
 Титульний аркуш 

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

та  
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних  
Комісії. 

 Голова Правлiння Кучер Дмитро Володимирович 

 (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 20.04.2015 

 М.П. (дата) 

 Річна інформація емітента цінних паперів 
   за                   рік 2014 

 І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Страхова  
 компанія «Поінт» 

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 32670627 
4. Місцезнаходження Круглоунiверситетська, 14, м.Киїі, Печерський,  
 01024 

5. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-57-47, (044) 364 - 57 - 47 
6. Електронна поштова адреса sk@sk-point.com 

 ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних  
Комісії 22.04.2015 

 (дата) 

2. Річна інформація   80(2084) Бюлетень "Відомості Національної комісії  
опублікована у з цінних паперів та фондового ринку" 

 28.04.2015 
 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Річна інформація  http://sk-point.com в мережі  
розміщена на сторінці Інтернет 29.04.2015 

 (дата) 

 (адреса сторінки) 
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Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 
5. Інформація про рейтингове агентство X 
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій  X 
(розміру часток, паїв) 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди X 
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
12. Відомості про цінні папери емітента: 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента X 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X 
4) інформація про похідні цінні папери X 
5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X 
13. Опис бізнесу X 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 
3) інформація про зобов’язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що  X 
виникала протягом звітного періоду 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром  
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)  
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після  
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного  
періоду 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення  
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних  
активів та інших активів на кінець звітного періоду 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні  
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 
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20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів 
 за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
23. Основні відомості про ФОН 
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
27. Правила ФОН 
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність 
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів  X 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)  
житлового будівництва) 

33. Примітки:   
Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з 

тим,  
що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств.  
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної  
частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та 

не  
займає монопольне (домiнуюче) становище.  
Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск  
облiгацiй.  
Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не 

здiйснювало  
випуски iнших цiнних паперiв.  
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що  
товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.  
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в  
зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.  
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не  
здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.  
Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що  
товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.  
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не  
здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.  
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не 

здiйснювало 
 випуски iпотечних сертифiкатiв.  
Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв  
ФОН.  
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не 

здiйснювало  
випуски сертифiкатiв ФОН.  
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство 

не  
здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.  
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не 

здiйснювало  
випуски сертифiкатiв ФОН.  



Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.  
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за  
якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не 

здiйснювало 
 випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
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іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

 ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Поiнт" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну  А01 №603621 
реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

3. Дата проведення державної реєстрації 02.09.2003 
4. Територія (область) м. Київ 
5. Статутний капітал (грн)     9800000,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що  0 
належать державі 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного  0 
капіталу, що передано до статутного капіталу  
державного (національного) акціонерного  
товариства та/або холдингової компанії 

8. Середня кількість працівників (осіб)     8 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 Найменування виду діяльності Код за КВЕД 
[2010]Інші види страхування, крім страхування життя 65.12 

[2010]Перестрахування 65.20 

[2010]Діяльність страхових агентів і брокерів 66.22 

10. Органи управління підприємства:    
11. Банки, що обслуговують емітента: 
 1) найменування банку (філії, відділення банку),  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО  
 який обслуговує емітента за поточним рахунком  АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" 
 у національній валюті 

 2) МФО банку 320478 
 3) поточний рахунок 26502222332 
 4) найменування банку (філії, відділення банку),  д/н 
 який обслуговує емітента за поточним рахунком  
 у іноземній валюті 

 5) МФО банку д/н 
 6) поточний рахунок д/н 
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 
 Вид діяльності Номер ліцензії  Дата  Державний орган, що видав Дата  
 (дозволу) видачі закінчення  
 дії ліцензії  
 (дозволу) 

 1 2 3 4 5 
Страхування iнвестицiй АВ№546429 24.06.2010 Державна комiсiя з  
 регулювання ринкiв фiнансових  
 послуг України 

Опис:  безстрокова 

Страхування вiд нещасних  АВ№546425 24.06.2010 Державна комiсiя з  
випадкiв регулювання ринкiв фiнансових  
 послуг України 

Опис:  безстрокова 

Страхування наземного  АВ№546426 24.06.2010 Державна комiсiя з  
транспортна (крiм  регулювання ринкiв фiнансових  
залiзничного) послуг України 

Опис:  безстрокова 
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 1 2 3 4 5 
Страхування водного  АВ№546427 24.06.2010 Державна комiсiя з  
транспорту (морського  регулювання ринкiв фiнансових  
внутрiшнього та iнших  послуг України 
видiв водного транспорту) 

Опис:  безстрокова 

Страхування   АВ№546428 24.06.2010 Державна комiсiя з  
вiдповiдальностi власникiв регулювання ринкiв фiнансових  
 водного транспорту  послуг України 
(включаючи  
вiдповiдальнiсть  
перевiзника) 

Опис:  безстроковий 

Страхування кредитiв (у  АВ№546429 24.06.2010 Державна комiсiя з  
тому числi  регулювання ринкiв фiнансових  
вiдповiдальностi  послуг України 
позичальника за  
непогашення кредиту) 

Опис:  безстрокова 
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 1 2 3 4 5 
Страхування майна (крiм  АВ№546452 29.06.2010 Державна комiсiя з  
залiзничного, повiтряного, регулювання ринкiв фiнансових  
 водного  послуг України 
транспорту(морського  
внутрiшнього та iнших  
видiв водного транспорту), 
 вантажiв та багажу  
(вантажобагажу) 

Опис:  безстрокова 

Страхування вiд вогневих  АВ№546451 29.06.2010 Державна комiсiя з  
ризикiв та ризикiв  регулювання ринкiв фiнансових  
стихiйних явищ послуг України 

Опис:  безстрокова 

Страхування вантажiв та  АВ№546450 29.06.2010 Державна комiсiя з  
багажу (вантажобагажу) регулювання ринкiв фiнансових  
 послуг України 

Опис:  безстрокова 
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 1 2 3 4 5 
Страхування фiнансових  АВ№546434 29.06.2010 Державна комiсiя з  
ризикiв регулювання ринкiв фiнансових  
 послуг України 

Опис:  безстрокова 

Медичне страхування   АВ№546432 29.06.2010 Державна комiсiя з  
(безперевне страхування  регулювання ринкiв фiнансових  
здоров'я) послуг України 

Опис:  безстроковий 

Страхування  АВ № 546433 29.06.2010 Державна комiсiя з  
вiдповiдальностi перед  регулювання ринкiв фiнансових  
третiми особами (крiм  послуг України 
цивiльної вiдповiдальностi 
 власникiв наземного  
транспорту,  
вiдповiдальностi власникiв 
 повiтряного транспорту,  
вiдповiдальностi власникiв 
 водного транспорту  
(включаючи  
вiдповiдальнiсть  
перевiзника) 
Опис:  безстроковий 
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 1 2 3 4 5 
Страхування  АВ № 546899 06.10.2010 Державна комiсiя з  
вiдповiдальностi  регулювання ринкiв фiнансових  
експортера та особи, яка  послуг України 
вiдповiдає за утилiзацiю  
(видалення) небезпечних  
вiдходiв, щодо  
вiдшкодування шкоди, яку 
 може бути заподiяно  
здоров`ю людини,  
власностi на  
навколишньому  
середовищу пiд час  
прикордонного перевезення 
Опис:  безстрокова 

Страхування  АВ№546898 06.10.2010 Державна комiсiя з  
вiдповiдальностi суб`єктiв регулювання ринкiв фiнансових  
 перевезення небезпечних  послуг України 
вантажiв на випадок  
настання негативних  
наслiдкiв при перевезеннi  
небезпечних вантажiв 

Опис:  безстрокова 

Страхування цивiльної  АВ № 546901 06.10.2010 Державна комiсiя з  
вiдповiдальностi суб`єктiв регулювання ринкiв фiнансових  
 господарювання за  послуг України 
шкоду, яку може бути  
заподiяно пожежами та  
аварiями на об`єктах  
пiдвищеної небезпеки,  
включаючи  
пожежовибухонебезпечнi  
об`єкти та об`єкти,  
господарська дiяльнiсть на 
 яких може призвести д 

Опис:  безстрокова 
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 1 2 3 4 5 
Особисте страхування вiд  АВ № 546900 06.10.2010 Державна комiсiя з  
нещасних випадкiв на  регулювання ринкiв фiнансових  
транспортi послуг України 

Опис:  безстрокова 

Особисте страхування  АГ№569454 11.02.2011 Державна комiсiя з  
працівників відомчої (крім регулювання ринкiв фiнансових  
 тих, які працюють в  послуг України 
установах і організаціях,  
що фінансуються з  
Державного бюджету  
України) та сільської  
пожежної охорони і членів 
 добровільних пожежних  
дружин (команд) (у формі  
обов`язкового) 

Опис:  безстрокова 

Страхування медичних  АВ № 584329 07.06.2011 Державна комiсiя з  
витрат (у формі  регулювання ринкiв фiнансових  
добровільного) послуг України 

Опис:  безстроковий 
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Страхування цивільної  АВ№584330 07.06.2011 Державна комiсiя з  
відповідальності власників регулювання ринкiв фiнансових  
 наземного транспорту  послуг України 
(включаючи  
відповідальність  
перевізників) (у формі  
добровільного) 

Опис:  безстрокова 

Страхування предмета  АВ№584954 14.09.2011 Державна комiсiя з  
іпотеки від ризиків  регулювання ринкiв фiнансових  
випадкового знищення,  послуг України 
випадкового пошкодження 
 або псування (у формі  
обов`язкового) 

Опис:  безстроковий 



 2014 р.  © SMA 32670627 
 14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 (для акціонерних товариств) 

 Дата введення посади  Дата призначення особи на  Прізвище, ім'я, по батькові особи, 

призначеної  
 корпоративного  посаду корпоративного  на посаду корпоративного секретаря 
 секретаря секретаря 

 1 2 3 
 д/н 

Опис:  Посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня 

 ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій  
 (розміру часток, паїв) 

 Найменування юридичної  Код за  Місцезнаходження Відсоток акцій  
 особи засновника та/або  ЄДРПОУ  (часток, паїв), які  
 учасника засновника  належать  
 засновнику та/або  

 та/або  учаснику (від  
 учасника загальної кількості) 
  

Товариство з обмеженою  д/н  мiсто Белiз, д/н, перехрестя вулиць ЕА та  40,00000000000 
вiдповiдальнiстю ЛЕГАСI  Хатсон, буд. Блейк, д/н, Беліз 
IНТЕРТРЕЙД 

Товариство з обмеженою  д/н д/н, Беліз, перехрестя вулиць ЕА та Хатсон,  40,00000000000 
вiдповiдальнiстю ДЖОIНТ  буд. Блейк, д/н, Беліз 
СЕНЧЕРI 

 Прізвище, ім'я, по батькові  Серія, номер, дата видачі та найменування органу,  Відсоток акцій  
 фізичної особи який видав паспорт (часток, паїв), які  
 належать  
 засновнику та/або  
 учаснику (від  
 загальної кількості) 
  

Кучер Дмитро Володимирович 20,00000000000 

 Усього: 100,00000000000 
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 V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) посада Голова Правління 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Кучер Дмитро Володимирович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1979 
5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 12 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Радник Голови Правлiння 

ТОВ  
 "ПАРТНЕР-БАНК" 

8) дата набуття повноважень та термін, 19.04.2013 на  3 роки 
 на який обрано (призначено) 

9) опис:  Посадову оссобу переобрано на новий термін. 
 Голова Правлiння: керує роботою Правлiння щодо керiвництва поточною дiяльнiстю 

товариства;  
скликає засiдання Правлiння, головує на них, має право одного вирiшального голосу та 

забезпечує  
ведення протоколiв засiдань; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i  
Наглядової ради та звiтує перед ними та iнше. Голова Правлiння керує роботою Правлiння щодо  
прийняття рiшень з усiх питань оперативної та поточної дiяльностi товариства, крiм тих, що  
вiднесенi до повноважень iнших органiв управлiння, зокрема: органiзує ведення бухгалтерського  
облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення господарських операцiй у первинних  
документах, зберiгання оброблених документiв, регiстрiв та звiтностi протягом встановленого  
строку; видає накази, розпорядження i вказiвки по питаннях господарської дiяльностi товариства;  
укладає будь-якi договори (угоди), в тому числi трудовi, господарськi, про вiдчуження, 

придбання  
та заставу майна; видає доручення та пiдписує фiнансовi документи та iнше. Питання 

повноважень,  
умов дiяльностi та матерiального забезпечення Голови Правлiння визначенi в контрактi. Розмiр  
виплаченої у 2012р оцi винагороди склав (грн.) - згiдно штатного розпису товариства, в т.ч. у  
натуральнiй формi - 0,00 грн.  Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не  
було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
Посадова особа не дала згоди на розміщення паспортних даних. 
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1) посада Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Решетняк Валентина Iванiвна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1967 
5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 17 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Товариство з додатковою  
 вiдповiдальнiстю "Стархова компанiя "Макс-Україна" Головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 13.04.2011 без терміново 
 на який обрано (призначено) 

9) опис:  Змін у звітному році не було. 
Головний бухгалтер керує бухгалтерською службою щодо ведення бухгалтерського та  
податкового облiку дiяльностi товариства, забезпечення фiксування фактiв здiйснення  
господарських операцiй у первинних документах, зберiгання обробленних документiв, регiстрiв 

та  
звiтностi протягом встановленого строку та виконує iншi обов'язки, передбаченi вiдповiдними  
посадовими iнструкцiями. Грошова винагорода виплачувалась згідно штатного розкладу. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
Посадова особа не дала згоди на розміщення паспортних даних. 

1) посада Член Правління 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Трошечко Андрій Володимирович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження**    0 
5) освіта** д/н 

6) стаж роботи (років)**  2 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н 
8) дата набуття повноважень та термін, 12.04.2013 на 3 роки 
 на який обрано (призначено) 

9) опис:  Змін у звітному році не було. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в  
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної  
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
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Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник відділу перестрахування,  
начальник управління перестрахування. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття пасопртних данних. 

