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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Хандашко Юрiй Васильович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"ГЕШТАЛЬТ" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 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. Адреса електронної пошти: office@gestalt-insurance.com 

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

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

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2019, затвердити 

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

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

www.gestalt-insura

nce.com 26.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

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

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

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

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

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

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

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру X 

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 емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 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 осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

 

3) основнi вiдомостi про емiтента (включає, зокрема, найменування та мiсцезнаходження 

емiтента, розмiр його статутного капiталу); 

4) iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi; 

не заповнюється приватним акцiонерним товариством , щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй 

якого не здiйснено публiчну пропозицiю 

5) вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах; 

6) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств); 

не заповнюється приватним акцiонерним товариством , щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй 

якого не здiйснено публiчну пропозицiю 

7) iнформацiю про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

емiтента; 

не заповнено у зв'язку з вiдсутнiстю фiлiалiв обо iнших вiдокремлених струтурних пiдроздiлiв 

товариства 

8) iнформацiю про органи управлiння емiтента, його посадових осiб та засновникiв; 

9) звiт керiвництва (звiт про управлiння); 



10) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення; 

не заповнюється приватним акцiонерним товариством , щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй 

якого не здiйснено публiчну пропозицiю 

11) перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 

типу та/або класу належних їм акцiй; 

12) iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; 

у звiтному перiодi змiн не вiдбувалось змiни акцiонерiв 

13) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав 

за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 

не заповнюється приватним акцiонерним товариством , щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй 

якого не здiйснено публiчну пропозицiю 

14) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 

не заповнюється приватним акцiонерним товариством , щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй 

якого не здiйснено публiчну пропозицiю 

15) iнформацiю про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а 

також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв); 

16) iнформацiю про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть 

публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до 

бiржового реєстру; 

17) iнформацiю про придбання власних акцiй емiтентом; 

У звiтному перiодi власнi акцiї Товариством не придбавались 

18) iнформацiю про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв; 

Обмеження вiдсутнi 

19) iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi; 

Обмеження вiдсутнi 

20) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; 

не заповнюється приватним акцiонерним товариством , щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй 

якого не здiйснено публiчну пропозицiю 

21) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва); 

не заповнюється приватним акцiонерним товариством , щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй 

якого не здiйснено публiчну пропозицiю 

22) iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

такого емiтента; 

У власностi працiвникiв товариства цiннi папери (крiм акцiй)  Товариства вiдсутнi 

23) iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 

вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента; 

24) iнформацiю про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному 

перiодi; 

Узвiтному перiодi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувались 

25) iнформацiю про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; 

Товариство є страховою компанiєю i надає страховi послуги. 



26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 

не заповнюється приватним акцiонерним товариством , щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй 

якого не здiйснено публiчну пропозицiю 

27) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; 

не заповнюється приватним акцiонерним товариством , щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй 

якого не здiйснено публiчну пропозицiю 

28) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою); 

29) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової 

звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою); 

не заповнюється приватним акцiонерним товариством , щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй 

якого не здiйснено публiчну пропозицiю 

30) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо); 

не заповнюється приватним акцiонерним товариством , щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй 

якого не здiйснено публiчну пропозицiю 

31) твердження щодо рiчної iнформацiї; 

32) iнформацiю про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами 

(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента; 

Акцiонернi або корпоративнi договори у звiтному перiодi не укладались. 

33) iнформацiю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом; 

У звiтному перiодi договори або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль на Товариством вiдсутнi. 

34) вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду. 

Протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiїї про iпотечнi цiннi папери не 

виникало. 

 У товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря, з рейтинговим агентством угод не 

укладалось. Фiлiї або iншi вiдокремленнi пiдроздiли вiдсутнi. У 2018 роцi судових справ не 

було, штрафнi санкцiї не застосовувались. 



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. 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 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ТОВ "Гештальт-Iнфраструктура" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 42705742 

4) Місцезнаходження 

 01015, м.Київ, вул.Лейпцигська,Ю буд.3-А 

5) Опис  

 Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2018 року, яке оформлено 

протоколом № 32, було вирiшено чистий прибуток Товариства, який утворився за минулi роки, 

не розподiляти, а направити на iнвестицiї. На виконання даного рiшення було придбано  

корпоративнi права Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гештальт - Iнфраструктура". 



Iдентифiкацiйний код - 42705742. Мiсцезнаходження - 01015, м.Київ, вул. Лейпцигська, буд. 

3-А, офiс 9. Напрями використання iнвестицiй - розвиток iнфраструктури туризму, в тому числi: 

придбання або будiвництво об'єктiв туристичної iнфраструктури (будiвель, капiтальних чи 

тимчасових споруд, земельних дiлянок, тощо), оренда та експлуатацiя таких об'єктiв, 

проведення ремонтних робiт, облаштування територiй, реконструкцiя i модернiзацiя пiд'їзних 

шляхiв, будiвництво нових дорiг. Товариство володiє 100 %  капiталу ТОВ ""Гештальт - 

Iнфраструктура".  

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Товариство   у 2018 роцi не мала дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництвта iнших 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв  за 2018 рiк  склала  7 осiб,  чисельнiсть 

працiвникiв за сумiсництвом - 1, чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного 

робочого дня - 3. 

 

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

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

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

Товариств не є членом об'еднань. 

 

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

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

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

діяльності 

Не проводить 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Не було 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Опис обраної облiкової полiтики зазначено в примiтках до фiнансової звiтностi, що є складовою 

частиною звiту. 

 

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

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

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

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



експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основним видом дiяльностi Товариства - є iншi види страхування, крiм страхування життя. Крiм 

того, Товариство має право здiйснювати наступнi види дiяльностi: перестрахування, оцiнювання 

ризикiв та завданої шкоди, дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв, iнша допомiжна дiяльнiсть у 

сферi страхування та пенсiйного забезпечення.  

Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. Податковий облiк 

здiйснюється у вiдповiдностi з чинним законодавством України, згiдно вимог Податкового 

кодексу України.  

Ведення бухгалтерського облiку покладено на управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi 

Товариства, яке очолює Головний бухгалтер. Товариством застосована автоматизована форма 

ведення бухгалтерського облiку з використанням комп'ютерної програми <1-С: Бухгалтерiя> з 

урахуванням специфiки ведення облiку страховими компанiями.  

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню 

усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв громадян i юридичних осiб та здiйснення 

фiнансової дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством України та Статутом. У 2018 

роцi Товариство здiйснювало страхування юридичних i фiзичних осiб. Товариство здiйснює 

свою дiяльнiсть на всiй територiї України, окрiм  окупованих територiй Донецької, Луганської 

областей та Криму. 

Станом на 31.12.2018 року Товариство має 16 лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi у 

формi обов'язкового та добровiльного страхування, якi виданi Нацiональною комiсiєю, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, з безстроковим термiном дiї. 

Економiчне середовище, в якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть 

 

Середовище, в якому Товариство проводить свою дiяльнiсть, є досить нестабiльним для ведення 

бiзнесу. Така ситуацiя пов'язана з вiйськовими дiями на сходi країни, реформуванням податкової 

системи, регулярними законодавчими змiнами, девальвацiєю нацiональної валюти, падiнням 

ВВП. Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує 

демонструвати особливостi, характернi для перехiдної економiки. Цi особливостi включають, 

крiм iншого, недостатньо розвинуту дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, яка регулює 

дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти та водночас наявнiсть 

численних засобiв контролю валютних операцiй, вiдносно високу iнфляцiю i високi процентнi 

ставки, а також низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу. Основними подiями, пiд впливом 

яких функцiонує ринок страхування є: 

 обмеження платоспроможного попиту з боку кiнцевих споживачiв послуг 

(страхувальникiв) через зниження рiвня вiльних доходiв населення i суб'єктiв господарювання; 

 девальвацiя нацiональної валюти з одночасним введенням низки обмежень на валютному 

ринку; 

 фiскальний тиск на страхову галузь; 

 лiквiдацiя значної кiлькостi банкiвських установ, що призвело до втрат депозитiв 



багатьох  страховикiв; 

 зниження лiквiдностi фондового ринку та ринку нерухомостi; 

 аналiз якостi активiв страховикiв з вiдповiдним вiдображенням результату аналiзу на їх 

фiнансовi результати.  

У зв'язку з посиленням нагляду i пiдвищенням ризику лiквiдностi через погiршення 

операцiйного середовища, значна частина страховикiв доклала певних зусиль для приведення 

структури активiв у вiдповiднiсть бiльш жорстким нормативним вимогам. Як результат, 

останнiм часом спостерiгається зростання частки активiв, якими можуть бути представленi 

страховi резерви. За цей перiод страховики значно скоротили обсяг iнвестицiй в цiннi папери з 

обмеженою лiквiднiстю. Основний обсяг активiв, якими можуть бути представленi страховi 

резерви, вiдповiдно до чинного законодавства, представлений коштами на депозитних та 

поточних рахунках в банкiвських установах, правами вимог до перестраховикiв та iнвестицiями 

в державнi облiгацiї. За обсягом премiй лiдерство утримують компанiї, пiдконтрольнi iноземним 

групам, в той же час, в окремих видах страхування мiцними залишаються позицiї вiтчизняних 

страховикiв. На сьогоднiшнiй день страховий ринок України продовжує переживати труднощi, 

якi пов'язанi з загальною ситуацiєю в економiцi країни. Протягом 2017 року український уряд 

продовжував здiйснювати всеосяжну програму структурної реформи, спрямованої на усунення 

iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з корупцiєю, 

реформуваннi судової системи з метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi. 

Стабiлiзацiя економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд успiшностi дiй, яких 

вживає уряд, та забезпечення безперервної фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних 

донорiв та мiжнародних фiнансових установ. Внаслiдок цього економiчна дiяльнiсть в Українi 

пов'язана з ризиками, якi не є типовими для розвинених країн. Податкове, валютне та митне 

законодавство в Українi допускає рiзнi тлумачення та часто змiнюється. Подальший 

економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi економiчних, 

фiнансових та монетарних заходiв, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та 

полiтичнiй сферах. Уряд України приймає ряд заходiв, направлених на вирiшення даних питань, 

проте реформи, необхiднi для створення фiнансової, правової та регуляторної системи, не 

завершенi. У найближчий час Товариство буде продовжувати залежати вiд впливу нестабiльної 

економiки у країнi. В результатi виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi 

операцiї та можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства, їх можливiсть погашати свої 

борги в мiру настання строкiв їх сплати. Товариство не може передбачити всi тенденцiї, якi 

можуть впливати на  фiнансовий  сектор та iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за 

наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Товариство 

впевнене, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та 

розвитку. При складаннi даної фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi 

результати зазначених вище подiй на фiнансовий стан i результати дiяльностi Товариства у 

звiтному перiодi. Керiвництво стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за 

необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший 

розвиток подiй у полiтичних, макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi може 

негативно впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства у такий спосiб, що 

наразi не може бути визначений. 

 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування  

Товариство здiйснювало незначнi придбання, продажi та лiквiдацiї основних активiв за останнi 5 

рокiв, проте планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською 

дiяльнiстю, не має. 



 

 

 

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

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

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

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

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Значних правочинiв щодо об'єктiв основних засобiв у 2018 роцi не здiйснювалося; плани 

капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв вiдсутнi; екологiчнi 

питання, що можуть позначитися на використаннi активiв, вiдсутнi. 

