
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       Карпенко Сергiй Миколайович 

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

М.П. 
10.08.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОIНТ» 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

32670627 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Печерський, 01024, м.Київ, Круглоунiверситетська, 14 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 364-57-47 (044) 364 - 57 - 47 

6. Електронна поштова адреса 

sk@sk-point.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.08.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 152 
  

10.08.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://sk-

point.com 

в мережі 

Інтернет 10.08.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



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  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

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

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 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  

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  

6) інформація про 

прийняття 

рішення про 

попереднє 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів 

  

7) інформація про 

прийняття 

рішення про 

надання згоди на 

вчинення значних 

  



правочинів 

8) інформація про 

прийняття 

рішення про 

надання згоди на 

вчинення 

правочинів, щодо 

вчинення яких є 

заінтересованість 

  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

відбулися протягом звітного періоду 

 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

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

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

року 

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 



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

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

об'єкта) житлового будівництва) 

 

33. Примітки 

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. Викуп та продаж 

власних акцiй в звiтному роцi Товариство не здiйснювало. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОIНТ» 

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

А01 №603621 

3. Дата проведення державної реєстрації 

02.09.2003 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

9800000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

4 

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

65.12 [2010]Iншi види страхування, крiм страхування життя 

65.20 [2010]Перестрахування 

66.22 [2010]Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова Рада; Правлiння Компанiї; Голова Правлiння Компанiї; 

Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор). Склад органiв Товариства та їх компетенцiя, порядок утворення, 

обрання i вiдкликання їх членiв та прийняття ними рiшень, порядок змiни складу органiв 

Товариства та їх компетенцiї визначено Положеннями про них та Статутом Товариства.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" 

2) МФО банку 

320478 

3) поточний рахунок 

26502222332 

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

у іноземній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" 



5) МФО банку 

380526 

6) поточний рахунок 

2650400104537 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка 

вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, 

щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров`ю 

людини, власностi на навколишньому середовищу пiд час 

прикордонного перевезення 

АВ № 

546899 
06.10.2010 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстрокова 

  

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 
АВ № 

546900 
06.10.2010 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстрокова 

  

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб`єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами 

та аварiями на об`єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об`єкти та об`єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може призвести д 

АВ № 

546901 
06.10.2010 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстрокова 

  

Страхування вiдповiдальностi суб`єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв 

при перевезеннi небезпечних вантажiв 

АВ№546898 06.10.2010 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстрокова 

  

Страхування майна (крiм залiзничного, повiтряного, водного 

транспорту(морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) 

АВ№546452 29.06.2010 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

Необмежена 



послуг 

України 

Опис безстрокова 

  

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ№546451 29.06.2010 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстрокова 

  

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ№546450 29.06.2010 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстрокова 

  

Страхування фiнансових ризикiв АВ№546434 29.06.2010 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстрокова 

  

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АВ № 

546433 
29.06.2010 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстроковий 

  

Медичне страхування (безперевне страхування здоров'я) АВ№546432 29.06.2010 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстроковий 

  

Страхування iнвестицiй АВ№546430 24.06.2010 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

Необмежена 



фiнансових 

послуг 

України 

Опис безстрокова 

  

Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення кредиту) 
АВ№546429 24.06.2010 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстрокова 

  

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 
АВ№546428 24.06.2010 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстроковий 

  

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного транспорту) 
АВ№546427 24.06.2010 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстрокова 

  

Страхування наземного транспортна (крiм залiзничного) АВ№546426 24.06.2010 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстрокова 

  

Страхування вiд нещасних випадкiв АВ№546425 24.06.2010 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстрокова 

  

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi 

працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i 

АГ№569454 11.02.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

Необмежена 



членiв добровiльних пожежних дружин (команд) (у формi 

обов`язкового) 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Опис безстрокова 

  

Страхування медичних витрат (у формi добровiльного) 
АВ № 

584329 
07.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстроковий 

  

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзникiв) (у формi 

добровiльного) 

АВ№584330 07.06.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстрокова 

  

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового 

знищення, випадкового пошкодження або псування (у формi 

обов`язкового) 

АВ№584954 14.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстроковий 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