1) посада Ревізор акціонерного товариства 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Кулик Інна Володимирівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження**    0 
5) освіта** д/н 

6) стаж роботи (років)**  2 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н 
8) дата набуття повноважень та термін, 23.04.2013 на  3 роки 
 на який обрано (призначено) 

9) опис:  Змін у звітному році не було. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в  
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної  
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Протягом своєї діяльності Кулик І. В. обіймала посади: «КРМG Україна» аудитор, «Делой и Туш  
Україна» старший менеджер відділу аудиту 
Згоди на розкриття паспортних даних не отримано 

1) посада Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Страшко Роман Васильович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження**    0 
5) освіта** д/н 

6) стаж роботи (років)**  2 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н 
8) дата набуття повноважень та термін, 23.04.2013 на 3 роки 
 на який обрано (призначено) 

9) опис:  Змін у звітному році не було. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в 
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грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  Непогашеної  
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Попередні посади: заступник директора, директор МПП «Технобім». 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
Згоди на розкриття паспортних даних не отримано 

1) посада Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа  Страшко Ірина Володимирівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження**    0 
5) освіта** д/н 

6) стаж роботи (років)**  2 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н 
8) дата набуття повноважень та термін, 23.04.2013 на 3 роки 
 на який обрано (призначено) 

9) опис:  Змін у звітному році не було. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в  
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  Непогашеної  
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Попередні посади: лікар акушер-гінеколог. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
Згоди на розкриття паспортних даних не отримано 

1) посада Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Мостовий Артем Олександрович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження**    0 
5) освіта** д/н 

6) стаж роботи (років)**  2 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н 
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8) дата набуття повноважень та термін, 23.04.2013 на 3 роки 
 на який обрано (призначено) 

9) опис:  Змін у звітному році не було 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в  
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  Непогашеної  
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Попередні посади: заступник директора, директор. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
Згоди на розкриття паспортних даних не отримано 

1) посада Член Правління 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Крупович В'ячеслав Михайлович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1968 
5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 11 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "СК "Брокбiзнес"  
 Заступник Директора Шевченкiвської фiлiї в м. Києвi 

8) дата набуття повноважень та термін, 03.12.2010 3 роки 
 на який обрано (призначено) 

9) опис:  Звільнено з посади  Рiшенням Наглядової ради (протокол № 19 вiд 05.11.2014р.) 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в  
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  Непогашеної  
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
Згоди на розкриття паспортних даних не отримано 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 Посада Прізвище, ім’я, по  Паспортні дані фізичної особи  Кількість  Від 

загальної Кількість за видами акцій 
 батькові фізичної  (серія, номер, дата видачі,  акцій (шт.) кількості  прості  прості на  привілейо- привілейо- 
 особи або повне  орган, який видав)* або код за  акцій (у  іменні пред'явника вані іменні вані на  
 найменування  ЄДРПОУ юридичної особи відсотках) пред'явника 
 юридичної особи 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова Правління фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 196 20,00000000000

 196 0 0 0 
 Кучер Дмитро  
 Володимирович 

Член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0 
 Мотовий Артем  
 Олександрович 

Член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0 
  Страшко Ірина  
 Володимирівна 

Член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0 
 Страшко Роман  
 Васильович 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ревізор акціонерного  фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0 
товариства Кулик Інна Володимирівна 

Член Правління фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0 
 Трошечко Андрій  
 Володимирович 

Член Правління фізична особа д/н, д/н, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0 
 Крупович В'ячеслав  
 Михайлович 

Головний бухгалтер фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 0 0,00000000000 0 0 0 0 
 Решетняк Валентина  
 Iванiвна 

 Усього:  196 20,00000000000

 196 0 0 0 
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 VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 Найменування юридичної  Код за  Місцезнаходження Кількість  Від  Кількість за видами акцій 
 особи ЄДРПОУ акцій (шт.) загальної 

 прості  прості на  привілейо-

 привілейо- 
  кількості 

 іменні пред'явника

 вані іменні вані на  
 акцій (%)

 пред'явника 
Товариство з обмеженою  д/н д/н, мiсто Белiз перехрестя вулиць ЕА та  392 40 392 0 0 0 
вiдповiдальнiстю ДЖОIНТ  Хатсон, д/н, Беліз 
СЕНЧЕРI 



Товариство з обмеженою  д/н д/н, перехрестя вулиць ЕА та Хатсон, д/н, Беліз 392 40 392 0 0 0 
вiдповiдальнiстю ЛЕГАСI  
IНТЕРТРЕЙД 

 Прізвище, ім’я, по батьковіСерія, номер, дата видачі паспорта, найменування Кількість  Від  Кількість за видами акцій 
  фізичної особи  органу, який видав паспорт акцій (шт.) загальної 

 прості  прості на  привілейо-

 привілейо- 
 кількості 

 іменні пред'явника вані іменні вані на  
 акцій (%)

 пред'явника 
Кучер Дмитро Володимирович д/н, д/н, д/н 196 20 196 0 0 0 

 Усього: 980 100 980 0 0 0 
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 VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
Вид загальних зборів чергові позачергові 
 X 
Дата проведення 23.04.2014 
Кворум зборів, % 100 
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:  
1. Обрання Лічильної комісії. 
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 

за  
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
3. Звіт Наглядової Ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
4. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку і порядку покриття збитків Товариства за 

2013  
рік 
Результати розгляду питань порядку денного:   питання розглянуто по ним прийнято рішення. 
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 VIII. Інформація про дивіденди 
 За результатами звітного  За результатами періоду, що  
 періоду передував звітному 

 за простими  за  за простими  за  
 акціями привілейова-  акціями привілейова-  
 ними акціями ними акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію,  0 0 0 0 
грн 

Сума виплачених дивідендів, грн 0 0 0 0 
Дата складення переліку осіб, які  01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 
мають право на отримання дивідендів 

Дата виплати дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 
Опис: Дивіденди за результатами діяльності Товариства в 2013 році не нараховувались та не  
виплачувались. 
Рішеня про виплату дивідендів за результатами 2014 року буде прийнято на загальних зборах  
акціонерів товариства, які будуть затверджувати результати фінансового - господарської  
діяльності у звітному році. 
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 IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП "Магiстр" 
особи або прізвище, ім'я та по  
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 34045290 
Місцезнаходження Промислова, буд. 1-А, м.Київ, м.Київ, 01013 

Номер ліцензії або іншого  №533860 
документа на цей вид діяльності 

Назва державного органу, що видав Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 
 ліцензію або інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  26.04.2010 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 390 16 07 
Факс (044) 390 16 07 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну  
 дiяльнiсть зберiгача 

Опис: Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача 

Повне найменування юридичної  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ  
особи або прізвище, ім'я та по  БАНК «ГЛОБУС» 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 35591059 
Місцезнаходження  пров.Куренівський, 19/5, м.Київ, Подільський, 04071 

Номер ліцензії або іншого  АВ 581087 
документа на цей вид діяльності 

Назва державного органу, що видав Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 
 ліцензію або інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  30.07.2009 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 585-06-47 
Факс (044) 585-06-47 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну  
 дiяльнiсть зберiгача 

Опис: Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача 
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Повне найменування юридичної  Публічне акцiонерне торвариство "Нацiональний депозитарiй  
особи або прізвище, ім'я та по  України" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма 

Код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження Нижній Вал 17/8, м.Київ, Подільський, 04071 

Номер ліцензії або іншого  №189650 
документа на цей вид діяльності 

Назва державного органу, що видав Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 
 ліцензію або інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  19.09.2006 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 482-52-14 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну  
 дiяльнiсть депозитарiю 

Опис: Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю 

Повне найменування юридичної  Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська  
особи або прізвище, ім'я та по  фірма «Блискор Гарант» 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 16463676 
Місцезнаходження бульвар Марії Приймаченко, 1/27, м.Київ, 01042 

Номер ліцензії або іншого  0218 
документа на цей вид діяльності 

Назва державного органу, що видав Аудиторська палата України 
 ліцензію або інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  26.01.2001 
документа 

Міжміський код та телефон /044/ 285-42-25 
Факс /044/ 285-42-25 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги  
 емiтенту 

Опис: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 
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 11. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 
 Дата  Номер  Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного  Форма  Номінальна  Кількість  Загальна  Частка у  
 реєстрації  свідоцтва  що зареєстрував випуск ний  папера існування та 

вартість (грн)акцій (шт.) номінальна  статут- 
 випуску про  ідентифі- форма випуску

вартість (грн) ному  
 реєстрацію  каційний  капіталі  
 випуску номер (%) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 26.04.2010 460/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та UA4000080352 UA4000080352 Акція проста  Бездокументарні       10000,00 980     9800000,00 100 
  фондового ринку бездокументарна  іменні 
 іменна 

Опис: Торгiвля цiнними паперами товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх, бiржових та позабiржових ринках не 

здiйснюється. Поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на 
 бiржi (органiзованi ринки) немає. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах немає. Протягом 

звiтного року додаткових емiсiй (випускiв акцiй) та дострокового  
погашення не було.  
Облігацій та інших цінних паперів Товариство не випускало. 
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XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку 
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Поiнт" є правонаступником Закритого  
акцiонерного товариства "Страхова Компанiя "Соборний капiтал". Товариство було створено у формi  
закритого акцiонерного товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про господарськi товариства",  
заснованае фiзичними та юридичними особами вiдповiдно до Статуту про створення  та дiяльнiсть  
Закритого акцiонерного товариства "Страхова Компанiя "Соборний капiтал" вiд 02.09.2003 року. Закрите 
 акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "Соборний капiтал" було перейменоване у Публiчне  
акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Поiнт" вiдповiдно до Протоколу №2/2010 загальних зборiв  
акцiонерiв вiд 21 квiтня 2010 року. Статут ПАТ "СК "Поiнт" у новiй редакцiї затверджено Загальними  
зборами акцiонерiв  та зареєстровано Подiльською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю  
06.05.2010р. за №10711070012024965. Рiшення прийняте у вiдповiдностi до Закону України "Про  
акцiонернi товариства". 

Інформація про організаційну структуру емітента 
Товариство не має у своєму складi iнших юридичних осiб, в тому числi дочiрнiх пiдприємств,  
представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi  
Товариства в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодном невiдбулося. 

Інформація про чисельність працівників 
Середньооблікова чисельність ШП: 8 
Середньоблікова чисельність позаштатних: 0 
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу:2 
ФОП: 394,0 тис.грн зменшився на 30,0 тис.грн 

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств 
Товариство не належить  до обєднань підприємств та організацій. 

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,  
підприємствами, установами 

д/н 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб 
Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не надходило. 

Опис обраної облікової політики 
9. Концептуальною основою при складанні фінансових звітів Компанії є Закон України «Про  
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV із змінами та  
доповненнями (надалі – Закон № 996) та Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського  
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої  
Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 із змінами та доповненнями (надалі –  
Інструкція № 291), а також відповідні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та інші  
нормативні документи. 
 
Фінансова звітність підготовлена та представлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової  
звітності (МСФЗ), що прийняті Комітетом по міжнародних стандартах фінансової звітності (КМСФЗ), та  
Інтерпретаціями, прийнятими Комітетом по інтерпретаціям міжнародних стандартів фінансової звітності 
 (КІМСФЗ). 

 
Компанія вперше застосувала МСФЗ у фінансовій звітності за 2012 рік, дата переходу на МСФЗ – 1 січня  
2011 року. Остання фінансова звітність Компанії у відповідності до НС(П)БО була складена за рік, що  
закінчився 31 грудня 2011. 

 
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, складається на основі даних  
бухгалтерського обліку й бухгалтерської звітності, ведення й складання яких здійснюється у відповідності  
з системою регулювання бухгалтерського обліку, встановленого законодавством України, шляхом  
внесення додаткових коригувань, перегрупувань, необхідних для відображення фінансового положення  
та результатів у відповідності з вимогами МСФЗ.   

 
Відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»          № 

996-XIV  
від 16.07.99 р. підприємство самостійно визначає облікову політику.  
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Інформаційною базою для ознайомлення зі змістом облікової політики Компанії є Наказ про облікову  
політику підприємства № 81 від 29.12.11р. 

 
Облікова політика на ПАТ «Поінт» в цілому відповідає Закону України «Про бухгалтерський облік та  
фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, МСФЗ, іншим нормативним актам. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент 
Основним та виключним видом дiяльностi товариства є страхування. Товариство здiйснює дiяльнiсть за  
20 лiцензiями на  страхування, в тому числi 4 обов'язкових i 16 добровiльних. Ринком збуту послуг  
страхової дiяльностi, що надає товариство є Україна, а саме Київська область. Основними споживачами  
є фiзичнi та юридичнi особи мiста Київ i областi. Методом продажу послуг товариства iз страхування є  
пiдписання прямих договорiв страхування та/або перестрахування безпосередньо iз споживачами. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років 
Протягом останнiх п'яти рокiв товариство придбало: машин та обладнання на суму 117,0 тис. грн.;  
iнструментiв, приладiв, iнвентарю на суму 26,0 тис.грн. 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого  
органу, афілійованими особами 

д/н 

Інформація про основні засоби емітента 
Всi основнi засоби емiтента, що знаходяться на балансi товариства, є його власнiстю. Основних засобiв  
виробничого призначення товариство не має. Виробництвом товариство не займається та виробничих  
потужностей i обладнання не має. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента 
На дiяльнiсть товариства насамперед впливають фактори, пов'язанi з проблемами економiки держави, як 
 у фiнансовiй, податковiй, так i в соцiальнiй i полiтичнiй сферах, а саме: нестабiльнiсть полiтичного  
становища в країнi, недосконалiсть законодавчої i нормативної бази, складнiсть i нестабiльнiсть  
податкової системи та її тиск на пiдприємства, що в свою чергу не дає змоги довгостроково i на  
перспективу планувати дiяльнiсть. На перший план висуваються такi проблеми, як скрутний фiнансовий  
стан багатьох пiдприємств, їх низька платоспроможнiсть, вiдсутнiсть вiльних коштiв i, як наслiдок,  
неможливiсть користування послугами страхування. Щодо розвитку страхування громадян, то найбiльш  
iстотною є проблема низької культури страхування потенцiйних споживачiв та неплатоспроможнiсть  
населення. Iстотно впливає на дiяльнiсть товариства вiдсутнiсть державної пiдтримки пiдприємств  
страхової галузi. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за  
порушення законодавства 

Протягом звiтного року вiдсутнi випадки порушення товариством чинного законодавства у сферi  
страхових послуг та штрафнi санкцiї не сплачувалися. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента 
Фiнансування товариства вiдбуається на госпрозрахунковiй основi за рахунок власних обiгових коштiв,  
отриманих вiд страхової та фiнансової дiяльностi.Перевищення оборотних активiв над поточними  
зобов'язаннями свiдчить про достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб товариства та  
незалежнiсть товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Протягом звiтного перiоду фiнансової  
допомоги на зворотнiй основi та iнших фiнансових ресурсiв товариство не отримувало. 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) 
Товариство не має договорів, за якими не виконані зобов’язання на 31.12.2014р. . 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік 
У зв'язку з тенденцiєю до збiльшення об'ємiв кредитування банками, очiкується збiльшення надходжень  
страхових платежiв вiд страхування майна юридичних i фiзичних осiб очiкуються значнi надходження  
страхових платежiв за цим видом страхування. В наступному роцi товариство планує продовжувати  
роботу, спрямовану на збiльшення надходжень страхових платежiв. Для досягнення кращих показникiв  
фiнансової дiяльностi, пiдтримання рiвня конкурентоздатностi та його пiдвищення на страховому ринку  



країни товариство планує вжити ряд заходiв, а саме: виявлення збиткових видiв страхування i прийняття
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 заходiв щодо вирiвнювання стану їх надання або їх невикористання взагалi; розширення сфери  
страхових послуг (страхового портфелю); проведення гнучкої цiнової полiтики страхових послуг;  
проведення широкої реклами запропонованих послуг на страховому ринку регiону та за його межами;  
надання додаткових послуг страхувальникам; пiдвищення професiйної пiдготовки та квалiфiкацiї  
працiвникiв товариства; зниження видаткiв на проведення страхової дiяльностi та iнше. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок 
Дослiджень та розробок товариство не здiйснює, витрат щодо цього немає. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або  
його посадові особи 

Судовi справи вiдсутнi. 