 

 

 

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

економічних обмежень 

Середовище, в якому Товариство проводить свою дiяльнiсть, є досить нестабiльним для ведення 

бiзнесу. Така ситуацiя пов'язана з вiйськовими дiями на сходi країни, реформуванням податкової 

системи, регулярними законодавчими змiнами, девальвацiєю нацiональної валюти, падiнням 

ВВП. Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує 

демонструвати особливостi, характернi для перехiдної економiки. Цi особливостi включають, 

крiм iншого, недостатньо розвинуту дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, яка регулює 

дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти та водночас наявнiсть 

численних засобiв контролю валютних операцiй, вiдносно високу iнфляцiю i високi процентнi 

ставки, а також низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу. Основними подiями, пiд впливом 

яких функцiонує ринок страхування є: 

 обмеження платоспроможного попиту з боку кiнцевих споживачiв послуг 

(страхувальникiв) через зниження рiвня вiльних доходiв населення i суб'єктiв господарювання; 

 девальвацiя нацiональної валюти з одночасним введенням низки обмежень на валютному 

ринку; 

 фiскальний тиск на страхову галузь; 

 лiквiдацiя значної кiлькостi банкiвських установ, що призвело до втрат депозитiв 

багатьох страховикiв; 

 зниження лiквiдностi фондового ринку та ринку нерухомостi; 

 аналiз якостi активiв страховикiв з вiдповiдним вiдображенням результату аналiзу на їх 

фiнансовi результати.  

У зв'язку з посиленням нагляду i пiдвищенням ризику лiквiдностi через погiршення 

операцiйного середовища, значна частина страховикiв доклала певних зусиль для приведення 

структури активiв у вiдповiднiсть бiльш жорстким нормативним вимогам. Як результат, 

останнiм часом спостерiгається зростання частки активiв, якими можуть бути представленi 

страховi резерви. За цей перiод страховики значно скоротили обсяг iнвестицiй в цiннi папери з 

обмеженою лiквiднiстю. Основний обсяг активiв, якими можуть бути представленi страховi 

резерви, вiдповiдно до чинного законодавства, представлений коштами на депозитних та 

поточних рахунках в банкiвських установах, правами вимог до перестраховикiв та iнвестицiями 

в державнi облiгацiї. За обсягом премiй лiдерство утримують компанiї, пiдконтрольнi iноземним 

групам, в той же час, в окремих видах страхування мiцними залишаються позицiї вiтчизняних 

страховикiв. На сьогоднiшнiй день страховий ринок України продовжує переживати труднощi, 

якi пов'язанi з загальною ситуацiєю в економiцi країни. Протягом 2017 року український уряд 



продовжував здiйснювати всеосяжну програму структурної реформи, спрямованої на усунення 

iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з корупцiєю, 

реформуваннi судової системи з метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi. 

Стабiлiзацiя економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд успiшностi дiй, яких 

вживає уряд, та забезпечення безперервної фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних 

донорiв та мiжнародних фiнансових установ. Внаслiдок цього економiчна дiяльнiсть в Українi 

пов'язана з ризиками, якi не є типовими для розвинених країн. Українське законодавство i 

нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi Товариства, 

продовжують змiнюватись. Положення законiв i нормативних актiв часто є нечiткими, а їх 

тлумачення залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних i центральних органiв влади, а також 

iнших державних органiв. Випадки суперечливих тлумачень законодавства непоодинокi.  

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Товариство у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Робочого 

капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась. 

 

 

 

 

 

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

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

На кiнець звiтного перiоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв 

(контрактiв). 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Подальший економiчний розвиток Товариства значною мiрою залежить вiд ефективностi 

економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, 

регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Уряд України приймає ряд заходiв, направлених на 

вирiшення даних питань, проте реформи, необхiднi для створення фiнансової, правової та 

регуляторної системи, не завершенi. У найближчий час Товариство буде продовжувати залежати 

вiд впливу нестабiльної економiки у країнi. Товариство не може передбачити всi тенденцiї, якi 

можуть впливати на  фiнансовий  сектор та iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за 

наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Товариство 

впевнене, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та 

розвитку.  

 

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

та розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки Товариством у звiтному перiодi не здiйснювалися, в майбутньому не 

плануються. Витрат на дослiдження та розробки не було. 

 

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

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

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

довільній формі 



Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки 

фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. 

 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

загальнi збори 

акцiонерiв 

Управлiння та контроль за дiяльнiстю 

Товариства здiйснюють: 

1) загальнi збори акцiонерiв; 

2) правлiння; 

3) ревiзор. 

Змiни у складi органiв Товариства та їх 

компетенцiї затверджуються 

загальними зборами акцiонерiв шляхом 

внесення змiн до статуту Товариства, а 

також до положень про загальнi збори, 

правлiння та ревiзора Товариства. 

 

Правлiння : 

Голова Правлiння -Хандашко Юрiй 

Васильович; 

Заступник голови Правлiння - 

Мiхалкович Дмитро Йосипович; 

Заступник голови Правлiння - Дубовий 

Максим Сергiйович; 

Ревiзор - Пiнак Євген Романович; 

 

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) 

 12 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ СК "Унiверсальна", 20113829, 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 

 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) 

 23 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Мiжрегiональна колегiя адвокатiв", 25882490, 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 

 

1) Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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

 Мiхалкович Дмитро Йосипович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища, економiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ СК "Унiверсальна", 20113829, Директор Київської обласної дирекцiї 

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

 29.04.2016, 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 

 Заступник Голови Правлiння 

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

 Дубовий Максим Сергiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 вища, економiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 16 



7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ЗАТ "СК "Вектор Iнвест", 32913001, Голова Правлiння 

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

 29.04.2016, 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 Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Правлiння Хандашко Юрiй 

Васильович 

 80 1 80 0 

Заступник голови 

Правлiння 

Мiхалкович 

Дмитро 

Йосипович 

 7 840 98 7 840 0 

Усього 7 920 99 7 920 0 

 



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

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Мiхалкович Дмитро Йосипович 98 

Хандашко Юрiй Васильович 1 

Антоненко Андрiй Юрiйович 1 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Стратегiя Товариства щодо подальшого розвитку передбачає дiяльнiсть в усiх секторах 

українського страхового ринку. Компанiя має лiцензiї на надання страхового захисту практично 

з усього спектру добровiльного та обов'язкового страхування. 

Стратегiя подальшої дiяльностi товариства на найближчий рiк буде спрямована на полiпшення 

фiнансового стану товариства за рахунок корегування за необхiдностi тарифної полiтики, а 

також утримання та приросту страхового портфелю за умови контролю за витратами 

товариства.  

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
У звiтному перiодi суттєвих подiй розвитку Товариства не вiдбувалося. 

 

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

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Iнформацiя про укладення  деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом 

звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй. 

 

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

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Товариство у звiтному перiодi не використовувало i не планує використовувати  операцiї 

хеджування. 

 

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

ризику грошових потоків 



Товариство не схильне до цiнових ризикiв, кредитного ризику та ризику лiквiдностi та ризику 

грошових потокiв 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Протягом звiтного перiоду Товариство застосовувало Кодекс корпоративного управлiння, що 

затверджений 03.02.2012 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №24). Кодекс 

корпоративного управлiння розмiщено на сайтi Товариства. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги, крiм застосування власного корпоративного кодексу. 

 

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

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

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

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

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

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Протягом звiтного року Товариство не вiдхилялося вiд положень Кодексу корпоративного 

управлiння та не приймало рiшень щодо незастосування  деяких положення цього Кодексу. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 27.04.2018 

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 перiод з 1 квiтня 2018 по 31 березня 2019 року; 

5) розподiл прибутку i збитку Компанiї. 

 

1. Слухали по першому питанню порядку денного: 

Хандашко Ю.В., який запропонував визначити регламент проведення 

загальних зборiв. 

Постановили:  

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. 

Голосували: 

 "за" - 8000 голосiв (100 % голосiв присутнiх); 

"проти" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх); 

"утримався" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх). 

Рiшення прийнято. 

 

2. Слухали по другому питанню порядку денного: 

Голову правлiння Хандашко Ю.В., який вiд iменi Правлiння вiдзвiтував 

про результати дiяльностi компанiї у 2017 роцi. 

Ревiзора товариства Пiнака Є.Р., який ознайомив присутнiх iз власним 

висновком про стан облiку та звiтностi у компанiї за наслiдками дiяльностi 

у 2017 роцi. Ревiзор зазначив, що фiнансовi звiти товариства достовiрно та 

повно вiдображають фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2017 

року, а також результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2017 

рiк, згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського 

облiку та звiтностi.  

Внутрiшнього аудитора Товариства Хандашко О.В., який ознайомив 

присутнiх з результатами проведених у 2017 роцi та 1 кварталi 2018 року 

перевiрок. Внутрiшнiй аудитор зазначив, що  загальна оцiнка стану 

об'єктiв, що перевiрялись оцiнюється задовiльно, невiдповiдностi та 

порушення, якi вимагають здiйснення коригувальних заходiв не виявленi. 

Постановили: 

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

висновки ревiзора товариства затвердити. 

Голосували: 

"за" - 8000 голосiв (100% присутнiх); 

"проти" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх); 

"утримався" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх). 

Рiшення прийнято. 

 

 

3. Слухали по третьому питанню порядку денного: 

Хандашко Ю.В., який доповiв, що фiнансова звiтнiсть компанiї за 2017 рiк 

складена у вiдповiдностi до вимог законодавства України, що 

пiдтверджується звiтом ревiзора компанiї та запропонував затвердити звiт 

Компанiї за 2017 рiк. 

Постановили: 

Затвердити рiчний Звiт Компанiї за 2017 рiк. 

Голосували: 

"за" - 8000 голосiв (100% присутнiх); 

"проти" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх); 

"утримався" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх). 

Рiшення прийнято. 

 



4. Слухали по четвертому питанню порядку денного: 

Хандашко О.В., який заявив, що для здiйснення внутрiшнього аудиту 

страхової компанiї необхiдно затвердити Графiк внутрiшнiх аудитiв та 

Рiчний план роботи внутрiшнього аудитора страхової компанiї на перiод з 

1 квiтня 2018 по 31 березня 2019 року i запропонував затвердити Графiк 

внутрiшнiх аудитiв та Рiчний план роботи внутрiшнього аудитора на 

перiод з 1 квiтня 2018 по 31 березня 2019 року.                  

Постановили: 

Затвердити рiчний Графiк внутрiшнiх аудитiв та Рiчний план роботи 

внутрiшнього аудитора на перiод з 1 квiтня 2018 по 31 березня 2019 року. 

Голосували: 

"за" - 8000 голосiв (100% присутнiх); 

"проти" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх); 

"утримався" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх). 

Рiшення прийнято. 

 

5. Слухали по п'ятому питанню порядку денного: 

Хандашко Ю.В., який повiдомив, що за наслiдками дiяльностi у 2017 роцi 

компанiя має збиток у сумi 2 773 тис. грн. Враховуючи прибутки минулих 

рокiв, чистий прибуток компанiї складає 7 182 тис. грн. Запропоновано 

дивiденди не нараховувати i не сплачувати, а нерозподiлений прибуток 

направити на iнвестицiйнi проекти. 