д/н 

2) організаційно-правова форма 

0 

3) код за ЄДРПОУ 

д/н 

4) місцезнаходження 

д/н 

5) опис 

Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

д/н 
уповноважене рейтингове 

агентство 
01.01.1900 д/н 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю ЛЕГАСI 

IНТЕРТРЕЙД 

д/н д/нБелiз Белiз д/н 40 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю ДЖОIНТ 

СЕНЧЕРI 

д/н д/нБелiз Белiз д/н 40 

Прізвище, ім"я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Vakhtangishvili Edvard (Грузiя) д/н д/н д/н 5.102040 

Tavadze Armaz (Грузiя) д/н д/н д/н 9.897959 

Alavidze Malkhaz (США) д/н д/н д/н 5.000000 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Наглядової ради 



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

Тавадзе Армаз 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

д/н 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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

Голова Ради Директорiв Акцiонерного товариства Страхова Компанiя «Ардi Страхування» 

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

28.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «СК «ПОIНТ» 

9) Опис 

Призначено на посаду на пiдставi рiшення Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 1/2017 вiд 28.04.2017р. 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Наглядову Раду ПАТ «СК 

«ПОIНТ». Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. Також обiймає посаду Голови Ради Директорiв Акцiонерного товариства Страхова 

Компанiя «Ардi Страхування» Посадова особа володiє акцiями Товариства. Товариство не 

отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

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

Нiколадзе Лаша 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

д/н 

6) стаж роботи (років)** 

31 

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



Операцiйний директор Мiжнародної страхової компанiї «Iмедi Л Iнтернешнл». 

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

28.04.2017 строком до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «СК «ПОIНТ». 

9) Опис 

Призначено на посаду на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 1/2017 вiд 

28.04.2017 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Наглядову 

Раду ПАТ «СК «ПОIНТ». Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi 

емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Посадова особа також займає посаду радник мiнiстра Мiнiстерства працi, 

охорони здоров'я та соцiального захисту Грузiї, Посадова особа не є акцiонером Товариства. 

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Правлiння 

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

Карпенко Сергiй Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 011997 29.06.1995 Залiзничний РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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

Радник Голови Правлiння ПАТ КБ «Фiнансовий Партнер». 

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

04.07.2016 на 3 роки. 

9) Опис 

Призначено на посаду на пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 30 вiд 04.07.2016р. 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода 

виплачується в грошовiй формi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа працює також в Радник Голови 

Правлiння ПАТ КБ «Фiнансовий Партнер». 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 



Головний бухгалтер 

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

Прокопенко Оксана Петрiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВН 209082 06.08.2003 Ружинським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

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

СТзДВ «ГАРАНТIЯ», заступник головного бухгалтера.  

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

24.04.2017 безстроково 

9) Опис 

Призначена на посаду згiдно Наказу Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" ( № 285-К вiд 24.04.17 р.) Головний 

бухгалтер забезпечує органiзацiю бухгалтерського облiку в Товариствi, керуючись Законом 

України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Повноваження та обов"язки 

прописанi в посадовiй iнструкцiї Головного бухгалтера. Винагорода виплачується в грошовiй 

формi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 22. Попереднi посади: СТзДВ «ГАРАНТIЯ», 

заступник головного бухгалтера.  

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Ревiзор акцiонерного товариства 

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

Натенадзе Бесiк 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

д/н 

6) стаж роботи (років)** 

0 



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

директор Акцiонерного товариства Страхова Компанiя «Ардi Страхування». 

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

29.06.2016 на 5 рокiв. 

9) Опис 

Призначено на посаду на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 

29.06.2016р.) Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Товариство не 

отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

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

Вахтангiшвiлi Едвард  

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 

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

Ardi Insurance Company, Tbilisi, Georgia  

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

28.04.2017 строком до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «СК «ПОIНТ» 

9) Опис 

Призначено на посаду на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 1/2017 вiд 

28.04.2017 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Наглядову 

Раду ПАТ «СК «ПОIНТ». Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi 

емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних 

даних. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 

Член Наглядової ради 

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

Бобохiдзе Коба  

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

21 

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

Ardi Insurance Company, Tbilisi, Georgia  

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

28.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «СК «ПОIНТ»  

9) Опис 

Призначено на посаду на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 1/2017 вiд 