Інша інформація 
Страхування є виключним видом дiяльностi, тому iнших видiв дiяльностi Публiчне акцiонерне  
товариство "Страхова компанiя "Поiнт" не здiйснює. Протягом звiтного року товариство не отримувало  
приписiв вiд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  
(Нацкомфінпослуг) 
  XII. Інформація про господарську та 

фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 Найменування основних засобів Власні основні засоби  Орендовані основні засоби  Основні засоби, всього  
 (тис.грн) (тис.грн) (тис.грн) 

 на початок  на кінець  на початок  на кінець  на початок  на кінець  
 періоду періоду періоду періоду періоду періоду 

1.Виробничого призначення: 71 45 0 0 71 45 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 50 28 0 0 50 28 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 21 17 0 0 21 17 
2.Невиробничого призначення:  0 0 0 0 0 0 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 71 45 0 0 71 45 
Опис: Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi є власнiстю товариства. Основних засобiв невиробничого  
призначення товариство не має. Об'єктiв основних засобiв пiд заставою немає. Обмеження на використання власного  
майна вiдсутнi. На умовах фiнансового лiзингу товариство майно не отримувало. Товариство надає послуги  
недержавного страхування, перестрахування i займається iнвестицiйною та фiнансовою дiяльнiстю, яка пов'язана з  
розмiщенням страхових резервiв. Специфiка дiяльностi товариства обумовила склад основних засобiв. Товарист  
власних будiвель i споруд (примiщень) не має. Головний офiс (Дирекцiя) товариства розмiщений в орендованому  
примiщеннi, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Круглоунiверситетська, 14.  Суттєвих змiн вартостi основних  
засобiв у звiтному роцi не було. Необоротних активiв та груп вибуття утримуваних для продажу товариство не має.  
Додаткова iнформацiя про первiсну вартiсть, знос, придбання, вибуття, аморизацiю тощо, щодо кожної групи 

основних  
засобiв наведена у формi №5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" та у примiтках до форми №1 "Баланс". 
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3. Інформація про зобов’язання емітента 
 Види зобов‘язань Дата виникнення Непогашена  Відсоток за  Дата погашення 
 частина боргу  користування  
 (тис.грн) коштами (% річних) 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:         
д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі: X 0 X X 
за облігаціями (за кожним власним  
випуском): 

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900 

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

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним X 0 X X 
 випуском): 

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому числі  X 0 X X 
за похідними цінними паперами) (за  
кожним видом): 

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні X 0 X X 
 права (за кожним видом): 

д/н 01.01.1900 0 X 01.01.1900 

Податкові зобов’язання X 4 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 
Інші зобов’язання X 9134 X X 
Усього зобов’язань X 9138 X X 
Опис: Зобов'язань за кредитами банкiв, облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями,  
iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в 

корпоративнi  
права, немає. 
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 XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що  
 виникала протягом періоду 

 Дата  Дата оприлюднення  Вид інформації 
 виникнення  Повідомлення  
 події (Повідомлення про  
 інформацію) у  
 загальнодоступній  
 інформаційній базі  
 даних Комісії 

 1 2 3 
 05.11.2014 06.11.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
  Інформація про стан корпоративного 

управління 
  
 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
  № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
 1 2012 1 0 
 2 2013 1 0 
 3 2014 1 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
   Так  Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
Акціонери X 
Депозитарна установа X 
Інше (запишіть) д/н 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх  
загальних зборах (за наявності контролю)? 

   Так  Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
   Так  Ні 
Підняттям карток X 
Бюлетенями (таємне голосування) X 
Підняттям рук X 
Інше (запишіть) д/н 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
   Так  Ні 
Реорганізація X 
Додатковий випуск акцій X 
Унесення змін до статуту X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X 
Інше (запишіть) д/н 



Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні 
 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
Який склад наглядової ради (за наявності)? 
  (осіб) 
Кількість членів наглядової ради 3 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків  акцій 0 
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 2 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох 3 
 років? 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
  Так Ні 
Стратегічного планування X 
Аудиторський X 
З питань призначень і винагород X 
Інвестиційний X 
Інше (запишіть) д/н 

Інше (запишіть) д/н 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
  Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X 
Інше (запишіть) д/н 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
  Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту X 
Особисті якості (чесність, відповідальність) X 
Відсутність конфлікту інтересів X 
Граничний вік X 
Відсутні будь-які вимоги X 
Інше (запишіть) д/н 
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Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами  
та обов'язками? 

  Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів  X 
акціонерного товариства 

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

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

Інше (запишіть) д/н 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду так, створено ревізійну  
 ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб; 1 
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? __________ 1 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів  
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

   Загальні  Наглядова  Виконавчий  Не належить  
 збори  рада орган до  
 акціонерів компетенції  
 жодного  
 органу 

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так ні ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або  так ні ні ні 
бюджету 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  ні так ні ні 
виконавчого органу 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  ні так ні ні 
наглядової ради 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  так ні ні ні 
ревізійної комісії 

Визначення розміру винагороди для голови та членів  ні так ні ні 
виконавчого органу 

Визначення розміру винагороди для голови та членів  так ні ні ні 
наглядової ради 

Прийняття рішення про притягнення до майнової  ні так ні ні 
відповідальності членів виконавчого органу 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення  так ні ні ні 
власних акцій 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні так 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого  так 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного  
товариства? (так/ні) 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт  так 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею  
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 

 2014 р.  © SMA 32670627 



Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного X 

 

 

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) д/н 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 
   Інформація  Публікується у пресі,  Документи  Копії  Інформація  
 розповсюджується  оприлюднюється в  надаються для  документів  розміщується  
 на загальних зборах загальнодоступній  ознайомлення  надаються на  на власній  
 інформаційній базі  безпосередньо  запит  інтернет- 
 даних НКЦПФР про  в акціонерному  акціонера сторінці  
 ринок цінних паперів 

 товаристві акціонерного  
 товариства 

Фінансова звітність, результати  так так так ні ні 
діяльності 

Інформація про акціонерів, які  ні так так ні ні 
володіють 10 відсотками та  
більше статутного капіталу 

Інформація про склад органів  ні так так ні ні 
управління товариства 

Статут та внутрішні документи ні ні так ні ні 
Протоколи загальних зборів  ні ні так ні ні 
акціонерів після їх проведення 

Розмір винагороди посадових  ні так ні ні ні 
осіб акціонерного товариства 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів  так 
фінансової звітності? (так/ні) 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім  
аудитором протягом останніх трьох років? 

  Так Ні 
Не проводились взагалі X 
Менше ніж раз на рік X 
Раз на рік X 
Частіше ніж раз на рік X 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
  Так Ні 
Загальні збори акціонерів X 
Наглядова рада X 
Виконавчий орган X 
Інше (запишіть) д/н 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?  так 
(так/ні) 
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З якої причини було змінено аудитора? 
  Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень X 
Не задовольняли умови договору з аудитором X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X 
Інше (запишіть) д/н 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому  
році? 

  Так Ні 
Ревізійна комісія (ревізор) X 
Наглядова рада X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
Стороння компанія або сторонній консультант X 
Перевірки не проводились  X 
Інше (запишіть) д/н 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
  Так Ні 
З власнї ініціативи X 
За дорученням загальних зборів X 
За дорученням наглядової ради X 
За зверненням виконавчого органу X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X 
Інше (запишіть) д/н 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги  ні 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

  
 
                    ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 
 ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох  
років? 

  Так   Ні 
Випуск акцій X 
Випуск депозитарних розписок X 
Випуск облігацій X 
Кредити банків X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X 
Інше (запишіть) д/н 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X 
Не визначились 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж  ні 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у  ні 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) 



Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного  ні 
управління? (так/ні)  

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)   01.01.1900 ; 
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 

яким органом  д/н 
управління прийнятий: 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,  ні ; 
правил) корпоративного управління? (так/ні) 

укажіть яким чином  д/н 
його оприлюднено: 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини  
такого відхилення протягом року. 

 д/н 
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 КОДИ 
 Дата  (рік, місяць, число) 2015.01.01 

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА  за ЄДРПОУ 32670627 
КОМПАНІЯ «ПОІНТ» 

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно- Акціонерне товариство за КОПФГ 230 
правова форма  
господарювання 

Вид економічної Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12 
діяльності 

Середня кількість працівників 11 
Адреса,  Круглоунiверситетська, 14, м.Киїі, Печерський, 01024, (044) 581-52-91 
телефон 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний  
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
 на 31.12.2014 р. Форма № 1 Код за ДКУД 

 1801001 
 Актив Код На початок На кінець 
 рядка звітного  звітного  
 періоду періоду 

 1 2 3 4 
     I. Необоротні активи       
Нематеріальні активи 1000          311          307 
    первісна вартість 1001          328          328 
    накопичена амортизація 1002           17           21 
Незавершені капітальні інвестиції 1005            0            0 
Основні засоби 1010           71           45 
    первісна вартість 1011          143          143 
    знос 1012           72           98 
Інвестиційна нерухомість 1015            0            0 
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016            0            0 
    знос інвестиційної нерухомості 1017            0            0 
Довгострокові біологічні активи 1020            0            0 
    первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021            0            0 
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022            0            0 
Довгострокові фінансові інвестиції:       
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030            0            0 
інші фінансові інвестиції 1035        59473        79648 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040            0            0 
Відстрочені податкові активи 1045            0            0 
Гудвіл 1050            0            0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060            0            0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065            0            0 
Інші необоротні активи 1090            0            0 
Усього за розділом I 1095        59855        80000 
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 1 2 3 4 
     II. Оборотні активи       
Запаси 1100           14           15 
    Виробничі запаси 1101           14           15 
    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         1665          827 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:       
    за виданими авансами 1130           21           13 
    з бюджетом 1135           91            0 
        у тому числі з податку на прибуток 1136           91            0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140           12           13 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх  1145            0            0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155            1            1 
Поточні фінансові інвестиції 1160            0            0 
Гроші та їх еквіваленти 1165         4579         4285 
    Готівка 1166            0            0 
    Рахунки в банках 1167         4579         4285 
Витрати майбутніх періодів 1170            0            0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180           70          225 
у тому числі в: 1181            0            0 
    резервах довгострокових зобов’язань 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182            0            0 
    резервах незароблених премій 1183           70          225 
    інших страхових резервах 1184            0            0 
Інші оборотні активи 1190            0            0 
Усього за розділом II 1195         6453         5379 
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи  1200            0            0 
вибуття 

Баланс 1300        66308        85379 
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 Пасив Код На початок На кінець 
 рядка звітного  звітного  
 періоду періоду 

 1 2 3 4 
     I. Власний капітал       
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400         9800         9800 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401            0            0 
Капітал у дооцінках 1405            0            0 
Додатковий капітал 1410            0            0 
    Емісійний дохід 1411            0            0 
    Накопичені курсові різниці 1412            0            0 
Резервний капітал 1415        32174        47174 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420        18002        19267 
Неоплачений капітал 1425            0( )           0

 ( ) 
Вилучений капітал 1430            0( )           0

 ( ) 
Інші резерви 1435            0            0 
Усього за розділом I 1495        59976        76241 
     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           30           30 
    Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521           30           30 
Цільове фінансування 1525            0            0 
    Благодійна допомога 1526            0            0 
Страхові резерви 1530         6140         6139 
у тому числі: 1531            0            0 
    резерв довгострокових зобов’язань 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532          321           15 
    резерв незароблених премій 1533         5819         6124 
    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         6170         6169 
     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення       
Короткострокові кредити банків 1600            0            0 
Векселі видані 1605            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за: 1610            0            0 
    довгостроковими зобов’язаннями 

    товари, роботи, послуги 1615            7            1 
    розрахунками з бюджетом 1620            2            4 
        у тому числі з податку на прибуток 1621            0            4 
    розрахунками зі страхування 1625            7            0 
    розрахунками з оплати праці 1630           21            7 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635           31            2 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650           58           59 
Поточні забезпечення 1660            0            0 
Доходи майбутніх періодів 1665            0            0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670            0            0 
Інші поточні зобов’язання 1690           36         2896 
Усього за розділом III 1695          162         2969 
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 1 2 3 4 
     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  1700            0            0 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800            0            0 
Баланс 1900        66308        85379 
Примітки: д/н 

Керівник Кучер Дмитро Володимирович 

Головний бухгалтер Решетняк Валентина Іванівна 
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 КОДИ 
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА  Дата  (рік, місяць, число) 2015.01.01 
КОМПАНІЯ «ПОІНТ» за ЄДРПОУ 32670627 

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
 за 2014 рік 
 I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД  1801003 
 Стаття Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000            0            0 
Чисті зароблені страхові премії 2010        18290        18230 
    Премії підписані, валова сума 2011        19148        19261 
    Премії, передані у перестрахування 2012          708         1012 
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013          305           30 
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014          155           11 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (          108 )            8 ( ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 (          657 )          751 ( ) 
Валовий: 2090        17525        17471 
     прибуток 

