi фiнансових i страхових активiв у 

балансi. 

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

позицiями по (а) валют i (б) процентних ставках, якi схильнi до впливу загальних i специфiчних 

коливань ринку. 

Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик змiни вартостi фiнансового iнструмента внаслiдок 

коливань валютних курсiв. Товариство проводить операцiї тiльки в гривнях, отже, вона не 

пiддавалася впливу суттєвого валютного ризику за станом на 31 грудня 2017 року.  

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

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

Процентна маржа може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися 

або приносити збитки в разi непередбачених змiн. У Компанiї вiдсутнi офiцiйно оформлена 

полiтика i процедури для управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає, 

що цей ризик для дiяльностi Компанiї є несуттєвим.. За станом на кiнець кожного звiтного 



перiоду у Компанiї не було фiнансових активiв зi змiнною процентною ставкою або процентних 

зобов'язань. Станом на 31 грудня 2017 року та 1 сiчня 2017 року змiни процентних ставок не 

надали б впливу на прибуток або збиток i / або капiтал Компанiї. 

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

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

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

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

грошових коштiв, пов'язанi з доходом вiд страхових премiй, також є джерелом грошових 

ресурсiв для виконання поточних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2017 року та 1 сiчня 2017 

року всi фiнансовi зобов'язання Товариства погашаються за вимогою або протягом 1 мiсяця 

пiсля закiнчення звiтного перiоду. Недисконтованi грошовi потоки за фiнансовими 

зобов'язаннями згiдно з договорами дорiвнюють балансовiй вартостi. Термiн погашення всiх 

страхових активiв i зобов'язань Товариства не перевищує одного року. 

  

Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовiрнiсть 

настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. По самiй сутi 

договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього непередбачуваним. 

Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується для визначення 

цiни договору та створення резервiв, основний ризик, якому пiддається Товариство, полягає в 

тому, що фактичнi виплати перевищать балансову вартiсть страхових зобов'язань. Це може 

вiдбутися в результатi того, що регулярнiсть або розмiр виплат будуть вищi, нiж за оцiночними 

даними. Страховi випадки носять випадковий характер, i фактична кiлькiсть i сума виплат 

будуть з року в рiк вiдрiзнятися вiд даних, передбачених страховими моделями.  

Як показує досвiд, чим бiльше портфель подiбних договорiв страхування, тим менше вiдносна 

мiнливiсть очiкуваного результату. Крiм того, якщо портфель договорiв страхування є бiльш 

диверсифiкованим, змiни в який-небудь з його пiдгруп нададуть менший вплив на портфель в 

цiлому. 

Товариство контролює страховий ризик шляхом: 

" стратегiї андерайтингу та проактивного монiторингу ризику. Товариство встановлює 

лiмiти максимально можливої суми страхових збиткiв, якi вона може вiдшкодувати, i передає 

вiдповiднi контрольнi повноваження спiвробiтникам з урахуванням їх професiйної 

компетентностi. Оцiнка потенцiйних нових продуктiв проводиться з метою всебiчного аналiзу 

пов'язаних з ними ризикiв i виправданостi таких ризикiв з точки зору майбутнiх доходiв. 

" укладання вiдповiдних договорiв перестрахування. Товариство прагне диверсифiкувати 

дiяльнiсть з перестрахування, використовуючи як договори облiгаторного перестрахування, так i 

договори факультативного перестрахування. Крiм того, полiтика Товариства передбачає 

максимальне утримання ризику вiдповiдальностi по окремих страхових продуктах. 

Товариство дiйснює страхову дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування 

укладаються в українських гривнях. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за 

напрямками страхової дiяльностi.  

18 Управлiння капiталом   

Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей: (i) дотримання 

вимог до капiталу, встановлених регулятором, i (ii) забезпечення здатностi Товариства 

функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства. Товариство вважає, що загальна 

сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, показаного в балансi. За 

станом на кiнець кожного звiтного перiоду Товариство аналiзує наявну суму власного капiталу i 

може її коригувати шляхом виплати дивiдендiв акцiонерам, повернення капiталу акцiонерам або 

емiсiї нових акцiй. 

На Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до 

капiталу - це мiнiмальна сума акцiонерного капiталу, а також ряд нормативiв 

платоспроможностi. Товариство дотримувалася всiх зовнiшнiх вимог до капiталу у 2017 роцi. 



19 Умовнi та iншi зобов`язання  

Товариство у звiтному перiодi не перебувало у жодних судових процесах. 