 Постановили: 

Дивiденди не нараховувати i не сплачувати, а нерозподiлений прибуток 

направити на iнвестицiйнi проекти. Доручити Правлiнню компанiї 

визначити прiоритетнi напрями iнвестування коштiв та здiйснити 

iнвестицiї на пiдставi власного рiшення, вiдповiдно до положень Статуту 

ПрАТ "СК "Гештальт". 

Голосували: 

"за" - 8000 голосiв (100 % голосiв присутнiх); 

"проти" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх); 

"утримався" - 0 голосiв (0 % голосiв присутнiх). 

Рiшення прийнято. 

 

Голова зборiв Мiхалкович Д.Й. зазначив, що голосування вiдбулося з усiх 

питань порядку денного, пiдбитi пiдсумки голосування, тому збори 

оголосив закритими. 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 



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 

відсотками акцій 
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 

(зазначити) 

 

 

Які 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 

(зазначити) 

 

 

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 (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 



причина їх непроведення:  
 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення:  
 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити)  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

- -  X 

Опис: У Товариствi наглядова рада лiквiдована 03.02.2012 року 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №24).   

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

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

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом  X 



внутрішніх документів акціонерного товариства 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
не проводились 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Правлiння - колегiальний виконавчий орган, 

що здiйснює управлiння поточною дiльнiстю 

Товариства. Голова Правлiння - Хандашко 

Ю.В., Заступник голови Правлiння - 

Мiхалкович Д.Й., заступник голови Правлiння 

- Дубовий М.С. 

До компетенцiї правлiння належить 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї загальних зборiв, а 

саме: 

1) формування поточних планiв 

дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi 

та виробничi питання; 

2) органiзацiя ведення бухгалтерського 

облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя 

документообiгу як в самому Товариствi, так i 

в його вiдносинах з iншими юридичними та 

фiзичними особами; 

3) розробка перспективних планiв 

страхування та перестрахування; 

4) розробка та затвердження 

органiзацiйної структури Товариства; 

5) розробка напрямкiв питань пiдбору, 

розстановки та перепiдготовки кадрiв; 

6) розгляд та затвердження звiтiв та 

балансiв Товариства (крiм рiчних); 



7) розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок 

дiяльностi Товариства; 

8) заслуховування звiтiв посадових осiб 

структурних пiдроздiлiв Товариства i 

прийняття вiдповiдних рiшень; 

9) розгляд iнвестицiйних проектiв 

Товариства; 

10) розробка та подання на розгляд 

трудового колективу Товариства проекту 

колективного договору, забезпечення 

виконання Товариством обов'язкiв, взятих на 

себе згiдно з умовами колективного договору; 

11) надання згоди на списання майна 

Товариства; 

12) вирiшення iнших питань, що пов'язанi 

з управлiнням поточною дiяльнiстю 

Товариства за винятком тих, що входять до 

компетенцiї iнших органiв Товариства. 

 

Опис Голова правлiння Товариства: 

1) здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю 

Товариства, несе вiдповiдальнiсть за 

виконання покладених на Товариство завдань; 

2) органiзує виконання рiшень загальних 

зборiв акцiонерiв  Товариства; 

3) затверджує поточнi плани дiяльностi та 

розвитку Товариства; 

4) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, 

представляє Товариство у вiдносинах з 

органами державної влади та мiсцевого 

самоврядування, пiдприємствами, 

установами, органiзацiями всiх форм 

власностi, а також у вiдносинах з фiзичними 

та юридичними особами; 

5) вчиняє вiд iменi Товариства правочини та 

укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства 

будь-якi договори (угоди, контракти) з 

урахуванням обмежень щодо їх змiсту та 

суми, якi встановленi законодавством та цим 

статутом; 

6) з урахуванням обмежень, встановлених 

законом та статутом, виступає розпорядником 

коштiв та майна Товариства; 

7) видає довiреностi на право вчинення дiй i 

представництво вiд iменi Товариства; 

8) вiдкриває поточнi та iншi рахунки в банках 

для зберiгання коштiв та здiйснення всiх видiв 

розрахункiв, кредитних та касових операцiй 

Товариства, користується правом першого 

пiдпису фiнансових документiв; 

9) затверджує договiрнi цiни та тарифи на 



послуги, що надаються Товариством; 

10) затверджує правила страхування, правила 

внутрiшнього трудового розпорядку,   iншi 

внутрiшнi документи Товариства (крiм 

положень щодо дiяльностi органiв управлiння 

Товариства); 

11) здiйснює прийняття та звiльнення 

працiвникiв Товариства, встановлює розподiл 

обов'язкiв, застосовує до працiвникiв засоби 

заохочення та стягнення; 

12) затверджує штатний розклад та змiни до 

нього, розмiри ставок заробiтної плати i 

посадових окладiв працiвникiв Товариства, 

його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв; 

13) видає накази i дає розпорядження, 

обов'язковi для виконання всiма працiвниками 

Товариства; 

14) укладає вiд iменi акцiонерiв Товариства 

колективний договiр; 

15) вирiшує iншi питання дiяльностi 

Товариства згiдно з чинним законодавством 

та цим статутом, якi не входять до 

компетенцiї iнших органiв Товариства. 

 

 

Примітки 
не має  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

посаду ревізора 

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  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 

(бізнес-планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
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 

ні ні ні так 

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 так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  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)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про Інформація Інформаці Документи Копії Інформаці



діяльність акціонерного 

товариства 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так ні ні так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні ні ні так ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так ні ні ні 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні так ні ні 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 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 незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Інше 

(зазначити) 

 

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

1 Мiхалкович Дмитро Йосипович  98 

 

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

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

0 0 Обмеження вiдсутнi  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Посадовими особами органiв Товариства являються голова та члени правлiння i ревiзор 

Товариства.Голова та члени правлiння обираються загальними зборами акцiонерiв з числа 

фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Повноваження голови та членiв правлiння 

припиняються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв можуть в 

будь-який час та з будь-яких пiдстав прийняти рiшення про припинення повноважень голови та 

членiв правлiння. Ревiзор обирається загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 роки. У 

випадку спливу встановленого термiну повноваження ревiзора продовжуються до дня 

проведення найближчих загальних зборiв. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Голова правлiння Товариства: 

1) здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання 

покладених на Товариство завдань; 

2) органiзує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв  Товариства; 

3) затверджує поточнi плани дiяльностi та розвитку Товариства; 

4) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє Товариство у вiдносинах з органами 

державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх 

форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 

5) вчиняє вiд iменi Товариства правочини та укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства будь-якi 

договори (угоди, контракти) з урахуванням обмежень щодо їх змiсту та суми, якi встановленi 

законодавством та цим статутом; 

6) з урахуванням обмежень, встановлених законом та статутом, виступає розпорядником коштiв 

та майна Товариства; 

7) видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; 

8) вiдкриває поточнi та iншi рахунки в банках для зберiгання коштiв та здiйснення всiх видiв 

розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства, користується правом першого пiдпису 

фiнансових документiв; 

9) затверджує договiрнi цiни та тарифи на послуги, що надаються Товариством; 

10) затверджує правила страхування, правила внутрiшнього трудового розпорядку,   iншi 

внутрiшнi документи Товариства (крiм положень щодо дiяльностi органiв управлiння 

Товариства); 

11) здiйснює прийняття та звiльнення працiвникiв Товариства, встановлює розподiл обов'язкiв, 

застосовує до працiвникiв засоби заохочення та стягнення; 



12) затверджує штатний розклад та змiни до нього, розмiри ставок заробiтної плати i посадових 

окладiв працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; 

13) видає накази i дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками 

Товариства; 

14) укладає вiд iменi акцiонерiв Товариства колективний договiр;Ревiзор проводить перевiрку 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Правлiння 

забезпечує ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених положенням про ревiзора. За 

пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження 

достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний рiк, факти порушення 

законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого 

порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

15) вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством та цим 

статутом, якi не входять до компетенцiї iнших органiв Товариства. 

 

Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року. Правлiння забезпечує ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених 

положенням про ревiзора. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься 

iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за 

вiдповiдний рiк, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської 

дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та 

вимагати скликання позачергових загальних зборiв, бути присутнiм на загальних зборах та 

брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

Ревiзор має право брати участь у засiданнях правлiння у випадках, передбачених 

законодавством, цим статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI 

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 

у Звiтi про корпоративнеуправлiння 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГЕШТАЛЬТ" (надалi -Замовник) 

заперiод з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

м. Київ, 2019  

ТОВ " Аудиторська фiрма "АУДИТ-СТАНДАРТ" 

Дата державної реєстрацiї: 06.02.2004 року, Iдентифiкацiйний код 32852960 

Свiдоцтво АПУ №3345  

Україна, м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 лiтера "А", тел.+38 (044) 233 41 18 

Звiтнезалежного аудитора  

стосовнонадання  об?рунтованої впевненостi щодоiнформацiї зазначеної у звiтi про 

корпоративнеуправлiнняПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ  "ГЕШТАЛЬТ"  за 2018рiк 

Адресати : 

" Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; 

" Акцiонерам та  управлiнському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГЕШТАЛЬТ" 

 

Основнi вiдомостi про ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ  

" ГЕШТАЛЬТ"  

                                                                                                                                                  

Таблиця 1 

Повне найменування суб'єкта перевiрки ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГЕШТАЛЬТ" 

Скорочене найменування суб'єкта перевiрки ПрАТ "СК "ГЕШТАЛЬТ" 

Код ЄДРПОУ 34578037 

Серiя та № свiдоцтва  

номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв про 

замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю дата державної реєстрацiї  дата замiни свiдоцтва

 Серiя А01 №253640  

Дата державноїреєстрацiї: 30.08.2006р. 

Дата запису: 30.08.2006 

Номер запису: 1 070 102 0000 022100 

Орган, який видав свiдоцтво Святошинська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя 

Дата та номер останньоїреєстрацiїдiй Нова редакцiя Статуту вiд 24 лютого 2012 р. 

Зареєстровано № 121150015025010  

Мiсцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67.  

Телефон (044) 581-91-60 

Поточний  рахунок  Товариства 26505182351900 

МФО 351005 

Назва банку ПАТ "Укрсиббанк"м. Київ 

Основний вид дiяльностi КВЕД  2010 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення 

Кiлькiсть акцiонерiв станом на 31.12.2018 року 3 

Форма iснування  цiнних паперiв Без документарна 

Iнформацiя про Депозитарiй 

 

 Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", код ЄДРПОУ 

30370711 

04071, м.Київ, вул.  Нижнiй Вал, 17/8, Тел. (044) 591-04-04 

дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, затверджених рiшенням 



НКЦПФР 01.10.2013р. рiшення № 2092. 

Iнформацiя про Депозитарну установу 

 

 ПАТ КБ "Приватбанк, код за ЄДРПОУ: 14360570 , Лiцензiя АЕ № 263148 вiд 12.06.2013р. 

строк дiї необмежений; 

ТОВ "ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНIЯ", код за ЄДРПОУ: 33417537 , Лiцензiя 

АЕ № 286524 вiд 08.10.2013р. строк дiї необмежений. 

Кiлькiсть працюючих 7 осiб 

Договiр оренди  Товариство орендує примiщення за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 

буд.67 договiр оренди №0200/01 вiд 01.01.2015р. орендодавець ТОВ "ГЕШТАЛЬТ 

КОНСАЛТИНГ ГРУП" термiн дiї до 31.11.2019р.; Товариство орендує примiщення за адресою 

м. Київ, вул. Лейпцiгська, 3-А, договiр оренди №Г2611/1-18 вiд 26 листопада 2018 року 

орендодавець ТОВ "Георгiй", термiн дiї з 01 сiчня  2019 року по 30 листопада 2019 року. 

Наявнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Немає 

Дата проведення останнiх зборiв акцiонерiв 27.04.2018р. 

Дата та термiн  сплати дивiдендiв Вiдповiдно до Господарського  Кодексу, Закону України 

"Про акцiонернi товариства" та Статуту товариства 

Кiлькiстьакцiонерiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, станом на 

31.12.2018р. Кiлькiстьакцiонерiв, якимналежить 10 i бiльшевiдсоткiвголосуючихакцiй є:  

-Фiзична особа, Громадянин Республiки Бiлорусь,   

Мiхалкович Дмитро Йосипович, якiй зареєстрований за адресою Україна, 03039 м. Київ, вул. 

Саперно - Слобiдська, буд. 22, кв.118, володiє 7 840 штук простих iменних акцiй, що складає 

98% статутного капiталу Товариства та становить за номiнальною вартiстю 7 840 000гривень.  

Загальна кiлькiсть акцiонерiв становить 3 фiзичних осiб. 

Вiдповiдальнi особи за фiнансово-господарську дiяльнiсть: 

 Голова Правлiння Хандашко Юрiй Васильович з 03.10.2011р. (протокол загальних зборiв 

акцiонерiв № 4 вiд 30.09.2011р.) по теперiшнiй час; 

Головний бухгалтер Шаповалова Людмила Миколаївна  з 14.11.2011 р. згiдно наказу вiд 

14.11.2011р. № 7-ВК  по теперiшнiй час. 

 

Свою дiяльнiсть Товариство здiйснює у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства,  на 

пiдставi  отриманих  вiдповiдних лiцензiй на право здiйснювати страхову дiяльнiсть.   

Протягом 2018 року Товариство проводило господарську дiяльнiсть виключно  у вiдповiдностi 

до виданих уповноваженим органом  лiцензiй, а також  здiйснювало фiнансову дiяльнiсть 

стосовно формування та розмiщення страхових резервiв та управлiння ними. 

Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi, що виданi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 

                                                                                                                                                       

Таблиця 2 

№ Вид лiцензiї Номер Дата видачi Термiндiї 

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 

 

Вступний параграф 

Звiт складено за результатами виконання завдання ТОВ "АФ" Аудит-Стандарт" (номер 

реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi №3345),на пiдставi договору 

№ 2-01-20/02-2019- А вiд 20.02.2019р. та у вiдповiдностi до: 

o Закону України ""Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 

року № 2258-VIII; 

o Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, 

що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" -(надалi -МСЗНВ 

3000). 

 Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо 

iнформацiї, наведеної вiдповiдно до  вимог пунктiв  5-9  частини 3  статтi  40 -1Закону 

України  Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГЕШТАЛЬТ " 

(надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння)за рiк,що закiнчився 31грудня 

2018року, й включає: 

-опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

Замовника; 

-перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника; 

-iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах Замовника; 

-опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника; 

-опис повноважень посадових осiб Замовника. 

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом 

вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї): 

o пунктiв 5-9 частини 3статтi 40-1  Закону України "Про  цiннi папери та фондовий ринок"; 

o "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення 

НКЦПФР 03.12.2013№2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо 

iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього  Положення 

Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне 

управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка 



розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок". 

 

Вiдповiдальнiсть за iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння 

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку 

систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння,що не мiстить суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

Тi,кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

формування iнформацiї  Звiту про корпоративне управлiння Замовника. 

Вiдповiдно до законодавства України (ст.7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" ) посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i 

достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього 

завдання. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо 

iнформацiї  Звiту про корпоративне управлiння 

Метою завдання з надання впевненостi було отримання об?рунтованої впевненостi, що 

iнформацiя Звiту  про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку. 

Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане 

завдання  з надання впевненостi вiдповiдно до  МСЗНВ3000,  завжди виявить суттєве 

викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; 

вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi,  як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi  цiєї iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння. 

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ3000, ми 

використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання 

Окрiм того, ми: 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне 

управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, 

розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо 

аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, 

нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, 

навмиснi пропуски, невiрнi твердження або 

нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання 

впевненостi, для розробки аудиторських 

процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки   щодо ефективностi 

системи внутрiшнього контролю; 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних   розкриттiв iнформацiї, 

зроблених управлiнським персоналом; 

оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про   корпоративне управлiння 

включно з розкриттями iнформацiї, а також 

  те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї   та подiї, що було 

покладено в основу її складання, так, щоб досягти 

  достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено   найвищими 



повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та 

  час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi   та суттєвi аудиторськi 

результати, виявленi пiд час виконання такого 

  завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього   контролю, якi були 

виявленi; 

o ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями,   твердження, що ми 

виконали доречнi етичнi вимоги щодо 

  незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi   могли б об?рунтовано 

вважатись такими, що впливають на нашу 

  незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних   застережних заходiв. З перелiку 

всiх питань, iнформацiя щодо яких 

  надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми   визначили тi, що мали 

найбiльше значення пiд час виконання 

  завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про   корпоративне управлiння 

фiнансової звiтностi поточного перiоду, 

  тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання.  

Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських  доказiв, зокрема, але не 

виключно, був направлений на: 

отримання розумiння Замовника як середовища функцiонування системи корпоративного 

управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного 

виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю (ревiзору або ревiзiйної 

комiсiї); 

дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв 

корпоративного управлiння; 

дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Замовника; 

дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть 

постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть 

корпоративного секретаря; 

дослiдження форми функцiонування органу перевiрки   фiнансово-господарської дiяльностi 

Замовника: наявнiсть   ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора; 

 дослiдження повноважень та форми функцiонування  виконавчого органу Замовника: 

наявнiсть колегiального або   одноосiбного виконавчого органу Товариства. 

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку,   який ?рунтується на 

аудиторських доказах, отриманих до дати   цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не 

виключно,  таких джерел як: Кодексу корпоративного управлiння,   протоколiв засiдання 

наглядової ради, протоколiв засiдання   виконавчої дирекцiї, протоколiв зборiв акцiонерiв, 

внутрiшнiх   регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб,   трудовi угоди 

(контракти) з посадовими особами Замовника,   данi депозитарiю про склад акцiонерiв. 

 

Основа для думки 

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з   врахуванням полiтик та 

процедур системи контролю якостi, якi   розроблено ТОВ "АФ" Аудит-Стандарт"  вiдповiдно 

до вимог   Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi   для фiрм, що 

виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а   також iншi завдання з надання 

впевненостi i супутнi послуги". 

  Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ТОВ "АФ" Аудит-Стандарт", є 

отримання достатньої впевненостi у тому, що: 

o сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних   стандартiв, законодавчих i 

регуляторних вимог; та 

o звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання,   вiдповiдають обставинам. 

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу 



вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по 

вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, 

застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та 

Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

Думка 

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ  "ГЕШТАЛЬТ", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього 

контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або  опосередковано є власниками 

значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування 

акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових 

осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року.  

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у усiх 

суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" 

 

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння 

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається 

до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з 

врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 

№ 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про 

корпоративне управлiння). 

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає: 

1) посилання на: 

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник; 

б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив 

застосовувати; 

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад 

визначенi законодавством вимоги. 

2) якщо Замовник вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в 

пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, вiд яких частин кодексу корпоративного 

управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Замовник прийняв рiшення не 

застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах 

"а" або "б" пункту 1, вiн об?рунтовує причини таких дiй; 

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих 

на зборах рiшень; 

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) 

Замовника, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис 

прийнятих на них рiшень. 

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу 

iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем 

впевненостi щодо такої iнформацiї. 

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог 

частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої 



iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або 

нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця 

iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 

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

цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. 

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 

 

Партнером iз завдання результатом якого  

є цей звiт незалежного аудитора, є  _________________       О.А. Мазур 

 

Директор  

ТОВ "АФ "АУДИТ-СТАНДАРТ"                                                            В.М. 

Титаренко 

 

Дата звiту з надання впевненостi:   05 квiтня 2019 року 

Адреса аудитора: 

Україна, 04080, м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе , буд. 2-6/32.  Лiт. "А" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Звiт про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхової компанiї 

"Гештальт" за 2018 рiк 

 

1. Мета провадження дiяльностi фiнансової 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. Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з 

посиланням на джерело  розмiщення  їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення 

протягом року Кодекс корпоративного управлiння Приватного АТ "СК "Гештальт" 

затверджено Загальними зборами акцiонерiв протокол №24 вiд 03.02.2012р. Основними 



принципами корпоративного управлiння ПрАТ "СК "Гештальт" є: 

- забезпечення захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв Страхової компанiї; 

- забезпечення розмежування обов'язкiв i повноважень мiж органами управлiння Страхової 

компанiї; 

- запобiгання конфлiктам iнтересiв; 

- забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Страхової компанiї та 

управлiнням ризикiв. 

Протягом 2018 року ПрАТ "СК "Гештальт" здiйснювало свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з 

вищезазначеними принципами кодексу корпоративного управлiння. 

3. Власники  iстотної участi (в  тому  числi  осiб,  що  

здiйснюють контроль за  фiнансовою  установою),  їх  вiдповiднiсть встановленим 

законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк Власники iстотної участi ПрАТ "СК 

"Гештальт": 

Мiхалкович Дмитро Йосипович, частка власностi - 98 % 

Власник iстотної участi вiдповiдав встановленим законодавством вимогам та на протязi 2018 

року змiни  складу не вiдбувалося. 

4. Склад Наглядової Ради фiнансової установи та його змiну за рiк, у тому числi утворенi 

нею комiтети З 04.02.2012 Наглядова рада  лiквiдована.  

5. Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiни  

за рiк Правлiння Страхової компанiї є колегiальним виконавчим органом Страхової компанiї, 

який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. 

Склад Правлiння визначається Загальними зборами. До складу Правлiння  входить Голова 

Правлiння Хандашко Юрiй Васильович, який керує її роботою, та його заступники: Мiхалкович 

Дмитро Йосипович та Дубовий Максим Сергiйович. Склад виконавчого органу страхової 

компанiї на протязi 2018 року не змiнювався.  

6. Факти  порушення  членами  Наглядової  Ради та виконавчого  

органу фiнансової  установи  внутрiшнiх  правил,  що  призвело  до заподiяння  шкоди  

фiнансовiй  установi  або споживачам фiнансових послуг Фактiв порушення членами 

виконавчого органу  внутрiшнiх  правил,  що  призвели  до заподiяння  шкоди  страховiй 

компанiї  або споживачам фiнансових послуг не було. 

7. Заходи впливу, застосованi   протягом року органами  

державної влади до фiнансової установи,  в тому числi до членiв її Наглядової Ради та 

виконавчого органу Протягом року до  ПрАТ "СК "Гештальт" ,  в тому числi до членiв її 

виконавчого органу не були застосованi органами державної влади заходи впливу.  

8. Розмiр  винагороди  за  рiк  членiв  Наглядової  Ради   та  

виконавчого органу фiнансової установи Розмiр винагороди за 2018 рiк Голови Правлiння 

Хандашко Ю.В. -                                   68 тис. грн. 