     збиток 2095 (            0 )            0 ( ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105            0            0 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110          306 (179) 
    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111          306 (179) 
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112            0            0 
Інші операційні доходи 2120          251          251 
    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою  2121            0            0 
вартістю 

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і  2122            0            0 
сільськогосподарської продукції 

Адміністративні витрати 2130 (          736 ) (          953 ) 
Витрати на збут 2150 (            0 ) (           78 ) 
Інші операційні витрати 2180 (            4 ) (            3 ) 
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за  2181 (            0 ) (            0 ) 
справедливою вартістю 

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і  2182 (            0 ) (            0 ) 
сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   2190        17342        16509 
     прибуток 

     збиток 2195 (            0 ) (            0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200            0            0 
Інші фінансові доходи 2220            0            0 
Інші доходи 2240        14400        13772 
    Дохід від  благодійної допомоги 2241            0            0 
Фінансові витрати 2250 (            0 )            0 ( ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 (            0 )            0 ( ) 
Інші витрати 2270 (        14887 )        13823 ( ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275            0            0 
Фінансовий результат до оподаткування: 2290        16855        16458 
    прибуток 

    збиток 2295 (            0 )            0 ( ) 
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Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (589) (571) 
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305            0            0 
Чистий фінансовий результат:   2350        16266        15887 
     прибуток 

     збиток 2355 (            0 )            0 ( ) 

 II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 Стаття Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400            0            0 
 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405            0            0 
 Накопичені курсові різниці 2410            0            0 
 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415            0            0 
 Інший сукупний дохід 2445            0            0 
 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450            0            0 
 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455            0            0 
 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460            0            0 
 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465        16266        15887 

 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 Назва статті Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Матеріальні затрати 2500           62           66 
 Витрати на оплату праці 2505          394          424 
 Відрахування на соціальні заходи 2510          143          155 
 Амортизація 2515           30           29 
 Інші операційні витрати 2520          111          360 
 Разом 2550          740         1034 

 ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 Назва статті Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Середньорічна кількість простих акцій 2600          0,00          0,00 
 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605          0,00          0,00 
 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610          0,00          0,00 
 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615          0,00          0,00 
 Дивіденди на одну просту акцію 2650          0,00          0,00 
Примітки: д/н 

Керівник Кучер Дмитро Володимирович 

Головний бухгалтер Решетняк Валентина Іванівна 
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 КОДИ 
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА  Дата  (рік, місяць, число) 2015.01.01 
КОМПАНІЯ «ПОІНТ» за ЄДРПОУ 32670627 

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 за 2014 рік 
 Форма № 3 Код за ДКУД 

 1801004  
  Стаття Код За звітний період За аналогічний період  
 рядка попереднього року 

 1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності       
Надходження від: 3000             0             0 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

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             1             0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних  3025             1             2 
рахунках 

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         19942         17901 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055             0             0 
Інші надходження 3095           363           521 
Витрачання на оплату: 3100           192 ( ) (           370 ) 
Товарів (робіт, послуг) 

Праці 3105           334 ( ) (           344 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110           167 ( ) (           172 ) 
Зобов’язань з податків і зборів 3115           555 ( ) (           882 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116           495 ( ) (           820 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117             0 ( ) (             0 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118            60 ( ) (            62 ) 
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           651 ( ) (          1744 ) 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155             0 ( ) (             0 ) 
Інші витрачання 3190           904 ( ) (           324 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195         17504         14588 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності       
Надходження від реалізації: 3200         14400         13760 
    фінансових інвестицій 

    необоротних активів 3205             0             0 
Надходження від отриманих: 3215             0             0 
    відсотків 

    дивідендів 3220             0             0 
Надходження від деривативів 3225             0             0 
Надходження від погашення позик 3230             0             0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої  3235             0             0 
господарської одиниці 

Інші надходження 3250             0             0 
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 1 2 3 4 
Витрачання  на придбання: 3255         32198 ( ) (         28239 ) 
    фінансових інвестицій 

    необоротних активів 3260             0 ( ) (             0 ) 
Виплати за деривативами 3270             0 ( ) (             0 ) 
Витрачання на надання позик 3275             0 ( ) (             0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої  3280             0 ( ) (             0 ) 
господарської одиниці 

Інші платежі 3290             0 ( ) (             0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (17798) (14479) 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності       
Надходження від: 3300             0             0 
Власного капіталу 

Отримання позик 3305             0             0 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310             0             0 
Інші надходження 3340             0             0 
Витрачання на: 3345             0 ( ) (             0 ) 
Викуп власних акцій 

Погашення позик 3350             0 ( ) (             0 ) 
Сплату дивідендів 3355             0 ( ) (             0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360             0 ( ) (             0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365             0 ( ) (             0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370             0 ( ) (             0 ) 
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх  3375             0 ( ) (             0 ) 
підприємствах 

Інші платежі 3390             0 ( ) (             0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395             0             0 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (294)           109 
Залишок коштів на початок року 3405          4579          4470 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410             0             0 
Залишок коштів на кінець року 3415          4285          4579 
Примітки: д/н 

Керівник Кучер Дмитро Володимирович 

Головний бухгалтер Решетняк Валентина Іванівна 
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КОДИ 
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА  Дата  (рік, місяць, число) 2015.01.01 
КОМПАНІЯ «ПОІНТ» за ЄДРПОУ 32670627 

 Звіт про власний капітал 
 за 2014 рік 
 Форма № 4 Код за ДКУД 

 1801005 
  Стаття Код Зареєстро- Капітал у  Додатко- Резервний  Нерозпо- Неопла- Вилу- Всього 
 рядка ваний  дооцінках вий капітал капітал ділений  чений капіталчений капітал 
 (пайовий)  прибуток  
 капітал (непокри- 
 тий збиток) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000       9800          0          0      32174      18002          0          0      59976 
Коригування: 4005          0          0          0          0          0          0          0          0 
Зміна облікової політики 

Виправлення помилок 4010          0          0          0          0          0          0          0          0 
Інші зміни 4090          0          0          0          0 (1)          0          0 (1) 
Скоригований залишок на початок року 4095       9800          0          0      32174      18001          0          0      59975 
Чистий прибуток (збиток) за звітний  4100          0          0          0          0      16266          0          0      16266 
період 

Інший сукупний дохід за звітний період 4110          0          0          0          0          0          0          0          0 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111          0          0          0          0          0          0          0          0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112          0          0          0          0          0          0          0          0 
Накопичені курсові різниці 4113          0          0          0          0          0          0          0          0 
Частка іншого сукупного доходу  4114          0          0          0          0          0          0          0          0 
асоційованих і спільних підприємств 

Інший сукупний дохід 4116          0          0          0          0          0          0          0          0 
Розподіл прибутку: 4200          0          0          0          0          0          0          0          0 
Виплати власникам (дивіденди) 

Спрямування прибутку до зареєстрованого  4205          0          0          0          0          0          0          0          0 
капіталу 

Відрахування до резервного капіталу 4210          0          0          0      15000 (15000)          0          0          0 
Сума чистого прибутку, належна до бюджету  4215          0          0          0          0          0          0          0          0 
відповідно до законодавства 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сума чистого прибутку на створення  4220          0          0          0          0          0          0          0          0 
спеціальних (цільових) фондів 

Сума чистого прибутку на матеріальне  4225          0          0          0          0          0          0          0          0 
заохочення 

Внески учасників: 4240          0          0          0          0          0          0          0          0 
Внески до капіталу 

Погашення заборгованості з капіталу 4245          0          0          0          0          0          0          0          0 
Вилучення капіталу: 4260          0          0          0          0          0          0          0          0 
Викуп акцій (часток) 

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265          0          0          0          0          0          0          0          0 
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270          0          0          0          0          0          0          0          0 
Вилучення частки в капіталі 4275          0          0          0          0          0          0          0          0 
Зменшення номінальної вартості акцій 4280          0          0          0          0          0          0          0          0 
Інші зміни в капіталі 4290          0          0          0          0          0          0          0          0 
Придбання (продаж) неконтрольованої частки 4291          0          0          0          0          0          0          0          0 
 в дочірньому підприємстві 

Разом змін у капіталі 4295          0          0          0      15000       1266          0          0      16266 
Залишок на кінець року 4300       9800          0          0      47174      19267          0          0      76241 

Примітки: д/н 

Керівник Кучер Дмитро Володимирович 

Головний бухгалтер Решетняк Валентина Іванівна 
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 Примітки до фінансової звітності, 
 складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 

ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ» 
 
Примітки до фінансової звітності  
за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року 
(в тис. грн.)  

 
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТРАХОВУ КОМПАНІЮ 

 
Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Поiнт» є правонаступником Закритого  
акціонерного товариства «Страхова Компанія «Соборний капітал». Товариство було створено у  
формі закритого акціонерного товариства у вiдповiдностi до Закону України «Про господарські  
товариства», засноване фізичними та юридичними особами вiдповiдно до Статуту про створення 

та  
дiяльнiсть Закритого акціонерного товариства «Страхова Компанія «Соборний капітал» вiд  
02.09.2003 року. Закрите акціонерне товариство «Страхова Компанія «Соборний капітал» було  
перейменоване у Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Поiнт» вiдповiдно до  
Протоколу №2/2010 загальних зборів акцiонерiв вiд 21 квітня 2010 року. Статут ПАТ «СК 

«Поiнт»  
(далі – Компанія) у новій редакції затверджено Загальними зборами акцiонерiв та зареєстровано  



Подiльською районною в м. Києві державною адмiнiстрацiєю 06.05.2010р. за  
№10711070012024965. Рішення прийняте у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi  
товариства». 
Компанія не має у своєму складі інших юридичних осіб, в тому числі дочiрнiх підприємств,  
представництв, фiлiй та інших відокремлених структурних пiдроздiлiв. Змін в органiзацiйнiй  
структури Компанії в порiвняннi з попереднім звітним перiодном не відбулося. 

 
Основним видом діяльності Компанії є страхування майна, страхування від вогневих ризиків та  
ризиків стихійних явищ, страхування наземного транспорту (крім залізничного), медичне  
страхування, страхування цивільної відповідальності перед третіми особами.   

 
Місцезнаходження Компанії: 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 14. 

 
Загальна кількість працівників Компанії на 31.12.2014р. становила 5 чоловік та 9 чоловік на  
31.12.2013р.  

 

 
2.  ПРИНЦИПИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Основні принципи бухгалтерського обліку 

 
Ця фінансова звітність підготовлена та представлена у відповідності до Міжнародних стандартів  
фінансової звітності (МСФЗ), що прийняті Комітетом по міжнародних стандартах фінансової  
звітності (КМСФЗ), та Інтерпретаціями, прийнятими Комітетом по інтерпретаціям міжнародних  
стандартів фінансової звітності (КІМСФЗ). 

 
Компанія вперше застосувала МСФЗ у фінансовій звітності за 2012 рік, дата переходу на МСФЗ 

– 1 
 січня 2011 року. Остання фінансова звітність Компанії у відповідності до НС(П)БО була 

складена  
за рік, що закінчився 31 грудня 2011р. 

 
Дана фінансова звітність представлена в тисячах гривень, якщо не вказане інше. Ця фінансова  
звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за винятком окремих фінансових  
інструментів, врахованих за справедливою вартістю. Керівництво припускає, що балансова 

вартість  
всіх основних засобів та нематеріальних активів приблизно порівнянна з їх справедливою 

вартістю. 

 

 
Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про те, що Компанія буде 

продовжувати  
нормальну господарську діяльність в досяжному майбутньому, що передбачає відшкодування  
вартості активів і погашення зобов’язань в установленому порядку. Коригування балансової  
вартості й класифікації статей активу з метою їх відображення за реально відшкодованій 

величині,  
яка була б необхідна в разі неможливості продовження нормальної діяльності Компанії або  
реалізації Компанією своїх активів в порядку, що не відповідає умовам нормальної господарської  
діяльності, в цій звітності не робилась. 
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Функціональна валюта   
 
Функціональною валютою цієї фінансової звітності є українська гривня. 

 

 
3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

 
Пунктом 8 МСФЗ 8 встановлено, що положення облікової політики не слід застосовувати, коли  
вплив їх застосування несуттєвий.  

 
Мінімальний рівень суттєвості для врахування господарських операцій становить 0,5% від 

валюти  
балансу.    

 
3.1. Основні засоби  

 
Основні засоби відображені за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації й  
витрат на знецінення (за наявності). 

 
Амортизація нараховується з метою списання активів протягом строку їх корисного 

використання.  

 
Основні засоби амортизуються за прямолінійним методом. Нижче наведені строки експлуатації, 

які  
застосовуються до наступних груп основних засобів: 

 
Меблі 60 місяців 
Офісне обладнання 60 місяців 
Комп’ютери  60 місяців 

 
На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи не перевищує балансова вартість основних засобів їх  
відновлювальну вартість. У разі перевищення балансової вартості основних засобів над їх  
відновлювальною вартістю Компанія зменшує балансову вартість основних засобів до їх  
відновлювальної вартості. 
Будь-яке збільшення вартості основних засобів, що виникає в результаті переоцінки,  
відображається у складі фонду переоцінки основних засобів, за винятком випадку, коли воно  
компенсує зменшення вартості того ж активу, що визнане раніше. У цьому випадку  збільшення  
вартості у розмірі визнаного раніше зменшення вартості активу відноситься на прибутки та 

збитки за 
 період. 

 
Зменшення балансової вартості активу, що виникло в результаті переоцінки, визнається в тій 

мірі, в  
якій воно перевищує його переоцінену вартість, що виникла в результаті попередньої переоцінки  
даного активу.       

 
Амортизація переоцінених основних засобів відображається у звіті про фінансові результати 

(звіті  
про сукупний доход). При подальшій реалізації або вибутті переоціненого активу відповідний  
позитивний результат переоцінки, що врахований у складі фонду переоцінки активів, 

переноситься на 
 рахунок нерозподіленого прибутку. 

 
Компанією встановлене граничне значення в розмірі 2500 грн., й активи, що  придбані, нижче 

цього  



розміру, не дивлячись на те, що мають характеристику довгострокового активу, списуються на  
поточні витрати в момент їх придбання. 