28.04.2017 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Наглядову 

Раду ПАТ «СК «ПОIНТ». Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi 

емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних 

даних. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

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

Ломiдзе Гiоргiй  

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 



15 

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

Менеджер VIP-счетов в страховой компании «ИРАО»  

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

28.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «СК «ПОIНТ»  

9) Опис 

Призначено на посаду на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 1/2017 вiд 

28.04.2017 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Наглядову 

Раду ПАТ «СК «ПОIНТ». Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi 

емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних 

даних. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер, Член Правлiння 

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

Полiщук Свiтлана Анатолiївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 890042 13.08.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

13 

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

Головний бухгалтер ПАТ "СК "ЕТАЛОН" 

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

05.08.2016 безстроково 

9) Опис 

Згiдно протоколу Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ПОIНТ" № 31 вiд 21 грудня 2016 року обрано на посаду Члена правлiння 

Призначена на посаду на пiдставi Наказу Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" ( № 265-К вiд 05.08.2016р.) Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода виплачується в грошовiй 

формi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. 



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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Головний 

бухгалтер 

Прокопенко Оксана 

Петрiвна 

ВН 209082 06.08.2003 

Ружинським РВ УМВС України 

в Житомирськiй обл. 

0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Полiщук Свiтлана 

Анатолiївна 

СН 890042 13.08.1998 

Ленiнградським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

ради 

Тавадзе Армаз д/н д/н д/н 97 9.897959 97 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Вахтангiшвiлi Едвард д/н д/н д/н 50 5.102040 50 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Нiколадзе Лаша д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0 

Ревiзор 

акцiонерного 

товариства 

Натенадзе Бесiк д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0 

Голова 

Правлiння 

Карпенко Сергiй 

Миколайович 

СН 011997 29.06.1995 

Залiзничний РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Бобохiдзе Коба д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Ломiдзе Гiоргiй д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0 

Усього 147 14.999999 147 0 0 0 



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



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

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

ЛЕГАСI IНТЕРТРЕЙД 

д/н 
д/н Белiз д/н перехрестя 

вулиць ЕА та Хатсон д/н 
392 40 40 392 0 0 0 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

ДЖОIНТ СЕНЧЕРI 

д/н 

д/н Белiз д/н мiсто Белiз 

перехрестя вулиць ЕА та 

Хатсон д/н 

392 40 40 392 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Фiзичнi особи якi 

володiють 10 та бiльше 

вiдсотками акцiй 

вiдсутнi. 

д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0 0 

Усього 784 80 80 784 0 0 0 

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

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
28.04.2017 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «СК «ПОIНТ». 

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СК «ПОIНТ» 

3. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ «СК «ПОIНТ» за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту.  

4. Розгляд звiту Правлiння ПАТ «СК «ПОIНТ» за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту.  

5. Розгляд звiту Ревiзора ПАТ «СК «ПОIНТ» за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту. 

6. Розгляд звiту незалежного аудитора про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ «СК «ПОIНТ» у 

2016 роцi. Затвердження Звiту та висновкiв незалежного аудитора про фiнансово-господарську 

дiяльнiсть ПАТ «СК «ПОIНТ» у 2016 роцi. 

7. Затвердження заходiв за результатами розгляду Звiту та висновкiв незалежного аудитора про 

фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ «СК «ПОIНТ» за 2016 рiк. 

8. Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ «СК «ПОIНТ» за 2016 рiк. 

9. Розподiл прибутку i порядок покриття збиткiв ПАТ «СК «ПОIНТ» за 2016 рiк. 

10. Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «СК «ПОIНТ». 

11. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ «СК «ПОIНТ». 

12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «СК «ПОIНТ», встановлення розмiру їх винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради 

ПАТ «СК «ПОIНТ». 

13. Внесення змiн до Статуту ПАТ «СК «ПОIНТ» шляхом викладення його у новiй редакцiї, та 

затвердження нової редакцiї Статуту ПАТ «СК «ПОIНТ». 

14. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання Статуту ПАТ «СК «ПОIНТ» в новiй редакцiї. 