9. Значнi фактори ризику, що   впливали на  дiяльнiсть  

фiнансової установи протягом року В 2018 роцi не було значних факторiв ризикiв, якi б 

впливали на дiяльнiсть страхової компанiї. 

10. Наявнiсть у  фiнансової  установи   системи   управлiння ризиками та її ключовi 

характеристики Процес управлiння ризиками поширюється на всi види дiяльностi 

Страхової компанiї. Процес управлiння ризиками в Товариствi iнтегрований в щоденну 

дiяльнiсть, має безперервний i комплексний характер. Виконавчий орган здiйснює тактичне 

управлiння фiнансовим, ринковим, операцiйним ризиками, ризиком лiквiдностi, ризиком змiни 

тарифної ставки при укладаннi договорiв страхування i звiтує про це перед акцiонерами . 

11. Результати функцiонування протягом   року системи внутрiшнього аудиту  (контролю), 

а також  данi, зазначенi в примiтках до фiнансової  та консолiдованої фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 

    

На протязi 2018 року функцiонувала система внутрiшнього контролю в особi внутрiшнього 



аудитора.  

12. Факти вiдчуження  протягом  року  активiв  в  обсязi,  що перевищує встановлений у 

статутi фiнансової установи розмiр Фактiв вiдчуження протягом 2018 року активiв в 

обсязi, що перевищує встановлений в статутi ПрАТ "СК "Гештальт" не вiдбувалося. 

13. Результати  оцiнки  активiв  у  разi  їх  купiвлi-продажу протягом року  в  обсязi,  

що  перевищує  встановлений  у  статутi фiнансової установи розмiр  

На протязi 2018 року не здiйснювалася оцiнка активiв при їх купiвлi-продажу. 

 

14. Операцiї  з  пов'язаними  особами,  в  тому числi в межах  

однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. Така 

iнформацiя не є комерцiйною таємницею  

На протязi 2018 року не проводились операцiї з пов'язаними особами.   

15. Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне  

регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку  

Аудиторська перевiрка за 2018 рiк на дату здачi звiту не проведена.  

16. Зовнiшнiй аудитор наглядової ради фiнансової установи, призначений протягом року

 Зовнiшнiм аудитором ПрАТ "СК "Гештальт" призначено ТОВ "Аудиторська фiрма 

"АУДИТ-СТАНДАРТ". Iдентифiкацiйний код 32852960. Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, 

вул. Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 лiтера "А". 

17.  Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 

- загальний стаж аудиторської дiяльностi;  

- кiлькiсть рокiв,  протягом  яких  надає  аудиторськi  послуги такiй фiнансовiй установi;  

- перелiк iнших  аудиторських  послуг,  що   надавалися   такiй фiнансовiй установi 

протягом року;  

- випадки виникнення   конфлiкту   iнтересiв  та/або  сумiщення виконання функцiй 

внутрiшнього аудитора;  

- ротацiю аудиторiв у  фiнансовiй  установi  протягом  останнiх п'яти рокiв; 

- стягнення,застосованi до аудитора  Аудиторською  палатою України протягом року,  та 

факти подання  недостовiрної  звiтностi фiнансової установи, що  пiдтверджена  

аудиторським  висновком, виявленi органами,  якi  здiйснюють  державне  регулювання  

ринкiв фiнансових послуг; Загальний стаж аудиторської дiяльностi ТОВ "Аудиторська фiрма 

"АУДИТ-СТАНДАРТ" - 15 рокiв. Послуги ПрАТ "СК "Гештальт" надаються аудитором на 

протязi останнiх трьох рокiв.  

Випадкiв виникнення конфлiктiв iнтересiв та сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора не вiдбувалося.  

До аудиторiв Аудиторською палатою України протягом 2018 року жодних стягнень не було. 

18. Захист фiнансовою  установою  прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема:      

наявнiсть механiзму розгляду скарг;  

     прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги;  

     стан розгляду   фiнансовою установою  протягом  року  скарг стосовно надання 

фiнансових послуг (характер,  кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг);  

     наявнiсть позовiв  до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та 

результати їх розгляду;  

В ПрАТ "СК "Гештальт" є механiзм розгляду скарг. Уповноважений розглядати скарги 

юридична фiрма на пiдставi договору. На протязi 2018 року не надходило скарг до ПрАТ "СК 

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

було. 

19. Корпоративне управлiння у  фiнансовiй установi, подання якої  передбачено законами з 

питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими  згiдно з такими 

законами нормативно-правовими актами  органiв,  якi здiйснюють державне регулювання 



ринкiв фiнансових послуг. Корпоративне управлiння ПрАТ "СК "Гештальт" - процес, який 

використовується для спрямування та управлiння дiяльнiстю Страхової компанiї з метою 

забезпечення iї безпечностi та надiйностi, а також пiдвищення iї вартостi. Кодекс розроблений з 

врахуванням: 

- Положень законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про фiнансовi послуги та 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг"; 

- Принципiв корпоративного управлiння України, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 

11.12.03р. №571; 

- Положень внутрiшнiх документiв Страхової компанiї - Статуту ПрАТ "СК "Гештальт", та 

iнших документiв (внутрiшнiх положень та iнструкцiй). 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Мiхалкович Дмитро Йосипович 7 840 98 7 840 0 

Усього 7 840 98 7 840 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

простi iменнi 8 000 1 000,00 Статус акцiонерiв Товариства мають юридичнi i 

фiзичнi особи України та iноземних держав, якi набули 

право власностi на акцiї Товариства в установленому 

порядку. 

 Кожною простою акцiєю Товариства акцiонеру 

надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права 

на: 

- участь в управлiннi Товариством; 

- отримання дивiдендiв; 

- отримання в разi лiквiдацiї Товариства частини його 

майна або вартостi частини майна Товариства; 

- отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства.  

Протягом десяти робочих днiв з дня надходження 

письмової вимоги акцiонера на iм'я голови правлiння, 

правлiння зобов'язане безоплатно надати акцiонеру 

завiренi пiдписом уповноваженої особи Товариства та 

печаткою Товариства копiї установчих та iнших 

внутрiшнiх документiв Товариства; протоколiв та 

рiшень органiв управлiння Товариства; рiчних балансiв 

та звiтiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть 

Товариства; iнших документiв, передбачених 

законодавством, внутрiшнiми положеннями та 

рiшеннями загальних зборiв i правлiння.  

За умови повiдомлення правлiння Товариства не 

пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв, акцiонер має право 

на ознайомлення з зазначеними документами в 

примiщеннi Товариства за його мiсцезнаходженням у 

робочий час. У разi обмеження правлiнням строку 

ознайомлення з документами, строк ознайомлення не 

може бути меншим 10 робочих днiв з дати отримання 

Товариством повiдомлення про намiр ознайомитися з 

документами Товариства.   

Одна акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для 

вирiшення кожного з питань, винесених на 

голосування на загальних зборах акцiонерiв. 

 Акцiонери Товариства мають право здiйснити продаж 

нi 



або iншим чином вiдчуження належних їм цiнних 

паперiв, що засвiдчують участь у Товариствi, в 

порядку, встановленому законодавством. При цьому 

акцiонери користуються переважним правом на 

придбання акцiй Товариства, що вiдчужуються їх 

власником третiй особi, за цiною та на умовах, 

запропонованих акцiонером третiй особi.  

Акцiонер, який має намiр вiдчужити належнi йому 

акцiї третiй особi, зобов'язаний письмово повiдомити 

про це Товариство iз зазначенням цiни та iнших умов 

вiдчуження акцiй. Пiсля отримання письмового 

повiдомлення правлiння Товариства зобов'язане 

протягом двох робочих днiв направити за рахунок 

Товариства копiї повiдомлення всiм iншим акцiонерам. 

Акцiонери мають переважне право на придбання акцiй, 

що вiдчужуються iншими акцiонерами Товариства, 

пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з 

них. Переважне право акцiонерiв дiє протягом 20 

(двадцяти) днiв з дня отримання Товариством 

повiдомлення акцiонера про намiр вiдчужити акцiї.  

Строк переважного права припиняється, якщо до його 

спливу вiд усiх акцiонерiв отриманi письмовi заяви про 

використання або про вiдмову вiд використання 

переважного права на придбання акцiй.     

Якщо акцiонери протягом встановленого строку не 

скористаються переважним правом на придбання всiх 

акцiй, що пропонуються для вiдчуження, акцiї можуть 

бути вiдчуженi третiй особi за цiною та на умовах, 

зазначеними в повiдомленнi.  

У разi порушення переважного права на придбання 

акцiй будь-який акцiонер Товариства має право 

протягом трьох мiсяцiв з моменту, коли вiн дiзнався 

або повинен був дiзнатися про таке порушення, 

вимагати в судовому порядку переведення на нього 

прав та обов'язкiв покупця акцiй.  

Уступка переважного права iншим особам не 

допускається. 

Переважне право акцiонерiв не поширюється на 

випадки переходу права власностi на акцiї Товариства 

в результатi їх спадкування чи правонаступництва.  

У разi виникнення права звернення стягнення на акцiї 

Товариства в зв'язку з їх заставою вiдчуження таких 

акцiй здiйснюється з дотриманням переважного права 

акцiонерiв на придбання цих акцiй. 



 Акцiонери Товариства мають переважне право на 

придбання розмiщуваних Товариством акцiй 

додаткової емiсiї пропорцiйно частцi належних їм 

акцiй у загальнiй кiлькостi акцiй в порядку, 

встановленому законодавством.  

 Акцiонери Товариства можуть мати й iншi права, 

передбаченi законодавством та статутом. 

 Акцiонери Товариства зобов'язанi: 

- дотримуватися вимог статуту та iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; 

- виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та 

iнших органiв Товариства; 

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; 

- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що 

передбаченi статутом Товариства; 

- не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

Акцiонери Товариства можуть також мати iншi 

обов'язки, встановленi чинним законодавством 

України. 

 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

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 

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. 

 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

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

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Мiхалкович Дмитро Йосипович 7 840 98 7 840 0 

Хандашко Юрiй Васильович 80 1 80 0 

Усього 7 920 99 7 920 0 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 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: 
36 9 0 0 36 9 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 6 0 0 0 6 

  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 36 3 0 0 36 3 

Усього 36 9 0 0 36 9 

Опис не має 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

13 087 17 142 

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 31.12.2018р. 