 
3.2. Нематеріальні активи 

 
3.2.1. Ліцензії  

 
Вартість ліцензій представляє собою виплати державі на їх отримання. Компанія враховує 

ліцензії  
на дату переходу на МСФЗ за справедливою вартістю й використовує справедливу вартість як  
фактичну на дату переходу. Після первісного визнання ліцензії відображаються за вартістю  
придбання з вирахування накопичених збитків від знецінення. 
Строк дії отриманих Компанією ліцензій – безстроковий, тому строк корисного використання 

цих  
ліцензій оцінюється як не визначений. 
3.2.2. Програмне забезпечення    

 
Програмне забезпечення при первісному визнанні відображаються за вартістю придбання Після  
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первісного визнання нематеріальні активи у вигляді програмного забезпечення відображаються 

за  
вартістю придбання з вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. 

 
Нижче наведена інформації відносно облікової політики, що застосовується до нематеріальних  
активів Компанії: 

 
 Ліцензії Програмне забезпечення 

 
Строк корисного використання  
Невизначений   
Обмежений 

 
Метод амортизації, що застосовується  
Не амортизується  
Амортизується прямолінійним методом протягом  строку корисного використання 

 

 
3.3. Визнання й оцінка фінансових інструментів здійснюється  згідно МСБО 32 «Фінансові  
інструменти: подання»  і 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»  

 
Фінансові активи та фінансові зобов’язання відображаються у фінансовій звітності коли 

Компанія  
стає стороною по договору у відношенні відповідного фінансового інструменту. Всі угоди 

купівлі  
або продажу фінансових активів, які потребують поставку активів у строк, що встановлюється  
законодавством або правилами, прийнятими на визначеному ринку визнаються на дату 

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

 
Фінансові активи Компанії включають грошові кошти та депозити, пайові інструменти інших  
компаній, торгову та іншу дебіторську заборгованість, інші суми до отримання, фінансові  
інструменти, що мають або не мають біржові котирування. 

 
Фінансові зобов’язання включають обумовлені договорами зобов’язання надати грошові кошти  
або фінансові активі іншій компанії,  



 
Первісне визнання фінансових активів і фінансових зобов’язань здійснюється за їх справедливою  
вартістю, а також для фінансових активів і фінансових зобов’язань, що не відображаються за їх  
справедливою вартістю з відображенням результату від зміни їх вартості у звіті про фінансові  
результати (звіті про прибутки та збитки), витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням або  
випуском фінансового активу чи фінансового зобов’язання. 

 
Компанія класифікує фінансові активі й фінансові зобов’язання як довгострокові або  
короткострокові в залежності від строку їх погашення. З врахуванням інших факторів, що  
обмежують можливості Компанії, по реалізації фінансових активів протягом 12 місяців або  
передбачають потенційну можливість погашення фінансових зобов’язань протягом 12 місяців з  
дати здійснення класифікації або звітної дати. 

 
Визнання фінансового активу припиняється, коли збігає термін дії договірних прав на отримання  
потоків грошових коштів від цього фінансового активу, або коли Компанія передає договірні 

права  
на отримання потоків грошових коштів від цього фінансового активу. 

 
3.3.1. Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки або 

збитки 

 
Фінансові активи, що відображаються за справедливої вартістю через прибутки або збитки,  
представляють собою цінні папери, що придбані з основною метою продажу протягом короткого  
строку. Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки або 

збитки, 
 оцінюються первісно та згодом за справедливою вартістю. Для визначення справедливої 

вартості  
активів, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, компанія  
використовує біржові котирування. 

 

 

 
3.3.2. Інвестиції, що є в наявності для продажу 

 
Інвестиції, що є в наявності для продажу, представляють собою інвестиції в акції та боргові  
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інструменти, які передбачається утримувати протягом невизначеного періоду часу і які можуть  
бути продані з метою забезпечення ліквідності або у відповідь на зміну ринкових умов. Такі 

цінні  
папери первісно відображаються за справедливою вартістю. 

 
Якщо справедлива вартість боргових та пайових інвестицій не може бути достовірно визначена,  
вони відображаються за собівартістю придбання.  

 
3.3.3. Інвестиції, що утримуються до погашення 

 
Інвестиції, що утримуються до погашення, представляють собою боргові цінні папери з  
визначеними або фіксованими платежами за умови, що Компанія має намір та здатність 

утримувати  
дані цінні папери до погашення. Такі цінні папери утримуються за амортизованою вартістю за  
вирахуванням резерву під знецінення. Амортизація дисконту протягом строку до погашення  
відображається як процентний доход протягом періоду до погашення з використанням методу  
ефективної процентної ставки. Компанія не мала інвестицій, що утримаються до погашення,  
протягом 2014 року.    

 



3.3.4. Дебіторська заборгованість 

 
Дебіторська заборгованість складається зі страхових премій до отримання від страхувальників,  
перестрахувальників  та посередників, комісій до отримання по операціях перестрахування та 

суми  
претензій за ризиками, що передані в перестрахування, на звітну дату за вирахуванням резервів 

під  
знецінення. Премії по операціях страхування й комісії по операціях перестрахування 

враховуються  
на основі методу нарахування.    

 
Балансова вартість короткострокової дебіторської заборгованості приблизна порівнянна з її  
справедливою вартістю. 

 
Справедлива вартість довгострокової дебіторської заборгованості визначається за допомогою  
методу ефективної процентної ставки. 

 
3.3.5. Позики видані 

 
Позики, що видані Компанією, відображаються по амортизованій вартості з використанням 

методу  
ефективної процентної ставки з вирахуванням суми знецінення. Позики, видані Компанією,  
відображаються у складі необоротних активів, за винятком випадків, коли погашення очікується  
протягом 12 місяців з дати звітності.    

 
3.3.6. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 
Грошові кошти та їх еквіваленти представляють собою готівкові кошти в касі та  кошти на  
поточних банківських рахунках Компанії, а також  банківські депозити з терміном погашення 12  
місяців й менше, розміщених у банках, що мають відповідні рейтинги.     

  
3.3.7. Залік фінансових активів і зобов’язань 

 
Фінансовий актив і фінансове зобов’язання заліковуються і в балансі (звіті про фінансовий стан)  
відображається сума, що їх сальдує, коли Компанія має юридично закріплене право здійснити 

залік  
цих сум та має намір або здійснити залік по сумі, що їх сальдує, або реалізувати актив й виконати  
зобов’язання одночасно. 

 
Взаємозалік не проводиться:  
- щодо активів перестрахування проти відповідних страхових зобов'язань;  
- доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходів за відповідними  
страховими контрактами. 

 

 
3.4. Знецінення фінансових активів 

 
На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення фінансових 

активів  
або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група активі вважаються знеціненими тоді і  
тільки тоді, коли існують об’єктивні свідчення знецінення в результаті однієї чи більше подій, 

що  
сталися після первісного визнання активу та  здійснили вплив, якій піддається надійній оцінці, 

на  
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очікувані майбутні грошові потоки      
 
3.5. Запаси 

 
Матеріальні запаси оцінюються на дату звітності по найбільш низькій ціні, ніж: ціна придбання  
(собівартість) та їх чиста ціна реалізації. 

 
При використанні матеріальних запасів застосовується метод FIFO. 

 
3.6. Доходи від страхової діяльності 

 
Доходи від страхової діяльності включають в себе чисті премії по страхуванню і комісії, 

утримані  
при перестрахуванні, з вирахуванням чистої зміни в резервах по незароблених преміях, 

страхових  
виплат, чистих змін в резерві збитків й вартості придбання страхового полісу. 

 
Чисті страхові премії представляють собою валові премії з вирахуванням премій, що передані в  
перестрахування. При укладанні контракту премії враховуються в сумі, що вказана в полісі, і  
відносяться на доходи на пропорційній основі протягом періоду дії договору страхування. 

Резерви  
по незароблених преміях представляють собою частину премій, що відносяться до не закінченого  
строку договору страхування, та включаються в зобов’язання в балансі (звіті про фінансовий 

стан). 

 

 
Збитки та витрати по коригуваннях резервів враховуються у звіті про фінансові результати (звіті 

про 
 сукупний дохід) по мірі виникнення при переоцінці резервів на збитки. 

 
Комісії отримані по контрактах з перестрахувальників, враховуються у звіті про фінансові  
результати (звіті про сукупний дохід) з моменту набуття чинності договору перестрахування.            

 

 
3.7. Перестрахування 

 
В ході здійснення звичайної діяльності Компанія здійснює перестрахування ризиків в страхових  
Компаніях, що є платоспроможними, не є банкрутами, та знаходяться в реєстрі 

Нацкомфінпослуг.  
Такі угоди про перестрахування забезпечують велику диверсифікацію бізнесу, дозволяє 

керівництву 
 здійснювати контроль над потенційними збитками, що виникають в результаті страхових 

ризиків, і  
дають додаткову можливість для росту. 

 
Суми до отримання від перестрахувальників так само, як витрати по виплаті страхових виплат,  
пов’язаних з полісом перестрахування. Перестрахування в балансі (звіті про фінансовий стан)  
враховуються на валовій основі, якщо тільки не існує права на залік.  

 
Договори перестрахування оцінюються для того, щоб впевнитися, що страховий ризик 

визначений  
як можливість суттєвого збитку, а тимчасовий ризик визначений як  можливість суттєвого  
коливання строків руху грошових коштів, переданих Компанією перестрахувальнику.       

      
3.8. Страхові резерви 



 
Страхові резерви – це фонди страхової компанії, що створюються для забезпечення гарантій в  
виконання фінансових зобов’язань зі страхових виплат, розрахованих за окремим договором  
страхування і /або за портфелем страхування на звітну дату. 

 
Формування резервів відбувається за Правилами формування, обліку та розміщення страхових  
резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя, визначеними Національною  
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

 
3.8.1. Резерв незароблених премій 

 
Резерв незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових платежів (страхових  
внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату; 

 
Розрахунок величини резерву незароблених премій здійснюється на будь-яку звітну дату 

методом,  
визначеним Законом України «Про страхування». 
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Формування резервів незароблених премій на звітну дату здійснюється залежно від часток  
надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), які дорівнюють 80  
відсотків загальної суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), 

по  
відповідних видах страхування за період попередніх дев'яти місяців (далі - розрахунковий 

період) у  
такому порядку: 
–  частки  надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за 

перші три  
місяці розрахункового періоду множиться на одну четверту; 
– частки  надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за 

наступні  
три місяці цього періоду множиться на одну другу; 
– частки  надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за 

останні три  
місяці розрахункового періоду множиться на три четвертих; 
– одержані добутки додаються. 

 
Величина резервів незароблених премій відображається у відповідній окремій статті балансу  
Компанії як технічні резерви. 
Збільшення (зменшення) величини резервів незароблених премій у звітному періоді відповідно  
зменшує (збільшує) зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії). 

 
При здійсненні операцій перестраховування частки страхових платежів (страхових внесків,  
страхових премій), що були сплачені за договорами перестраховування, формують права вимоги 

до  
перестраховиків і обліковуються як суми часток перестраховиків у резервах незароблених 

премій.  

 

 
Суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій на звітну дату обчислюються 

залежно 
 від сум часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), які дорівнюють 80  
відсотків загальної суми нарахованих  перестраховикам страхових платежів (страхових внесків,  
страхових премій)  у такому порядку: 
– сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), нарахованих  



перестраховикам протягом перших трьох місяців цього періоду, множиться на одну четверту; 
– сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), нарахованих  
перестраховикам протягом наступних трьох місяців, множиться на одну другу; 
– сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), нарахованих  
перестраховикам протягом останніх трьох місяців, множиться на три четвертих; 
– одержані добутки додаються. 

 
Збільшення (зменшення) сум часток перестраховиків у резервах незароблених премій у звітному  
періоді відповідно збільшує (зменшує) зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові  
премії). 
Резерв незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових платежів (страхових  
внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату; 

 
3.8.2. Резерви заявлених, але не виплачених збитків 

 
Резерви збитків включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за  
відомими вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у  
виплаті страхової суми чи страхового відшкодування. 

 
Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених збитків у 

звітному 
 періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок звітного періоду за попередні  
періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у звітному періоді плюс витрати на 

врегулювання  
збитків у розмірі 3 відсотків від суми невиплачених збитків на кінець звітного періоду. 

 

 

 
3.9. Тест на адекватність страхових зобов’язань 

 
На кожну звітну дату Компанія оцінює адекватність страхових зобов’язань, користуючись  
поточною оцінкою майбутніх потоків грошових коштів в рамках своїх страхових . Якщо така 

оцінка 
 показує, що балансова вартість зобов’язань Компанії зі страхування не відповідає 

передбачуваним  
майбутнім потокам грошових коштів, то це відхилення належить визнанню у звіті про фінансові  
результати (звіті про сукупний дохід) у складі витрат на формування резервів збитків. 

    
3.10. Комісійні доходи й комісійні витрати 
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Комісійні доході й комісійні витрати на брокерів і агентів визнаються в момент початку дії  
договорів страхування/перестрахування та відносяться на доходи й витрати пропорційно 

протягом  
дії страхових полісів через включення в розрахунок резерву незароблених премій. 

 
3.11. Визнання доходів і витрат 

 
Процентні доходи і витрати відображаються по принципу нарахування. Інші доходи визнаються 

у  
звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) по завершенню відповідних угод.  

 
3.12. Податок на прибуток 

 
Витрати з податку на прибуток визначаються у відповідності з вимогами податкового 



законодавства 
 України. Податок на прибуток представляє собою суму поточного податку на прибуток. Сума  
витрат з податку на прибуток в поточному періоді нараховується з урахуванням розміру  
оподаткованого прибутку, визначеного за окремими правилами оподаткування страхової 

діяльності,  
встановленими Податковим кодексом України (ПКУ). 
З метою визначення порядку формування доходів та витрат страховика, що отримані від 

страхової  
діяльності, в ПКУ передбачено ст. 156 «Особливості оподаткування страховика», у якій 

надається  
перелік доходів та витрат, які страховики можуть правомірно відносити до результатів страхової  
діяльності, та підрозділу 4 п.8 «Перехідних положень» ПКУ. 

 
Отже, прибуток, що підлягає оподаткуванню, відрізняються від чистого прибутку, відображеного 

у  
звіті про фінансові результати, оскільки виключає не від’ємні з метою оподаткування статті. В  
результаті цього у Компанії виникають постійні різниці між податковим і обліковим прибутком. 

 
Поточний податок на прибуток враховує всі постійні різниці. Отже, на постійні різниці 

відстрочені  
податкові зобов’язання не нараховуються.         

 
3.13. Статутний капітал 

 
Статутний капітал відображається за первісною вартістю. Витрати, що безпосередньо пов’язані з  
випуском нових акцій, як зменшення власних коштів акціонерів  

 
Дивіденди за простими акціями відображаються як зменшення власних коштів в тому періоді, в  
якому вони були оголошені. Дивіденди, що оголошені після звітної дати, розглядаються як події  
після звітної дати, інформація про них розкривається відповідним чином.   