20 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, що вiдображаються за амортизованою 

вартiстю, за станом на 31 грудня 2017 року та 1 сiчня 2017 року приблизно дорiвнює їх 

балансовiй вартостi. Справедлива вартiсть визначалась з використанням методу дисконтованих 

грошових потокiв i iнформацiї щодо поточних ринкових процентних ставок та облiкової ставки 

НБУ.  

21 Розкриття фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 

Для цiлей оцiнки МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" встановлює такi 

категорiї фiнансових активiв: (а) позики й дебiторська заборгованiсть, (б) фiнансовi активи для 

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

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

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

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

активи, утримуванi для торгiвлi. 

Послiдуюча оцiнка фiнансових активiв i зобов'язань залежить вiд групи фiнансового 

iнструмента, й здiйснюється як зазначено в Таблицi. 

Група фiнансових iнструментiв Оцiнка 

Позики й довгострокова дебiторська заборгованiсть  за амортизованою вартiстю  

Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiни на капiтал за 

справедливою вартiстю з вiднесенням її змiни на капiтал 

Фiнансовi активи для подальшого продажу  за справедливою вартiстю з вiднесенням її 

змiни на прибутки чи збитки 

Категорiї фiнансових активiв: 

У тисячах українських гривень Фiнансовi активи для подальшого продажу  Фiнансовi 

активи за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiни на капiтал Всього 

    

Залишок на 1 сiчня 2016 року 18 009 1200 19 209 

    

Придбання 4 001 - 4 001 

Продаж 4 653 - 4 653 

Зменшення корисностi 353 216 569 

Припинення визнання 64 - 64 

Залишок на 31 грудня 2016 року 16 940 984 17 924 

Залишок на 1 сiчня 2017 року 16 940 984 17 924 

    

Придбання 1 018 - 1 018 

Продаж - -  

Зменешення корисностi 3 779 216 3 995 

Припинення визнання - - - 

    

Залишок на 31 грудня 2017 року 14 179 768 14 947 

 

У тисячах українських гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. 

    

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1 229 1 041 899 

        

Всього довгострокова дебiторська заборгованiсть  1 229 1 041 899 

        

Станом на 31 грудня 2017 року та 1 сiчня 2017 року  фiнансовi активи Товариства вiднесенi до 



категорiї "довгострокова дебiторська заборгованiсть" були врахованi за амортизованою 

вартiстю. Вартiсть визначалась з використанням методу дисконтованих грошових потокiв i 

iнформацiї щодо поточних ринкових процентних ставок та облiкової ставки НБУ.  

22  Операцiї iз пов'язаними сторонами 

Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або 

якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу 

сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку 

вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється 

сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. 

Винагороди ключовому управлiнському персоналу 

 

Винагороди, отриманi керiвним управлiнським персоналом у звiтному перiодi становлять такi 

суми, що вiдображенi у складi витрат на оплату працi:   

 

У тисячах українських гривень 2017 рiк 2016 рiк  2015 рiк 

    

Заробiтна плата i премiї 73 67 55 

    

Всього 73 67 55 

 

Операцiї за участю  пов'язаних осiб 

Пов'язаними особами Компанiї є: 

" керiвний управлiнський персонал: 

 

Голова правлiння                                                            

Хандашко Ю.В.   

" засновники Товариства, що визначенi в примiтцi 10 

 

Винагороди, отриманi засновниками у звiтному перiодi становлять такi суми, що вiдображенi у 

складi витрат на оплату працi:   

У тисячах українських гривень 2017 рiк 2016 рiк  2015 рiк 

    

Заробiтна плата i премiї 66 62 55 

    

Всього 66 62 55 

 

 

23   Подiї пiсля дати балансу 

 

Пiсля дати балансу жодних значних подiй, якi могли б вплинути на здатнiсть Товариства 

продовжувати свою безперервну дiяльнiсть, або таких, що вимагали б коригування оцiнки 

балансової вартостi показникiв звiтностi, не сталося.  Проте полiтична та економiчна ситуацiя в 

країнi є вкрай непередбачуваною, що може позначитися на дiяльностi Товариства, за обставин, 

якi наразi не можливо оцiнити. 

 

 

 

         Голова правлiння                             __________________________________               

Хандашко Ю.В.. 

 

         Головний бухгалтер                         ____________________________________           



Шаповалова Л.М. 

 

не має 

не має 

 