становить 13087  тис.грн., що перевищує розмiр Статутного капiталу на  5 087 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 254 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1 476 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1 730 X X 

Опис Товариство спроможне виконати всi зобов"язання 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АФ 

"Аудит-Стандарт" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32852960 

Місцезнаходження 04080, Україна, Київська обл., 

Подiльський р-н, м.Київ, 

вул.Юркiвська,2-6/32 А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№006083 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.04.2006 

Міжміський код та телефон 044-517-78-82 

Факс 044-517-78-82 

Вид діяльності дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку i аудиту 

Опис Наданна послуг з аудиту 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Адвокатське об'єднання 

"Мiжрегiональна колегiя адвокатiв" 

Організаційно-правова форма Приватна організація (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 25882490 

Місцезнаходження 04073, Україна, Київська обл., 

Оболонський р-н, м.Київ, Московський 

проспект,23 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№298 



Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Мiнюст 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.08.2000 

Міжміський код та телефон 044-585-93-02 

Факс 044-585-93-02 

Вид діяльності дiяльнiсть у сферi права 

Опис Надання юридичних послуг 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

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 31.12.2018 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 195 195 

    первісна вартість 1001 264 264 

    накопичена амортизація 1002 ( 69 ) ( 69 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 36 9 

    первісна вартість 1011 252 259 

    знос 1012 ( 216 ) ( 250 ) 

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 1 621 

    інші фінансові інвестиції 1035 14 947 8 910 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1 229 1 499 

Відстрочені податкові активи 1045 7 18 

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 16 414 12 252 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 33 0 

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 165 380 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 11 

    з бюджетом 1135 5 9 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 1 2 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 637 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 388 2 068 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 388 2 068 

Витрати майбутніх періодів 1170 48 56 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 27 39 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 27 39 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 1 304 2 565 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 17 718 14 817 

 

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 760 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 1 200 1 200 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 7 182 3 887 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 17 142 13 087 



    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 80 100 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 80 100 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 220 653 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 55 

    резерв незароблених премій 1533 220 598 

    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 300 753 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 0 0 

    розрахунками з бюджетом 1620 146 254 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 146 254 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 12 0 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 118 723 

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 276 977 

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 17 718 14 817 

 

Керівник    Хандашко Юрiй Васильович 

 

Головний бухгалтер   Шаповалова Людмила Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ГЕШТАЛЬТ" 
за ЄДРПОУ 34578037 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 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 8 564 5 250 

Премії підписані, валова сума 2011 9 412 5 790 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 482 ) ( 356 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 378 180 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 12 -4 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3 605 ) ( 1 819 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 2 505 ) ( 2 110 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 2 454 1 321 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -55 951 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -55 966 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 -15 

Інші операційні доходи 2120 698 273 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1 111 ) ( 1 122 ) 

Витрати на збут 2150 ( 7 ) ( 6 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 5 278 ) ( 4 288 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 5 278 4 288 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 3 299 ) ( 2 871 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 276 266 



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 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 3 024 ) ( 2 606 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -271 -167 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 3 295 ) ( 2 773 ) 

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 -760 -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 -760 -216 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -760 -216 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4 055 -2 989 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 213 65 

Витрати на оплату праці 2505 408 339 

Відрахування на соціальні заходи 2510 90 75 

Амортизація 2515 34 42 

Інші операційні витрати 2520 9 256 6 738 

Разом 2550 10 001 7 259 

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 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ГЕШТАЛЬТ" 
за ЄДРПОУ 34578037 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 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 9 567 5 940 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 556 737 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 4 131 ) ( 2 483 ) 

Праці 3105 ( 356 ) ( 332 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 95 ) ( 88 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 260 ) ( 353 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 173 ) ( 272 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 87 ) ( 81 ) 

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 ( 2 518 ) ( 2 097 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 1 069 ) ( 1 416 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 694 -92 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 4 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 1 607 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 1 018 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 2 ) 

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 1 607 -1 016 

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 ( 1 621 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 621 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 1 680 -1 108 

Залишок коштів на початок року 3405 388 1 496 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 2 068 388 

 

Керівник    Хандашко Юрiй Васильович 

 

Головний бухгалтер   Шаповалова Людмила Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"ГЕШТАЛЬТ" 
за ЄДРПОУ 34578037 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 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 0 760 1 200 7 182 0 0 17 142 

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 0 760 1 200 7 182 0 0 17 142 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -3 295 0 0 -3 295 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 -760 0 0 0 0 -760 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 -760 0 0 0 0 -760 

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 -760 0 -3 295 0 0 -4 055 

Залишок на кінець року  4300 8 000 0 0 1 200 3 887 0 0 13 087 

 

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 2018 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.  7 осiб, 31 грудня 2018 р. складала 9 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 2018 

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 2018 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 2018 

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 набули чинностi з 01 сiчня 2018 року  

 

В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено 

такi стандарти як МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з 

клiєнтами".  

За рiшенням керiвництва Товариства МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" в товариствi 

застосовується з 01 сiчня 2018 року, МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" до договорiв 

страхування товариство не застосовує. 

Стандарт МСФЗ 17 "Страховi контракти" буде застосовуватися для рiчних перiодiв, що 

починаються з або пiсля 1 сiчня 2021 року 

  

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

МСФЗ.  

. 

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. 

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 2018 року. 

 

2.7. Основи оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi  

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi та справедливої вартостi 

або амортизацiйної собiвартостi окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти". Оцiнка справедливої вартостi здiйснюється з використанням методiв 

оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю".  

Такi методи оцiнки включають використання справедливої вартостi як цiни, яка була б тримана 

за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками 

ринку на дату оцiнки. Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну 

ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих 

грошових потокiв, залучення спецiалiстiв з оцiнки або iншi моделi визначення справедливої 



вартостi.  

Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з 

використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. 

 

2.8. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 

 

Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших 

подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, 

для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 

З 1 сiчня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" . МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти" з 1 сiчня 2018 року має нову редакцiю, яка серед iншого передбачає 

змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iнструментiв. Враховуючи класифiкацiю 

фiнансових активiв, що використовується Товариством, розрахунок очiкуваних кредитних 

збиткiв застосовується до фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю. На 

вiдображення результатiв дiяльностi розрахованi кредитнi збитки не мало суттєвого впливу. 

 

2.9. Основнi принципи облiкової полiтики 

 

Основа пiдготовки.  

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

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

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

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

Мiнiстерства Фiнансiв України, Державної служби статистики Україна вiд 07.12.2011 р 

№12-208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702 "Про застосування мiжнародних 

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

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

початкового визнання фiнансових iнструментiв на основi справедливої вартостi, та переоцiнки  

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

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

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

узгоджено застосовуються до всiх звiтних перiодiв, якщо не вказано iнше  

Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки.  

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

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

Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку 

за датою розрахунку. 

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

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

зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).   

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

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

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

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: 

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

переоцiнки у прибутку або збитку; 

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

переоцiнки у прибутку або збитку; 

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: 



фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю; 

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

переоцiнки у прибутку або збитку. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство 

оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю . 

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:  

балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та отриманою компенсацiєю 

(включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове взяте зобов'язання) 

визнають у прибутку або збитку. 

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

одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують  

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

основної суми.  

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

який облiковується за амортизованою вартiстю. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти.  

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

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

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

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

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

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

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

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

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 

активами. 

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

номiнальнiй вартостi. 

Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюється за 

амортизованою собiвартiстю. 

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

здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України 

(НБУ). 

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

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

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

лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, 

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

перiоду. 

 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить 

депозити та дебiторську заборгованiсть.  

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи 

метод ефективного вiдсотка. 

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовує одну чи кiлька 

ставок дисконту, котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових 

iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну 

якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом є 

фiксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якiй 



здiйснюватимуться платежi.  

Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у 

розмiрi, що дорiвнює: 

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не 

зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання; 

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний 

ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання. 

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними 

грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими 

потоками, якi Товариство очiкує одержати на свою користь. 

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим 

iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки 

Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику 

настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового 

iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту 

(невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком 

настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує 

при цьому об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без 

надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту 

первiсного визнання. 

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом 

не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що 

фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату. 

У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є 

придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює 

очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою 

вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною 

ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або 

збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi. 

Товариство визнає банкiвськi депозити зi строком погашення вiд одного до дванадцяти мiсяцiв з 

дати фiнансової звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно призведе 

до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй. 

Товариство вiдносно банкiвських депозитiв має наступну модель розрахунку збитку вiд 

знецiнення фiнансового активу: 

при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний рiвень рейтингу uaAAA, 

uaAA, uaA та банки, що мають прогноз "стабiльний", що присвоюється рейтинговими 

агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств 

НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховується в залежностi вiд строку та 

умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складає 0%, вiд 3-х 

мiсяцiв до 1 року - 1% вiд суми розмiщення, бiльше 1 року - 2%); 

при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рiвень 

рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру 

уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збитку 

розраховується у розмiрi вiд 7% до 20% вiд суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв. 

 

Дебiторська заборгованiсть та передплата 

Дебiторська заборгованiсть облiковується за принципом нарахування i вiдображається за 

амортизованою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть визнається в разi виникнення юридичного 

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

вiдображається у звiтi про сукупнi доходи пiсля надання послуг. 

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



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

балансову вартiсть дебiторської заборгованостi й передоплати до вартостi їх вiдшкодування. 

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

щодо знецiнення дебiторської заборгованостi та передплат по страховiй дiяльностi, 

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

активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. 

Компанiя аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення щоквартально 

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

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

знецiнення по кожному боржнику.  

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

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

вiдображати в звiтностi суми резервiв на знецiнення. Сума суттєвостi визначається на рiвнi 7 % 

активiв пiдприємства на кожну звiтну дату. 

 

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

переоцiнки у прибутку або збитку 

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

результату переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї, iнвестицiйнi сертифiкати та паї 

(частки) господарських товариств. 

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. 

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

органiзатора торгiвлi. 

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

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

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

користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу 

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

найсприятливiший ринок. 

При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi 

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

максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих 

вхiдних даних. 

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

Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення 

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

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

фондового ринку. 

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

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

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

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

Зобов'язання 

 

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

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

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

ознак: 

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

погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання 



протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

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

зобов'язань.  

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.  

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 

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

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

актив та виконати зобов'язання одночасно 

 

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, 

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

використання активу або його справедливої вартостi мiнус витрати на продаж. 

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

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

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

 

Амортизацiя  

Амортизацiя устаткування й iнших основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом 

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

такими нормами: 

 Строки експлуатацiї,         рокiв 

Машини та обладнання 5 

               з них електронно-обчислювннi машини, iншi машини для  

автоматичного оброблення iнформацiї, повязанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї 

вартiсть яких перевищує 6000 гривень   

2 

Транспортнi засоби 5 

Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi  

Iншi основнi засоби 4 

5 

 

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

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

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

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

звiтного перiоду. 

 



Нематерiальнi активи  

 

Нематерiальнi активи Компанiї включають капiталiзоване комп'ютерне програмне забезпечення 

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

Витрати на придбання нематерiальних активiв капiталiзуються та амортизуються за 

прямолiнiйним методом протягом розрахункового строку служби активiв. Розрахунковий строк 

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

дiяльностi з необмеженим термiном дiї не амортизуються i щорiчно переглядаються на 

наявнiсть ознак невизначеностi строку їх використання та можливого зменшення корисностi 

активу. 

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

накопиченої амортизацiї, вилучається з облiкових записiв. 

 

Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi 

 

Визнання iнвестицiйної нерухомостi 

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину 

будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову 

оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для 

досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при 

наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi. 

Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що 

Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною 

нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. 

Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та 

другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних 

цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та 

вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.  

Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi 

Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю 

включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає 

цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо 

вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних 

послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю. 

Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або 

збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або 

збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.  

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазвичай визначається iз залученням 

незалежного оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливої вартостi зумовлюється 

суттєвими для облiку коливаннями цiн на ринку подiбної нерухомостi. Справедлива вартiсть 

незавершеного будiвництва дорiвнює вартостi завершеного об'єкта за вирахуванням витрат на 

закiнчення будiвництва. 

Якщо оцiнити справедливу вартiсть неможливо, Товариство обiрає для оцiнки об'єктiв 

iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує 

такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому розкриваються причини, з яких не 

використовується справедлива вартiсть. 