 
3.14. Події після дати балансу 

 
Компанія коригує показники фінансової звітності у разі якщо події після звітної дати є такими, 

що  
коригування показників являється необхідним. Події після звітної дати, які потребують 

коригування 
 показників фінансової звітності, пов’язані з підтвердженням або спростуванням обставин, 

існуючих 
 на звітну дату, а також оцінок і суджень керівництва, здійснених в умовах невизначеності й  
неповноти інформації станом на звітну дату. 

 
Відповідно, Компанія розкриває характер таких подій й оцінку їх фінансових наслідків або  
констатує неможливість такої для кожної суттєвої категорії не коригованих подій, що відбулись  
після звітної дати.    

 

 
3.15. Застосування стандартів  

 
Статтею 12.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  
визначено, що для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо 

вони 
 не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу 

виконавчої  
влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. 



 
Листом від 23.02.2012 № 31-08410-07-27/4531 Міністерство фінансів України повідомило, що  
МСФЗ приймаються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та їх тлумачення  
Міністерством фінансів України не здійснюється. 

 
При складанні фінансової звітності Компанія керується МСФЗ та роз’ясненнями Міністерства  
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фінансів України, зокрема листом Мінфіну від 11.01.2012 р. № 31-08410-06-5/607 та спільним  
листом Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби 

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

 
3.16. Перше застосування МСФЗ 

 
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., є першою фінансовою звітністю  
Компанії, підготовленою згідно МСФЗ. За попередні звітні періоди, закінчуючи роком, що  
завершився 31 грудня 2011 р., Компанія готувала фінансову звітність відповідно до 

Національних  
стандартів (положень) бухгалтерського обліку. 

 
4. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 
 Комп'ютери та офісне обладнання  Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  
Всього 
Первісна вартість:     
На 31.12.2013 117 26 143 
Прибуття 0 0 0 
Вибуття  0 0 0 
На 31.12.2014 117 26 143 

    
Накопичена амортизація:    
На 31.12.2013 67 5 72 
Нарахування за 2014 рік 22 4 26 
На 31.12.2014 89 9 98 

    
Чиста балансова вартість:     
На 31.12.2013 50 21 71 
На 31.12.2014 28 17 45 

 
5. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

  
Ліцензії 
 Програмне забезпечення Всього 
Первісна вартість:     
На 31.12.2012 302 26 328 
Прибуття 0 0 0 
Вибуття  0 0 0 
На 31.12.2013 302 26 328 

    
Накопичена амортизація:    
На 31.12.2012 0 17 17 
Нарахування за 2013 рік 0 4 4 
На 31.12.2013 0 21 21 

    
Чиста балансова вартість:     
На 31.12.2011 302 9 311 



На 31.12.2012 302 5 307 
              6. ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ  
      (ІНВЕСТИЦІЇ, ЩО Є В НАЯВНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ) 

 
Станом на 31 грудня 2014 року цінні папери, що знаходяться на обліку в Компанії, згідно 

виписки  
про стан рахунку у цінних паперах, не обтяжені зобов’язаннями в обігу на фондовому ринку, що  
свідчить про відсутність критерію зменшення корисності.  
  31.12.2014  31.12.2013 
  % володіння в тис. грн.  % володіння в тис. грн. 
Пайові цінні папери:       
ПАТ ФК Авангард  2,8247 48 807  2,5 42 280 
ТОВ "КУА "ХОЛДИНГ ГРУП"   14 845   13345 
ПАТ Екоклін  0,1777 2 675  0,04 671 
Лізінгова компанія «Приват-агро»  2,4953 5 000  - - 
ПАТ Отава  1,3472 5 128  0,3 1351 
ПАТ «Торговий дім ВІАН»  0,1089 1 960  - - 
ПАТ Хімволокно Проект  0,5 1 200  0,5 1200 
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ПАТ ЗНКВІФ Юніон капітал  0,0066 33  0,0066 33 
       
ВСЬОГО:     79 648     59 473 

 
У складі інвестицій, що є в наявності для продажу, враховуються акції українських емітентів.  

Такі  
цінні папери на дату кожної звітності відображаються за справедливою вартістю. 
Якщо справедлива вартість інвестицій не може бути достовірно визначена. вони відображаються 

за  
собівартістю чи історичною вартістю.  

 
7. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
 31.12.2014   31.12.2013 
 в тис. грн.  в тис. грн. 

    
Розрахунки зі страхувальниками 788  1 604 
Розрахунки з перестрахувальниками 39  30 
Комісійні винагороди 2  2 
Проценти по депозиту 11  10 
Аванси постачальникам 13  21 
Страхові виплати перестрахувальникам -  1 
Позика видана -  - 
Аванси в бюджет з податку на прибуток  -  91 
Інша дебіторська заборгованість 1  31 
                  854                   1 790 

 
8. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 
 31.12.2014   31.12.2013 
 в тис. грн.  в тис. грн. 
Готівкові кошти в касі -   
Поточні банківські рахунки 1 415  1 749 
Депозитні банківські рахунки  2 870  2 830 
                4 285              4 579 

 
9. РЕЗЕРВ НЕЗАРОБЛЕНИХ ПРЕМІЙ  
З ВИРАХУВАННЯМ ДОЛІ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИКІВ 
 31.12.2014   31.12.2013 



 в тис. грн.  в тис. грн. 

 
Резерв незароблених премій, загальна сума  
6 137   
5 747 
Доля перестрахувальників в резерві незароблених премій 225  70 

    
                5 914                5 677 
10. РЕЗЕРВ ЗАЯВЛЕНИХ, АЛЕ НЕ ВИПЛАЧЕНИХ ЗБИТКІВ,   
З ВИРАХУВАННЯМ ДОЛІ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИКІВ 

 
 31.12.2014   31.12.2013 
 в тис. грн.  в тис. грн. 
На початок року 350  141 
Чисті зміни в резервах  -335  209 

    
                   15                   350 

 

 
11. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ НА АДЕКВАТНІСТЬ  

 
Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства, становить 6124,4 тис. 

грн.  
та перевищує розмір резерву, сформованого актуарно  за результатами перевірки адекватності  
страхових зобов’язань, а саме 431,2 тис.грн. 
Сума резервів збитків, сформованих відповідно до законодавства, становить 14,7 тис. грн. і  
дорівнює резерву, сформованому актуарно за результатами перевірки адекватності страхових  
зобов’язань. 
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12. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
 31.12.2014   31.12.2013 
 в тис. грн.  в тис. грн. 

 
Заборгованість за товари, роботи, послуги 
Заборгованість перед бюджетом 
Заборгованість по зарплаті 
Заборгованість зі страхування 

 
Заборгованість перед страхувальниками 
1 
2 
7 
- 
7 
2 
21 
7 
Заборгованість перед перестрахувальниками 52 
57 

 
Заборгованість перед страховими посередниками по комісійним винагородах 

 
Заборгованість по оплаті за акції 
7 



 
2896 

 
1 

 
35         
Інша поточна заборгованість                             2                32 

 
Всього кредиторської заборгованості                     2967  162 

 

 

 
13. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ 

 
Нижче наведена таблиця з даними кількості випущених й повністю сплачених простих акцій 

станом  
на 31.12.2013р. та 31.12.2014р.: 

 
 31.12.2014   31.12.2013 
 шт.  шт. 
На початок року 980  980 
Випуск простих акцій    

    
На кінець року                   980                   980 

 
Всі акції відносяться до одного класу і мають один голос. Дивіденди в 2013 та 2014 роках не  
оголошувались і не виплачувались. 
14. ДОХОДИ 
 2014 рік   2013 рік 
 в тис. грн.  в тис. грн. 

 
Зароблені страхові премії 18290  18230 
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших ніж резерви незароблених премій  

 
313   

 
89 
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками    

 

  

33   
 
32 
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником права вимоги до 

особи,  
відповідальної за заподіяні збитки  

 

 
75   

 

 
87 
Дохід від надання послуг для інших страховиків  
13   



14 
Відсотки по депозитах 128  105 
Реалізація фінансових активів 14400  13 772 
Дооцінка фінансових активів 0  0 
Інші операційні доходи 2  13 

    
 33254  32 342 

 
15. ВИТРАТИ  
 2014 рік   2013 рік 
 в тис. грн. 
  в тис. грн. 
Зарплата адміністративного персоналу 394  424 
Відрахування на соціальні заходи 143  155 
Страхові виплати та страхові відшкодування  
657   
751  
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування   
98   
78 
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових виплат  
10   
20 
Собівартість реалізованих фінансових активів  
14291   
13 808 
Уцінка фінансових активів 593  0 
Матеріальні витрати 62  66 
Амортизація 30  29 
Відрахування до резерву збитків 7  268 
Інформаційно-консультаційні послуги 98  135 
Інші витрати 16  97 
Податок на прибуток 589  571 
 16988  16455 

 

 
Голова Правління                                                                                                  

Д.В. Кучер 

 
Головний бухгалтер                                                                                              

В.І. Решетняк 

  
 XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.  Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма  
аудитора - фізичної особи - підприємця) «Блискор Гарант» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер  16463676 
облікової картки платника податків -  
фізичної особи) 



Місцезнаходження аудиторської фірми,  01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27 
аудитора 

Номер та дата видачі свідоцтва про  0218 26.01.2001 
включення до Реєстру аудиторських фірм  
та аудиторів, виданого Аудиторською  
палатою України 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата  ,  ,   
видачі та строк дії свідоцтва про внесення  
до реєстру аудиторських фірм, які можуть  
проводити аудиторські перевірки  
професійних учасників ринку цінних  
паперів 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 
 
Національної комісії з цінних паперів  
та фондового ринку 
 

 
 Аудиторський  висновок  
(ЗВІТ незалежних аудиторів) 
 
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ та ФІНАНСОВОГО СТАНУ 
 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ПОІНТ» 
 
за рік, що закінчився  31 грудня 2014 року 
 

 

 
Власникам акцій,  
Керівництву 
ПАТ «СК «ПОІНТ» 
 

 

 
1. Незалежна аудиторська перевірка проведена на предмет підтвердження достовірності, повноти та 

відповідності  
Міжнародним стандартам фінансової звітності статей Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові  
результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до  
фінансової звітності, що додаються, Публічного акціонерного товариства  «Страхова компанія «ПОІНТ» (далі по 

тексту  
– Компанія або ПАТ «СК «ПОІНТ») за 2014 рік станом на 31.12.2014 року. 
 
2. Аудит розпочатий 02.04.2015 р. та закінчений 14.04.2015 р. 
 
3. Аудиторська перевірка проводилась Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 

«Блискор  
Гарант» (код ЄДРПОУ 16463676, Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АД № 500084 

від  
18.02.2014 р., номер запису 1  068 120 0000 025616, копія якої додається), що здійснює аудиторську діяльність на  
підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0218, виданого згідно з рішенням  
Аудиторської палати України від 26.01.2001р. за № 98, дія якого подовжена до 04.11.2015 р. рішенням Аудиторської  
палати України № 221/3 від 04.11.2010 р., Свідоцтва Аудиторської палати України про відповідність системи 

контролю  
якості, реєстраційний номер №0331, виданого згідно рішення АПУ № 264/4 від 31.01.2013 р. та Свідоцтва 

Національної  
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про включення до реєстру 

аудиторських  



фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, Розпорядження Нацкомфінпослуг від  
11.07.2013 р. № 2193, реєстраційний номер Свідоцтва № 0042, строк дії Свідоцтва: з 11.07.2013 р. до 04.11.2015 р.  
(копії додаються); місцезнаходження: 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27, контактний телефон: /044/ 

285- 
42-25, e-mail: info@bliscorgarant.com, а саме: незалежним аудитором Ліщенко Тетяною Вікторівною (сертифікат  
аудитора № 004540, виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України № 99 від 23.02.2001 р., дія якого  
подовжена до 23.02.2020 р. рішенням Аудиторської палати України № 304/2 від 24.12.2014 р.,  на підставі: 

 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року  № 514-VI, із змінами та 

доповненнями; 
 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV, із змінами та  

доповненнями;  
 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 

р. №  
2664-III, із змінами та доповненнями; 

 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від  30 жовтня 1996 року № 

448/96- 
ВР, із змінами та доповненнями; 

 Закону України «Про страхування» від 07 березня 2006 р. № 85/96-ВР, із змінами та доповненнями;  
 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, із 

змінами  
та доповненнями;  

 Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських  
операцій підприємств та організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, із  
змінами та доповненнями;  

 Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що опубліковані на офіційному веб-сайті 

Міністерства  
фінансів України; 

 Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22 квітня 1993 року, зі змінами та 

доповненнями; 
 Міжнародних  стандартів  контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг, видання  
2013 року, прийнятих  в  якості  Національних  стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати 

України № 
 304/1 від 24 грудня 2014 року; 

 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної 

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

 Інших законодавчих та нормативних актів України; 
 Договору № 28-01/02-13 від 28.02.2013 р. 

4. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ 
 

 
Повна назва  
 Публічне акціонерне товариство  «Страхова компанія «Поінт» 
 
Код ЄДПРОУ 
 32670627 
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, видана Державною  
Реєстраційною Службою України 25.09.2015  
Дата запису про включення до Реєстру : 02.09.2003 р.  
Номер запису : 1 074 120 0000 000578 
 
Основний вид діяльності : 
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя  
 
Місцезнаходження  01024, м. Київ, вул.. Круглоуніверситетська, будинок 14 
Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про реєстрацію фінансової установи 

СТ  
№ 98 від 21.08.2004 р. Реєстраційний номер фінансової установи 11100506  
Чисельність працівників  
на 31.12.2014 р. 5 
 
Компанія не має у своєму складі дочiрнiх підприємств, представництв, фiлiй та інших відокремлених структурних  
пiдроздiлiв. 
 
Згідно рішення Акціонерів (Протокол чергових загальних зборів акціонерів №2 від 21.04.2010р.) Закрите акціонерне  



товариство «Страхова компанія «Соборний каптал» змінило найменування на Публічне акціонерне товариство 

«Страхова 
 компанія «Поінт». 
Таким чином, Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Поінт» є правонаступником всіх майнових та  
немайнових прав та обов’язків Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Соборний капітал»,  
зареєстрованого Подільскою районною у м. Києві державною адміністрацією 02.09.2003 року за номером 1 074 107  
0009 000578, код 32670627. 
 
Згідно Статуту в редакції від 23.05.2013 р. № 1 070 105 0017 039915,  Компанія має самостійний баланс, печатку,  
штампи, бланки з фірмовою назвою, фірмовий знак, інші реквізити, рахунки в банківських  установах, здійснює  
страхову діяльність від свого імені, в інтересах акціонерів, на підставі повного господарського розрахунку та  
самофінансування. 
 

 
Інформація про рахунка, відкриті в банківських установах 
 
Поточні рахунки за 2014 р.:  
№ п/п Найменування банка МФО № рахунку 
1 ПАТ «Міський комерційний банк» 339339 265040441601 
2 ПАТ «Міський комерційний банк» 339339 265080441603 
3 ПАТ «Міський комерційний банк» 339339 265050441604 
4 ПАТ «Міський комерційний банк» 339339 265020441605 
5 ПАТ «МАРФІН БАНК» 328168 26505421141 
6 ПАТ «КБ «Даніель» 380980 265063341701 
7 ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» 320876 26500006934001 
8 ПАТ «Український професійний банк» 300205 2650126135 
9 ПАТ «АВАНТ-БАНК» 380708 26509010000333 
10 ПАТ «Терра Банк» 380601 26501301023473 
11 ПАТ «Терра Банк» 380601 26509303023473 
12 ПАТ «Терра Банк» 380601 26508304023473 
13 ПАТ «ВТБ Банк» 321767 26508010187892 
14 ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 300119 265033011624 
15 ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 380515 26506200102472 
16 ПАТ «Державний ощадний банк України» 322669 26504300387041 
17 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 320478 26502222332 
18 ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» 380935 26502300227701 
 

 
Депозитні рахунки за 2014 р.:  
№ п/п Найменування банка МФО № рахунку 
1 ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 380515 26528200102472 
2 ПАТ «Державний ощадний банк України» 322669 26515300387041 
3 ПАТ «Державний ощадний банк України» 322669 26514301387041 
4 ПАТ «ВТБ Банк» 321767 26510020187892 
5 ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 300119 2651414201624 
6 ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 300119 2651514361624 
7 ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 300119 2651514811624 
8 ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» 380935 26513300227701 
9 ПАТ «Терра Банк» 380601 26511904023473 
10 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 320478 2651904222332 
11 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 320478 2651702222332 
12 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 320478 2651601222332 
14 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 320478 2651803222332 
16 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 320478 2651005222332 
17 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 320478 2651106222332 
18 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» 320478 2651207222332 
 

 
Відомості про акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками (істотна участь) статутного капіталу 
 
За даними депозитарію - ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ: 30370711) станом на 

31.12.2014р.: 
 

 
Найменування акціонера  
Частка в капіталі 
 



ТОВ ЛЕГАСI IНТЕРТРЕЙД, BLZ (Беліз) 40 % 
ТОВ ДЖОIНТ СЕНЧЕРI, BLZ (Беліз) 40 % 
Фізична особа Кучер Д.В. (Україна) 20 % 
 

 
Основні види діяльності Компанії відповідно до установчих документів 
 
Відповідно до ст. 3 Статуту в редакції від 23.05.2013 р. № 1 070 105 0017 033915, метою діяльності Компанії є  
отримання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню усіх видів страхового захисту майнових інтересів  
громадян і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством, в  
інтересах акціонерів. 
 
Предметом діяльності Компанії є проведення страхування, перестрахування і здійснення фінансової діяльності, 

пов’язана 
 з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.  
 
Компанія здійснює усі види обов’язкового, добровільного страхування та перестрахування згідно з законодавством  
України, на які вона отримала ліцензії. 
  
Фінансовою діяльністю Компанії є діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового 

капіталу, в 
 тому числі грошові вкладення у депозити банків, придбання та відчуження акцій, облігацій та інших цінних 

паперів,  
придбання та відчуження часток (паїв) підприємств та організацій, нерухомості, землі, випуск (розміщення) у  
встановленому порядку власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів) тощо. 
 
Компанія здійснює інші види фінансової та інвестиційної діяльності (фінансові послуги) в порядку, визначеному 

чинним  
законодавством України.       
 

 

 
Ліцензії на здійснення страхової діяльності: 
 
№ п/п 
1. Ліцензія Види страхування Термін дії ліцензії 
 Серія Номер Дата видачі   
 
.У формі добровільного страхування 
 

 
1. АВ 546452 29.06.10 Страхування майна (крім залізничного, повітряного, водного 

транспорту(морського  
внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу) з 23.11.06р. безстрокова 
 
2. АВ 546451 29.06.10 Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ з 23.11.06р. 

безстрокова 
 
3. АВ 546450 29.06.10 Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) з 23.11.06р. безстрокова 
 
4. АВ 546434 29.06.10 Страхування фінансових ризиків з 23.11.2006р. безстрокова 
 
5. АВ 546433 29.06.10 Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної 

відповідальності  
власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників  
водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника))  з 23.11.2006р. безстрокова 
 
6. АВ 546432 29.06.10 Медичне страхування  (безперервне страхування здоров’я)  з 23.11.2006р. 

безстрокова 
7. АВ 546427 24.06.10 Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного  
транспорту) з 17.06.2006р. безстрокова 
 
8. АВ 546428 24.06.10 Страхування  відповідальності власників водного транспорту (включаючи 

відповідальність  
перевізника)  з 17.06.2006р. безстрокова 
9. АВ 546430 24.06.10 Страхування інвестицій з 17.06.2006р. безстрокова 



10. АВ 546429 24.06.10 Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення  
кредиту) з 17.06.2006р. безстрокова 
11. АВ 546425 24.06.10 Страхування від нещасних випадків з 17.06.2006р. безстрокова 
12. АВ 546426 24.06.10 Страхування наземного транспортна (крім залізничного) з 17.06.2006р. 

безстрокова 
13. АВ 584329 07.06.11 Страхування медичних витрат з 07.06.2011р. безстрокова 
14. АВ 584330 07.06.11 Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту 

(включаючи  
відповідальність перевізників)  з 26.05.2011р. безстрокова 
 
У формі обов’язкового страхування 
 

 
15. АВ 546899 06.10.10 Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію 

(видалення) 
 небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров`ю людини, власності на  
навколишньому середовищу під час прикордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

 з  
30.09.10р. безстрокова 
16. АВ 546900 06.10.10 Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті з 30.09.10р. 

безстрокова 
17. АВ 546901 06.10.10 Страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку 

може бути 
 заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти 

та  
об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного  
характеру з 30.09.10р. безстрокова; 
18. АВ 546898 06.10.10 Страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на 

випадок  
настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів з 30.09.2010р. безстрокова 
19. АГ 569454 11.02.11 Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і  
організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів 

добровільних  
пожежних дружин (команд) з 20.01.2011р. безстрокова 
20. АВ 584954 14.09.11 Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового  
пошкодження або псування з 01.09.2011р. безстрокова 
 

 
Відповідальні за фінансово-господарську діяльність: 
 
Голова Правління: 
  
– Кучер Дмитро Володимирович – обраний Загальними зборами акціонерів ЗАТ «СК «Соборний капітал» 

(протокол №  
2/2010 від 21.04.2010 року) та призначений на посаду (наказ № 7-К від 22.04.10р.) з 22 квітня 2010 року, по 

теперішній 
 час. 
 
Головний бухгалтер: 
 
– Решетняк Валентина Іванівна  – з 13 квітня 2011 р. (наказ № 75-К від 13.04.11 р.), по теперішній час. 
 

 
Відповідальність керівництва за фінансову звітність 
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5. Керівництво Компанії несе відповідальність за підготовку та достовірне подання фінансової звітності 

відповідно до  
Міжнародних стандартів  фінансової звітності, що діяли станом на звітну дату, та прийнятої облікової політики в 

межах  
обсягу інформації, що має подаватись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 
 
Відповідальність керівництва передбачає: розробку, запровадження й ефективне функціонування системи 

внутрішнього  
контролю, що впливає на підготовку і достовірне подання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень  
внаслідок помилок або шахрайства, вибір та застосування належної облікової політики; здійснення бухгалтерських  
оцінок, що за існуючих обставин є обґрунтованими. 
 

 

 

 
Відповідальність аудитора 
 
6. Аудитор відповідає за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі проведеного аудиту 

відповідно до 
 вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних  стандартів  контролю якості, аудиту, 

огляду,  
іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2013 року, прийнятих  в  якості  Національних  

стандартів  
аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 304/1 від 24 грудня 2014 року. Ці стандарти 

вимагають,  
щоб аудитор дотримувався етичних принципів та планував і проводив аудит таким чином, щоб забезпечити 

достатню  
впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень.   
 

 
Обсяг та процедури аудиторської перевірки 
 
7. Аудит передбачає проведення процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум та пояснень у 

фінансовій 
 звітності. Обрані процедури залежать від професійного судження аудитора, в тому числі від оцінки ризику 

суттєвого  
викривлення фінансової звітності внаслідок помилок або шахрайства. При оцінці ризику аудитор розглядає систему  
внутрішнього контролю, що впливає на підготовку і достовірне подання Компанією фінансової звітності, з метою  
розробки аудиторських процедур, доцільних та існуючих обставин, а не з метою надання висновку щодо 

ефективності  
системи внутрішнього контролю Компанії.  
 
Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних  стандартів   
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2013 року, прийнятих  в   
якості  Національних  стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 304/1 від 24 

грудня 2014 
 року. 
  
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових  
звітах. Аудит також включає оцінку застосовуваних принципів бухгалтерського обліку й істотних попередніх 

оцінок,  
виконаних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.  
  
Аудит фінансової звітності Компанії за період 01.01.2014 р. – 31.12.2014 р. проведений вибірковим порядком, тобто 

до  
уваги приймались лише суттєві суми. 
 
В ході аудиту не проводився заглиблений аналіз якості ведення податкового обліку, що не виключає виявлення  
викривлень подальшою податковою перевіркою.  
 
При визначення рівня суттєвості використовувався наступний метод розрахунку: 
 
Можливі значення базового показника, 
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в тис. грн. Рівень (межа, границя) суттєвості, 
у % Межа 
суттєвої помилки, 
в тис. грн. 
0 – 25 5 0 – 1,25 
25 – 50 4,67 1,17 – 2,34 
50 – 100 4,37 2,19 – 4,37 
100 – 500 3,07 3,07 – 15,35 
500 – 2 000 3,77 18,85 – 75,4 
2 000 – 5 000 2,27 45,4 – 113,5 
5 000 – 10 000 2,17 108,5 – 217 
10 000 – 100 000 й вище 1,0 100 –  1000 й вище 
 
Як основа для розрахунку рівня суттєвості, брався показник фінансової звітності – валюта Балансу Компанії станом 

на  
31.12.2014 р. 
 

 
Отже, станом на 31.12.2014 р. валюта балансу Компанії становила 85 379 тис. грн., відповідно – рівень (межа, 

границя)  
суттєвості визначена на рівні 854 тис. грн. Це означає, що всі можливі випадки допустимих помилок в сумі 854 тис.  
грн. і вище розглядались як суттєві.   
 
З урахуванням рівня суттєвості перевірки та інших властивих аудиту обмежень, існує ймовірність того, що деякі 

істотні  
помилки можуть залишитись не знайденими. 
 

 
8. Опис перевіреної фінансової інформації 
 

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) за формою № 1 станом на 31 грудня 2014 року 
 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  за формою № 2 за 2014 рік 
 Звіт про рух грошових коштів за формою № 3 за 2014 рік 
 Звіт про власний капітал за формою № 4 за 2014 рік 
 Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік 

 

 
Концептуальна основа фінансової звітності  
 
9. Концептуальною основою при складанні фінансових звітів Компанії є Закон України «Про бухгалтерський 

облік та  
фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV із змінами та доповненнями (надалі – Закон № 996) та  
Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських  
операцій підприємств та організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 із  
змінами та доповненнями (надалі – Інструкція № 291), а також відповідні Міжнародні стандарти фінансової 

звітності  
(МСФЗ) та інші нормативні документи. 
 
Фінансова звітність підготовлена та представлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності  
(МСФЗ), що прийняті Комітетом по міжнародних стандартах фінансової звітності (КМСФЗ), та Інтерпретаціями,  
прийнятими Комітетом по інтерпретаціям міжнародних стандартів фінансової звітності (КІМСФЗ). 
 
Компанія вперше застосувала МСФЗ у фінансовій звітності за 2012 рік, дата переходу на МСФЗ – 1 січня 2011 року.  
Остання фінансова звітність Компанії у відповідності до НС(П)БО була складена за рік, що закінчився 31 грудня 

2011. 

 
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, складається на основі даних бухгалтерського обліку й  
бухгалтерської звітності, ведення й складання яких здійснюється у відповідності з системою регулювання  
бухгалтерського обліку, встановленого законодавством України, шляхом внесення додаткових коригувань,  
перегрупувань, необхідних для відображення фінансового положення та результатів у відповідності з вимогами 

МСФЗ.   
 

 
Відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»          № 996-XIV від  
16.07.1999 р. підприємство самостійно визначає облікову політику.  



 
Інформаційною базою для ознайомлення зі змістом облікової політики Компанії є Наказ про облікову політику  
підприємства № 84 від 02.01.2013 р. 
 
Облікова політика на ПАТ «СК «ПОІНТ» в цілому відповідає Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову  
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, МСФЗ, іншим нормативним актам. 
 

 
10. Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах 

ПАТ  
«СК «ПОІНТ», що були надані аудитору керівниками та працівниками Компанії, яка вважається надійною та  
достовірною. 
 
Бухгалтерський облік Компанії в цілому відповідає вимогам вищезазначених нормативних актів. Всі активи і пасиви  
Компанії обліковані і відображені у фінансовій звітності. Статті балансу відповідають плану рахунків 

бухгалтерського  
обліку та даним синтетичного обліку.  
За 2014 рік дані синтетичного обліку в цілому відповідають даним звітних форм. 
 

 
Аудитор вважає, що отримані аудиторські докази є незалежними та достатніми і надають підстави для висловлення  
професійної думки. 
 

 
11. Підстави для висловлення умовно–позитивної думки:  
 
У зв’язку з властивими аудиту обмеженнями: вибірковим характером перевірки, фактом неучасті аудитора в  
інвентаризації активів та зобов’язань, слід врахувати можливість існування невиявлених розбіжностей, які не були  
предметом оцінки аудитора. 
 