 

Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу 

 

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

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



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

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

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

нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi 

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

фiнансовi результати. 

 

Облiковi полiтики щодо оренди 

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

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

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

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

теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi 

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

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

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

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

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

активiв. 

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

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

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

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

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

оренди, визнаються як витрати. 

 

Податки на прибуток 

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

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

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

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

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

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

податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного та попереднiх 

перiодiв. Якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових 

декларацiй, оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим 

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

iнших операцiйних витрат. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

буде реалiзовано тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток. 

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

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

оподатковуваного прибутку, вiдносної якої можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 



 

Резерви за зобов'язаннями та платежами 

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

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

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

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

цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. 

 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

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

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

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

Товариство також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) 

вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики 

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

Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з 

цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками 

вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. 

Також можуть враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього 

показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно 

даних iнвентаризацiї резерву вiдпусток. 

 

Виплати працiвникам 

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

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

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 

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

 

Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство нараховує внески на заробiтну плати 

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

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

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

вiдповiдна заробiтна платня.  

 

Акцiонерний капiтал 

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

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

Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю 

випущених акцiй облiковується у складi емiсiйного доходу в капiталi. 

 

Визнання доходiв i витрат 

Вiдсотковi доходи та витрати враховуються для всiх боргових iнструментiв за принципом 

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

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

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

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

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

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

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



узгодження умов iнструменту та за обробку документiв по операцiї. 

Якщо виникає сумнiв щодо можливостi погашення банкiвських депозитiв або iнших боргових 

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

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

iнструментом, що використовувалася для розрахунку збитку вiд знецiнення. 

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

нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як 

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

наданi.  

 

Операцiї страхування 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

страхової подiї та сума вiдшкодування по страховiй подiї. 

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

передбачають передачу значного страхового ризику. 

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

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

якщо страховий ризик iстотно зменшується протягом цього перiоду. Однак iнвестицiйнi 

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

випадку, якщо рiвень страхового ризику значно пiдвищується. 

 

Премiї заробленi 

 

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

захисту та вважаються заробленими на пропорцiйнiй основi протягом строку дiї вiдповiдного 

страхового покриття за 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 за методом 1/365. 

Вiдшкодування виплаченi 

 

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

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

або постачальникам послуг.   

Резерв на покриття збиткiв 

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

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

резерви включаються витрати на врегулювання. Перший резерв стосується суттєвих вимог 

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

здiйснюється на основi iнформацiї, отриманої Компанiєю в ходi розслiдування страхових 



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

визначається Компанiєю актуарно за напрямками дiяльностi та включає допущення, якi 

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

Методи таких розрахункiв i визначення остаточної суми резервiв постiйно аналiзуються та 

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

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

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

надходять i розглядаються досить швидко. 

Тест адекватностi зобов`язань 

За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя проводить тести адекватностi 

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

неамортизованих вiдстрочених аквiзицiйних витрат. При проведеннi цих тестiв 

використовуються поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв, витрат на врегулювання та 

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

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

списуються неамортизованi вiдстроченi аквiзицiйнi витрати, а потiм створюється резерв на 

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

непередбачуваного ризику). 

Перестрахування 

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

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

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

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

вимогам класифiкацiї страхових договорiв, класифiкуються як договори перестрахування. 

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

активiв.  

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

перед власниками страхових полiсiв. Активи перестрахування включають суми до отримання 

вiд перестрахувальних компанiй по виплачених вiдшкодуваннях, включаючи вiдповiднi витрати 

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

Компанiї передати перестраховикам премiї з перестрахування. 

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

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

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

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

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

враховуються за амортизованою вартiстю. Збиток вiд знецiнення також розраховується на 

пiдставi аналогiчного методу, який застосовується до цих фiнансових активiв. 

 

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. 

  

Взаємозалiки 

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

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

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

реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. 

 

Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування 

 

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

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

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

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

виплат, крiм платежiв згiдно з державним планом iз встановленими внесками. 

 

2.9. Важливi оцiнки i професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Судження щодо резерву на покриття збиткiв i витрати на врегулювання збиткiв 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

для покриття заявлених збиткiв по загальнiй страховiй дiяльностi. Оцiночнi розрахунки 

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

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

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

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

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

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

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

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

мiж датою повiдомлення про настання страхової подiї i датою остаточної виплати 

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

створених резервiв. Вiдповiдно, Компанiя регулярно переглядає та переоцiнює суми 

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

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

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

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

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

створюються для вiдображення оцiночних витрат, необхiдних для остаточної виплати 

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

Компанiя використовує iсторичну iнформацiю та статистичнi моделi за напрямками дiяльностi, 

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

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

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

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

додаткової iнформацiї та фактичних повiдомлень про виникнення збиткiв. При створеннi 

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

настання страхової подiї та виплати вiдповiдного вiдшкодування. Повiдомлення по 

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

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

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

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

довгостроковi напрямки дiяльностi.  

Судження щодо справедливої вартостi активiв 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 



Протягом звiтного 2018 року переоцiнка основних засобiв  iз залученням незалежних 

оцiнювачiв не здiйснювалась.  

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

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

невизначеностi оцiнок, тому що:  

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

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

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

специфiчних особливостей операцiй; та  

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

(витрати) може бути значним. 

Якби керiвництво 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. 

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливої 

вартостi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливої вартостi 

першого рiвня, Керiвництво Товариства планує використовувати оцiнки та судження якi 

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

також з використанням розрахункiв та моделей вартостi фiнансових активiв. Залучення  

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

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

прийнятним та необхiдним. 

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

значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.  

Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 

Керiвництво 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 

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

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

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

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

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

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

а) вартостi грошей у часi; 

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

рiзнi рiвнi компенсацiї; 

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

 Станом на 31.12.2018 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у 

нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено 

лiквiдацiйну комiсiю, становила 12,6 % рiчних.  Iнформацiя, що використана для визначення 

середньозваженої ставки одержана з офiцiйного сайту НБУ за посиланням 

https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo роздiл "Вартiсть строкових депозитiв ". 

Вiдповiдно до облiкової полiтики товариства, якщо розрахована сума ставок дисконтування 

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



вiдображати в звiтностi суми ставок дисконтування. Сума суттєвостi визначається на рiвнi 7 % 

активiв пiдприємства на кожну звiтну дату.  

Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 

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

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

Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими 

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

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

кредитно-знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками 

(у разi незначного зростання кредитного ризику).  

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

як фiнансовий iнструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще 

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

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

або реструктуризацiї). 

Кредитний ризик за фiнансовим iнструментом вважається низьким, якщо фiнансовий iнструмент 

має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужнiй потенцiал виконувати свої 

договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi 

змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизити, але не 

обов'язково здатнiсть позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договiрних грошових 

потокiв.  

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

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

iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiї, в якiй Товариство здiйснює 

дiяльнiсть. 

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

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

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

з'ясовує, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а 

отже чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї. 

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних збиткiв. 

 

2.10. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi  

Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 

вартiстю 

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець 

кожного звiтного перiоду. 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вхiднi данi 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi

 Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 

Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.

 Ринковий Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi 

визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовуються цiни закриття бiржового 

торгового дня 

 



3 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 31 грудня 2016 року 193 0 193 

      

Первiсна вартiсть на 1 сiчня 2017 року 205 69 274 

Накопичена амортизацiя 12 69 81 

Залишкова вартiсть на 1сiчня 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 

            

Первiсна вартiсть на 1 сiчня 2018 року 195 69 264 

Накопичена амортизацiя - 69 69 

Залишкова вартiсть на 1сiчня 2018 року 195 0 195 

Амортизацiйнi вiдрахування - - - 

Первiсна вартiсть на 31 грудня 2018 року 195 69 264 

Накопичена амортизацiя - 69 69 

Залишкова вартiсть на 31 грудня 2018 року 195 0 195 

 

Залишки нематерiальних активiв, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi на 31 грудня 2018 року  

представляють собою витрати понесенi Товариством на оплату лiцензiй на здiйснення страхової 

дiяльностi, оскiльки лiцензiї  дiють безстроково, то амортизацiя  не нараховується. Iншi 

нематерiальнi активи представляють собою витрати Товариства на створення сайту, розробку та 

придбання програмних продуктiв.  

4 Основнi засоби 

У тисячах українських гривень Iнструменти, прилади. iнвентар  Обладнання Малоцiннi 

необоронi активи Всього 

Первiсна вартiсть         

     

Залишок на 1 сiчня 2016 року 175 23 54 252 

Надходження - - - - 

Вибуття - - - - 

Залишок на 31 грудня 2016 року 175 23 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 103 17 54 174 

     



Залишок на 31 грудня 2016 року 99 21 54 174 

Первiсна вартiсть     

     

Залишок на 1 сiчня 2017 року 175 23 54 252 

Надходження - - 4 4 

Вибуття 4 - - 4 

Залишок на 31 грудня 2017 року 171 23 58 252 

     

Накопичений знос     

     

Залишок на 1 сiчня 2017 року 103 17 54 174 

Знос 32 6 4 42 

Вибуття - - - - 

Залишок на 31 грудня 2017 року 135 23 58 216 

     

Залишок на 31 грудня 2017 року 36 0 - 36 

Первiсна вартiсть     

     

Залишок на 1 сiчня 2018 року 171 23 58 252 

Надходження - 7 - 7 

Вибуття - - - - 

Залишок на 31 грудня 2018 року 171 30 58 259 

     

Накопичений знос     

     

Залишок на 1 сiчня 2018 року 135 23 58 216 

Знос 33 1 - 34 

Вибуття - - - - 

Залишок на 31 грудня 2018 року 168 24 58 250 

     

Залишок на 31 грудня 2018 року 3 6 0 9 

 

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

не знаходяться в заставi в якостi забезпечення зобов'язань.  

5 Поточна дебiторська заборгованiсть 

  31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

        

Забогованiсть страхувальникiв за страховими платежами 234 165 401 

Заборгованiсть перестраховикiв за частками в страхових виплатах 146   

Заборгованiсть за розрахунками 11   

За нарохованими доходами 2 1 1 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетов 9 5 - 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  - 637 509 

Всього поточна дебiторська заборгованiсть 402 808 911 

 

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 3 мiсяцiв.   



 

6 Грошовi кошти та їх еквiваленти. Депозити в банках  

У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

    

Грошовi кошти у касi  - - - 

Грошовi кошти на поточних рахунках 924 107 323 

Грошовi кошти на поточних рахунках в iноземнiй валютi 41   

        

    

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв  965 107 323 

    

Нижче у таблицi подано зведену iнформацiю щодо грошових коштiв та їх еквiвалентiв за 

кредитною якiстю на основi рейтингiв за нацiональною шкалою, наданих рейтинговими 

агентствами Fitch RATINGS, Кредит Рейтинг , IBI Rating, Експерт Рейтинг. 

У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

   

Не простроченi i не знецiненi    

- рейтинг uaA- та вище 965 107 

- рейтинг вiд uaBBB- до uaBBB+   

- рейтинг uaBB+ та нижче   

- без рейтингу                                             

   

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 965 107 

Станом на 31 грудня 2018 року у Товариства було 3 банки-контрагенти.  

Депозити в банках 

У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

Депозити в гривнях  1103 281 1 173 

Депозити в доларах США - - - 

    

     

Всього депозитiв в банках  

 1 103 281 1 173 

 

 

У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017р. 