Крім того, на дату складання звітності ПАТ «СК «ПОІНТ» функціонує у нестабільному економічному середовищі. 

Як  
результат, діяльність Компанії, яка проводиться на території Україні, супроводжується ризиками. Їх вплив на 

майбутню  
діяльність ПАТ «СК «ПОІНТ» не може бути визначений на даний момент. Тому фінансова звітність, що додається, 

не  
містить коригувань, які могли б стати результатом такої невпевненості.        
 
Отже, аудиторський висновок було модифіковано відповідним чином на підставі МСА 705 «Модифікація думки у 

звіті  
незалежного аудитора». 
 

 

 
12. ВИСЛОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДУМКИ АУДИТОРА 
 
• Концептуальна основа при складанні фінансових звітів Компанії – Закон України «Про бухгалтерський облік та  
фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-ХІV із змінами та доповненнями, й відповідні Міжнародні 

стандарти 

 

 
фінансової звітності (МСФЗ), що прийняті Комітетом по міжнародних стандартах фінансової звітності (КМСФЗ), та  
Інтерпретації, що прийняті Комітетом по інтерпретаціям міжнародних стандартів фінансової звітності (КІМСФЗ), а 

також  
чинне законодавство України. 
 
• На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, які б могли бути необхідними в разі наявності факторів впливу  
на фінансову звітність, про які йдеться у попередньому параграфі, інформація у річних фінансових звітах достовірно  
відображає фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПОІНТ» станом на 

31.12.2014  
року та його фінансові результати на зазначену дату у відповідності до визначеної концептуальної основи 

фінансової  
звітності та в цілому відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства  
України. 
 



 

 
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 
 

 
13. СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
Корпоративне управління ПАТ «СК «ПОІНТ» здійснюється згідно вимог чинного законодавства України. 
 
Так, в Статуті Компанії (редакція, затверджена протокол № 1/2013 Чергових загальних зборів акціонерів від 

23.04.2013  
р., зареєстрована Печерською районною держадміністрацією м. Києва 23.05.2013 р. за № 1 070 105 0017 039915)  
закріплені мета та предмет діяльності Компанії, права акціонерів та умови їх дотримання, функції органів 

управління  
Компанії, система моніторингу та контролю за діяльністю Компанії, функції посадових осіб Компанії, порядок 

розкриття  
інформації про Компанію, умови існування Компанії в суспільстві.   
 
ПАТ «СК «ПОІНТ» дотримується затверджених процедур та правил  власної корпоративної поведінки, закріплених 

у  
зазначеному вище Статуті. 
 
Отже, наявність та функціонування корпоративного управління підтверджується: 
– статутними документами; 
– протоколами зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії 
– Положеннями Про Наглядову раду, Про правління, Про Ревізійну комісію; 
– існуванням органів управління, а саме: Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії; 
– наявністю інформації про діяльність Компанії та її фінансові результати, яка  затверджуються щорічно 

Ревізійною  
комісією й аудиторською фірмою, та розповсюджуються на Загальних зборах акціонерів з розміщенням у ЗМІ та  
мережі Інтернет;  
– іншими документами, пов’язаними з фінансово-господарською діяльністю. 
 

 
14. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТЕЙ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. 
Річна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і  
документів та розрахунків проведена станом на 31.12.2014 р. на підставі наказу № 172 від 30.12.2014 р. Дані  
інвентаризаційних відомостей звірялись з даними бухгалтерського обліку. Нестач або лишків не виявлено.  
 

 
14.1. Активи 
 
Інформація за видами активів розкрита у фінансовій звітності Компанії відповідно до Міжнародних стандартів  
фінансової звітності та чинного законодавства України, а саме: 
 

 в рядку 1000 форми № 1 достовірно відображена залишкова вартість нематеріальних активів у відповідності 

до  
МСБОЗ 38 «Нематеріальні активи». Загальна залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2014 р. 

складає 
 307 тис. грн.; 
 

 в рядку 1010 форми № 1 достовірно відображена залишкова вартість основних засобів у відповідності до 

МСБО 16  
«Основні засоби». Загальна залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2014 р. складає 45 тис. грн.; 
 

 в рядку 1035 форми № 1 достовірно відображена вартість фінансових інвестицій у відповідності до МСБО 

32  
«Фінансові інструменти: подання» та 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Згідно облікових політик 

Компанії  
інвестиції, що є в наявності для продажу на кожну дату звітності відображаються за справедливою вартістю. Якщо  
справедлива вартість інвестицій не може бути достовірно визначена. вони відображаються за собівартістю чи  
історичною вартістю. Загальна вартість фінансових інвестицій  станом на 31.12.2014 р. складає 79 648 тис. грн.; 
 

 в рядку 1100 форми № 1 достовірно відображена вартість запасів у відповідності до МСБО 2 «Запаси». 

Загальна  
сума запасів станом на 31.12.2014 р. становить 15 тис. грн.; 



 
 в рядку 1125 форми № 1 достовірно відображена чиста реалізаційна вартість поточної дебіторської 

заборгованості за 
 продукцію, товари, роботи, послуги відповідності до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та 39 «Фінансові  
інструменти: визнання та оцінка». Загальна сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи,  
послуги станом на 31.12.2014 р. складає 827 тис. грн.; 
 

 в рядку 1130 форми № 1 достовірно відображена дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими  
авансами. Загальна сума дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами станом на 31.12.2014 р.  
складає 13 тис. грн.; 
 

 в рядку 1140 форми № 1 достовірно відображена дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих  
доходів по відсотках на депозит та комісійної винагороди. Загальна сума дебіторської заборгованості за 

розрахунками з 
 нарахованих доходів станом на 31.12.2014 р. складає 13 тис. грн.; 
 

 в рядку 1155 форми № 1 достовірно відображена інша поточна дебіторська заборгованість, у складі якої  
обліковується надана позика, страхові виплати перестрахувальникам та інша заборгованість. Загальна сума іншої  
поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2014 р. складає 1 тис. грн.;  
 

 в рядку 1165 форми № 1 достовірно відображені залишки коштів на поточних та депозитних банківських 

рахунках  
Компанії в національній валюті 31.12.2014 р. в загальній сумі 4 285 тис. грн., що підтверджується відповідними  
первинними документами;  
 

 в рядку 1180 форми № 1 станом на 31.12.2014 р. достовірно відображена частка перестраховиків у резервах  
незароблених премій в сумі 225 тис. грн. 
 
14.2. Забезпечення та зобов’язання   
 
Інформація за видами забезпечень та зобов’язань розкрита у фінансовій звітності Компанії відповідно до 

Міжнародних  
стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України, а саме: 
 

 в рядку 1520 форми 1 станом на 31.12.2014 р. у складі забезпечень виплат персоналу достовірно 

відображений  
нарахований резерв відпусток в сумі 30 тис. грн.;  
 

 в рядку 1530 форми № 1 станом на 31.12.2014 р. достовірно відображені нараховані технічні резерви (резерв  
незароблених премій та резерв заявлених, але невиплачених збитків) в загальній сумі 6 139 тис. грн.; 
 

 в рядку 1615 форми № 1 станом на 31.12.2014 р. достовірно відображена поточна кредиторська 

заборгованість за  
товари, роботи (послуги) в сумі 1 тис. грн.; 
 

 в рядку 1620 форми № 1 станом на 31.12.2014 р. достовірно відображені поточні зобов’язання за 

розрахунками з  
бюджетом в сумі 4 тис. грн.; 
 

 в рядку 1630 форми № 1 достовірно відображена кредиторська заборгованість за розрахунками по оплаті 

праці,  
Загальна сума кредиторської заборгованості за розрахунками по оплаті праці станом на 31.12.2014 р. складає 7 тис.  
грн.; 
 

 в рядку 1635 форми № 1 достовірно відображена поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з  
одержаних авансів, Загальна сума поточної кредиторської заборгованості з одержаних авансів станом на 31.12.2014 

р.  
складає 2 тис. грн.; 
 

 в рядку 1650 форми № 1 станом на 31.12.2014 р. достовірно відображена поточна кредиторська 

заборгованість за  
страховою діяльністю в загальній сумі 59 тис. грн., до складу яких входять заборгованості перед страхувальниками 

та  
перестрахувальниками, перед страховими посередниками; 
 

 в рядку 1690 форми № 1 достовірно відображена інші поточні зобов’язання, загальна сума яких станом на  



31.12.2014 р. складає 2 896 тис. грн. 
 

 
14.3. Власний капітал 
 
Розрахунок розміру власного капіталу Компанії за результатами господарської діяльності  згідно даних фінансової  
звітності наведений нижче:  
 
Розрахунок розміру власного капіталу                                                                                                                          
   
  . 
№  Найменування показника На 31.12.13  
На 31.12.14 
 
1 2 3 4 
1. Статутний капітал (ряд. 1400 Балансу), в тис. грн. 9 800 9 800 
2. Внески до незареєстрованого капіталу (ряд. 1401 Балансу), в тис. грн. 0 0 
3. Додатковий капітал (ряд. 1410 Балансу), в тис. грн. 0 0 
4. Резервний капітал (ряд. 1415 Балансу), в тис. грн. 32 174 47 174 
5. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  
(ряд. 1420 Балансу), в тис. грн. 18 002 19 267 
6. Неоплачений капітал  (ряд. 1425 Балансу), в тис. грн. 0 0 
7. Власний капітал  
(ряд.1 + ряд.2 + ряд.3 + ряд.4 + ряд.5 + ряд.6), в тис. грн. 59 976 76 241 
 
Інформація за статтями власного капіталу  розкрита у фінансовій звітності Компанії відповідно до Міжнародних  
стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України, а саме: 
 

 
14.3.1. Статутний капітал 
 
Загальний розмір статутного капіталу Компанії складає 9 800 тис. грн., який розподілений на 980 простих іменних 

акцій  
номінальною вартістю 10 000 грн. кожна. Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку було видане  
Свідоцтво про реєстрацію випуску 9 800 простих іменних акцій на загальну суму 9 800 000 грн. (реєстраційний 

номер  
460/1/10 від 24.06.2010 р.). 
 
Дані про формування  статутного капіталу підтверджені Аудиторським висновком незалежної аудиторської фірми 

ТОВ  
«АФ «Добсон-консалтинг» від 29 листопада 2012р. 
 
Статутний капітал Компанії згідно Статуту в редакції, затвердженій протоколом № 1/2013 Чергових Загальних 

зборів  
акціонерів від 23.04.2013 р., зареєстрованій Печерською районною держадміністрацією м. Києва 23.05.2013 р. за № 1  
070 105 0017 039915, становить 9 800 тис. грн.  
 
За даними депозитарію - ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ: 30370711) станом на 

31.12.2014р.: 
 

 
№ з/п Назва акціонера Кількість акцій Частка в Статутному капіталі, % Частка в Статутному капіталі, грн. 
1. ТОВ ЛЕГАСI IНТЕРТРЕЙД, BLZ (Беліз) 392 40 % 3 920 000 
2. ТОВ ДЖОIНТ СЕНЧЕРI, BLZ (Беліз) 392 40 % 3 920 000 
3. Фізична особа Кучер Д.В. (Україна) 196 20 % 3 920 000 
 РАЗОМ: 980 100% 9 800 000 
    
Отже, Статутний капітал Компанії станом на 31.12.2014 р. сплачений повністю та складає 9 800 тис. грн., що 

відповідає  
Балансу (код рядка 1400). 
 
14.3.2. Резервний капітал  
 
У статті «Резервний капітал» Компанією відображений сформований за рахунок нерозподіленого прибутку 

резервний  
капітал. Згідно п. 7.4 Статуту в редакції від 23.05.2013 р. № 1 070 105 0017 039915 резервний капітал Компанії  



створюється у розмірі не менше 15% її Статутного капіталу і призначається для покриття витрат, пов’язаних із  
відшкодуванням збитків, та запланованих витрат. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань у  
розмірі не менше 5% суми чистого прибутку Компанії до досягнення визначеного розміру.   
 
Розподіл чистого прибутку 2013 року на формування (поповнення) резервного фонду в сумі 887 тис. грн. та  
формування (поповнення) вільних страхових резервів в сумі 15 000 тис. грн. затверджений 23 квітня 2014 р.  
протоколом № 1/2014 Чергових Загальних зборів акціонерів, і, відповідно,  відображений у фінансовій звітності за  
другий квартал 2014 року.  
 
Згідно даних бухгалтерського обліку Компанії загальна сума резервного капіталу  станом на 31.12.2014 р. становить 

47  
174 тис  грн., що відповідає Балансу (код рядка 1415). 
 

 
14.3.3. Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)  
 
У статті нерозподілених прибутків (непокритих збитків) Компанією враховані результати діяльності минулих років 

та  
прибутки поточного року. 
 
Згідно даних бухгалтерського обліку Компанії загальна сума нерозподілених прибутків станом на 31.12.2014 р.  
становить 19 267 тис  грн., що відповідає Балансу (код рядка 1420). 
 

 
14.4. Результати діяльності Компанії 
 
Основною діяльністю Компанії є діяльність з видів добровільного та обов’язкового страхування, інших, ніж 

страхування 
 життя, відповідно до зазначених вище ліцензій.  
Пріоритетним видом діяльності Компанії в поточному році було майнове страхування, страхування наземного  
транспорту та розробка пропозицій по особистому страхуванню та страхуванню відповідальності.   
 
Дохід від реалізації послуг з видів добровільного та обов’язкового страхування інших, ніж страхування життя,  
визначений виходячи з обсягів надходжень страхових платежів, часток страхових платежів, належних 

перестраховикам, 
 відрахувань у резерви незароблених премій, премій та часток перестраховиків у резервах незароблених премій.     
 
За період 01.01.2014 р. – 31.12.2014 р. Компанією отримано доходів в загальній сумі 33 254 тис. грн., а саме від:  

 отримання власних зароблених страхових платежів – 18 290  тис. грн. 
 надання послуг для інших страховиків – 13 тис. грн. 
 повернення сум із технічних резервів, інших ніж резерви незароблених премій –     313 тис. грн. 
 отримання частки страхових виплат і відшкодувань, компенсованих перестраховиками – 33 тис. грн. 
 отримання процентів по депозитах – 128 тис. грн. 
 реалізації фінансових активів – 14 400 тис. грн. 
 сум, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником права вимоги до особи, 

відповідальної за  
заподіяні збитки – 75 тис. грн. 

 інших доходів – 2 тис. грн. 
 

 



 

 



 

 



  

 



 

 