   

Не простроченi i не знецiненi    

- рейтинг uaA- та вище 1103 281 

- рейтинг вiд uaBBB- до uaBBB+   

- рейтинг uaBB+ та нижче   

- без рейтингу                                             

   

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 1103 281 

Депозити в банках не мають забезпечення. Станом на 31 грудня 2018 року у Компанiї було 4 

банка-контрагента (2017 р.: 4 банка-контрагента) iз загальною сумою депозитiв в банках вiд 200 

тисяч гривень та вище.  

Нижче у таблицi наведено iнформацiю стосовно змiн щодо очiкуваних кредитних збиткiв щодо 

щодо депозитiв в банках.  

Резерв пiд збитки що у сумi, яка дорiвнює: 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

 Причина змiн 

12-м мiсячним очiкуваним кредитним збиткам,         



В т.ч. за депозитами 0* 0 0   

          

*Вiдповiдно до облiкової полiтики пiдприємства, якщо розрахована сума кредитного збитку 

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

вiдображати в звiтностi суми кредитних збиткiв. Сума суттєвостi визначається на рiвнi 7 % 

активiв пiдприємства на кожну зiтну дату.  

7 Страховi та iншi фiнансовi зобов'язання 

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

У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

    

Премiї за перестрахуванням до виплати 56 11 43 

Заборгованiсть перед страхувальниками по виплатам - 13 - 

Премiї з страхування отриманi авансом  667 94 180 

Заборгованiсть перед бюджетом 254 146 249 

Забезпечення витрат на виплату заробiтної плати  - 12 40 

Заборгованiсть за товари, роботи послуги  - - 1 

Iнша кредиторська заборгованiсть - - - 

        

    

Всього страхових та iнших фiнансових зобов'язань 977 276 513 

        

 

8 Страховi резерви та частка  перестраховика у страхових резервах 

 

У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

    

Загальнi суми    

Резерв незароблених премiй  598 220 40 

Резерв збиткiв (включаючи резерв понесених, але ще не заявлених збиткiв) 55 - 951 

Всього страхових резервiв, загальна сума 653 220 1 717 

        

Частка перестраховика у страхових резервах    

Резерв незароблених премiй  -39 -27 -31 

    

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

        

 

Чистi суми    

Резерв незароблених премiй  559 193 9 

Резерв збиткiв (включаючи резерв понесених, але ще не заявлених збиткiв) 55 - 951 

Всього страхових резервiв, чиста сума 614 193 960 

        

Резерв незароблених премiй та частку перестраховика в резервi незароблених премiй 

розраховано  "паушальним" методом "1/24" з урахуванням 100% суми страхових платежiв.  

 

9 Акцiонерний капiтал та емiсiйний дохiд 

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

 Емiсiйний дохiд Всього 

     

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

     



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

     

На 31 грудня 2018 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 2018 року i 1 сiчня 2018 

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 2018 р. 8 000 100 8 000 

    

 

Всього акцiонерного капiталу на 31 грудня 2018 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 наземного транспорту  Страхування вантажiв та багажу  Страхування 

вiдповiдальностi субєктiв перевезення небезпечних вантажiв  Iншi види страхування

 Всього 

Премiї отриманi, загальна сума        

- пряме страхування 109,3 9 295,4 7,3 - 9 412 

- вхiдне перестрахування - - - - - 

          

        

Премiї отриманi, загальна сума 109,30 9 295,40 7,30 - 9 412 

          

        

Змiна у резервi незароблених премiй, загальна сума  10,1 -456 0,8 67,1 -378 

          

        

Премiї заробленi, загальна сума 119,40 8 839,40 8,10 67,10 9 034 

          

        

Премiї, переданi у перестрахування 97,1 384,9 - - 482 

      

Змiна частки перестраховика у резервi незароблених премiй  5,8 -23,5 - 5,7 -12 

          

        

Чистi страховi премiї заробленi 16,50 8 478,00 8,10 61 8 564 

            

      

Збитки виплаченi:      

- збитки, виплаченi за прямим страхуванням 9,2 2495,8 - - 2 505 

      

Витрати на врегулювання збиткiв - - - - - 

      

Суми, отриманi вiд перестраховика 8 690 - - 698 

          

        

Чистi збитки виплаченi 1,2 1805,8 - - 1 807 

          

        

Змiни у резервi на покриття збиткiв, загальна сума  - -55 - - -55 

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

          

        

Змiна у резервi на покриття збиткiв, чиста сума - -55 - - -55 

          

        

Чиста сума понесених збиткiв на страховi виплати 1,2 1860,8 - - 1862 

          

        

Понесенi аквiзiцiйнi витрати 3 3602 - - 3605 

          

        

Аквiзiцiйнi витрати понесенi 3 3602 - - 3605 

          



        

Результат вiд страхової дiяльностi 12,30 3 015,20 8,10 61,40 3 097 

            

 

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

 3 098 1504 3721 

Матерiальнi витрати 213 65 147 

Витрати на персонал   498 414 242 

Оренда 571 598 657 

Консультацiйнi та iншi послуги 233 246 475 

Знос та амортизацiя 34 42 56 

Банкiвськi комiсiї 10 10 9 

Iншi  витрати 59 62 200 

        

Всього витрат 4 716 5 507 3 375 

        

 

14  Фiнансовi доходи 

Фiнансовi доходи представленi наступними статтями : 

 

У тисячах українських гривень 2018 рiк 2017 рiк 2016 рiк 

Проценти до отримання 6 3 16 

Iншi фiнансовi доходи 270 263 266 

     

Фiнансовi доходи  276 266 282 

    

 

15 Iншi  витрати   

У тисячах українських гривень 2018 рiк 2017 рiк 2016 рiк 

    

Пеня, штрафи1 1 - 

Iншi витрати - - 1 015 

Iншi видатки   1 1 1 015 

        

16 Податки на прибуток 

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв: 

У тисячах українських гривень 2018 рiк   2017 рiк   2016 рiк 

    

Поточний податок  282 174 272 

Вiдстроченi податковi активи на початок звiтного року 7 0 0 

на кiнець звiтного року  18 7 0 

        

    

Включено до Звiту про сукупний дохiд 271 167 272 

поточний податок на прибуток 282 174 272 

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв -11 -7 0 

        

 

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство визнає актив iз вiдстроченого податку на прибуток 



18 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 2018 року та 1 сiчня 2018 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 2018 року та 1 сiчня 2018 

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 2018 роцi. 

19 Умовнi та iншi зобов`язання  

Українське податкове адмiнiстрування поступово посилюється, у тому числi пiдвищується ризик 

перевiрок операцiй, якi не мають чiткої фiнансово-господарської мети або виконаних за участю 

контрагентiв, якi не дотримуються вимог податкового законодавства. Вiдповiднi органи мають 

право перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв 

пiсля їх завершення. За певних обставин перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалий перiод. 

Зобов'язання з операцiйної оренди. В ходi звичайної дiяльностi Компанiя орендує примiщення. 

У випадку, коли Компанiя виступає орендарем, майбутнi мiнiмальнi виплати з операцiйної 

оренди, яка не пiдлягає скасуванню, є наступними: 

У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2018 р. 

    

До 1 року 55 42,6 54,7 

Вiд 1 року до 5 рокiв - - - 

        

Всього зобов'язань з операцiйної оренди 55 42,6 54,7 

        

 



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 2018 року та 1 сiчня 2018 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.  

Розкриття iнформацiї щодо фiнансових активiв, доступних для продажу: 

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 

Залишок на 1 сiчня 2018 року 14 179 768 14 947 

    

Зменешення корисностi 5 278 759 6 037 

    

Залишок на 31 грудня 2018 року 8 901 9 8 910 

Розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнвестицiй за методом участi в  капiталi 

У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

    

Фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi 1 621 - - 

        

Всього фiнансовi iнвестицiї за методом участi у капiталi 1 621 - - 

        

 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2018 року, яке оформлено 

протоколом № 32, було вирiшено чистий прибуток Товариства, який утворився за минулi роки, 

не розподiляти, а направити на iнвестицiї. На виконання даного рiшення було придбано  

корпоративнi права Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гештальт - Iнфраструктура"; 

Напрями використання iнвестицiй - розвиток iнфраструктури туризму, в тому числi: придбання 

або будiвництво об'єктiв туристичної iнфраструктури (будiвель, капiтальних чи тимчасових 

споруд, земельних дiлянок, тощо), оренда та експлуатацiя таких об'єктiв, проведення ремонтних 

робiт, облаштування територiй, реконструкцiя i модернiзацiя пiд'їзних шляхiв, будiвництво 

нових дорiг. 

Розкриття iнформацiї щодо довгострокової дебiторської заборгованостi : 

У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 



    

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1 499 1 229 1 041 

        

Всього довгострокова дебiторська заборгованiсть  1499 1 229 1 041 

        

Довгострокова дебiторська заборгованiсть представлена заборгованiстю за безпроцентними 

позиками, виданими працiвникам Товариства на строк бiльше одного року. Термiн погашення 

позик - 31.12.2020 р. Станом на 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 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 2018 рiк 2017 рiк  2016 рiк 

    

Заробiтна плата i премiї 194 178 185 

    

Всього 194 178 185 

 

Операцiї за участю  пов'язаних осiб 

Пов'язаними особами Компанiї є: 

" керiвний управлiнський персонал: 

 

Голова правлiння                                                            

Хандашко Ю.В. 

Заступник Голови правлiння                                                                                                    

Мiхалкович Д.Й.  

" 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 2018 рiк 2017 рiк  2016 рiк 

    

Заробiтна плата i премiї 132 120 131 

    

Всього 132 120 131 

 

 

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 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
Положення про вiдповiдальнiсть керiвництва за пiдготовку та затвердження фiнансової звiтностi 

за 2018  рiк. 

 

1. Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спiльно з описом обов'язкiв аудиторiв, котрi 

мiстяться в представленому Звiтi незалежних аудиторiв, зроблена з метою розмежування 

вiдповiдальностi керiвництва та аудиторiв щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО  

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ  " ГЕШТАЛЬТ",   (далi по 

тексту  "Товариство"). 

 

2. Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно 

вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства за станом на 31 грудня 2018 

року, результати її дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився 

вищезгаданою датою, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

("МСФЗ"). 

 

3. При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за: 

а Вибiр належної облiкової полiтики та її послiдовне застосування; 

б Застосування об?рунтованих оцiнок, розрахункiв i суджень; 

в Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всiх iстотних вiдступiв вiд МСФЗ у Примiтках 

до фiнансової звiтностi; 

г Пiдготовку фiнансової звiтностi виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме 

свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення є 

неправомiрним. 

 

4. Керiвництво Товариства в рамках своєї компетенцiї також несе вiдповiдальнiсть за: 

а Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної системи 

внутрiшнього контролю  в Товариствi; 

б Пiдтримку системи бухгалтерського облiку в такий спосiб, який у будь-який момент 

дозволяє розкрити з достатньою мiрою точностi iнформацiю про фiнансовий стан Товариства i 

забезпечити при цьому вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; 

в Забезпечення вiдповiдностi офiцiйного бухгалтерського облiку вимогам локального 

законодавства України i вiдповiдних стандартiв бухгалтерського облiку; 

г Вжиття заходiв для забезпечення збереження активiв Товариства; 

д Виявлення та запобiгання фактам шахрайства i iнших можливих зловживань. 

 

 

                

             

 