Результати розгляду питань порядку денного: 1-12 питання порядку денного розглянуто та по ним 

прийнято рiшення. 13-14 питання залишились без розгляду. Рiшення не прийнято. 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне торвариство "Нацiональний депозитарiй 

України" 

Організаційно-правова форма  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04107 м. Київ Подiльський м.Київ вул. Тропiнiна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

рiшення №2092 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 

Факс (044) 591 04 04 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 

депозитарiю 

Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 

депозитарiю 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 

«ГЛОБУС» 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 35591059 

Місцезнаходження 04071 м. Київ Подiльський м.Київ пров.Куренiвський, 19/5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ 581087 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.07.2009 

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 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 

«Блискор Гарант» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 16463676 

Місцезнаходження 01042 м. Київ д/н м.Київ бульвар Марiї Приймаченко, 1/27 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

0218 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 



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 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26.04.2010 460/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000080352 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
10000 980 9800000 100 

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. Облiгацiй та iнших цiнних  паперiв 

Товариство не випускало. 

  

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

1) процентні облігації 

Дата реєстрації випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(штук) 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями 

(у відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплачених 

процентів за 

звітний 

період (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.01.1900 д/н д/н 0 0 
Бездокументарні 

іменні 
0 0 д/н 0 01.01.1900 

Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало. 

  

2) дисконтні облігації 



Дата реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 

що зареєстрував випуск 

Номінальна 

вартість (грн) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.01.1900 д/н д/н 0 0 
Бездокументарні 

іменні 
0 01.01.1900 

Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало. 

  

3) цільові (безпроцентні) облігації 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість (грн) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма існування 

та форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Найменування 

товару (послуги), під 

який здійснено 

випуск 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01.01.1900 д/н д/н 0 0 
Бездокументарні 

іменні 
0 д/н 01.01.1900 

Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало. 

  

3. Інформація про інші цінні папери 

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних 

сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 

01.01.1900 Акція проста бездокументарна іменна 0 0 д/н 

Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало. 

  

2) інформація про похідні цінні папери 



Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

Вид 

похідних 

цінніх 

паперів 

Різновид похідних 

цінних паперів 
Серія 

Строк 

розміщення 

Строк 

дії 

Строк 

(термін) 

виконання 

Кількість 

похідних цінних 

паперів у 

випуску (шт.) 

Обсяг 

випуску 

(грн) 

Характеристика 

базового активу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.01.1900 д/н Акція проста 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

д/н д/н д/н д/н 0 0 

Облiгацiй та iнших 

цiнних паперiв 

Товариство не 

випускало. 



XI. Опис бізнесу 

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". 

  

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. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть ШП: 4 Середньоблiкова чисельнiсть позаштатних: 1  

  

Товариство не належить до обєднань пiдприємств та органiзацiй. 

  

д/н 

  

Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не надходило. 

  

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 

року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 

бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно 

оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. Компанiя вперше застосувала МСФЗ у 

фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк, дата переходу на МСФЗ – 1 сiчня 2011 року. Остання фiнансова 

звiтнiсть Компанiї у вiдповiдностi до НС(П)БО була складена за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2011. Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, складається на основi даних 

бухгалтерського облiку й бухгалтерської звiтностi, ведення й складання яких здiйснюється у 

вiдповiдностi з системою регулювання бухгалтерського облiку, встановленого законодавством 

України. Вiдповiдно Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» 

№ 996-XIV вiд 16.07.1999 р. пiдприємство самостiйно визначає облiкову полiтику. Iнформацiйною 

базою для ознайомлення зi змiстом облiкової полiтики Компанiї є Наказ про облiкову полiтику 

пiдприємства № 172-ОП вiд 12.01.2015 р. Облiкова полiтика на ПАТ «СК «Поiнт» в цiлому 

вiдповiдає МСФЗ, Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» 

вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV, iншим нормативним актам. 

  

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. 

  

Протягом останнiх п'яти рокiв в Товариствi не було придбання та вiдчудження основних засобiв 

на суму, яка перевищує 10% вiд загальної вартостi активiв. Товариство проводило уцiнку 

балансової вартостi цiнних паперiв до їх справедливої вартостi. 

  

На пiдставi рiшення рiчних ЗЗА (протокол № 1/2017 вiд 28.04.2017) укладенi безоплатнi цивiльно-

правовi договори з членами Наглядової ради, термiн дiї - припинення повноважень члена 

Наглядової ради за рiшенням рiчних ЗЗА ПАТ "СК "Поiнт". Iнших правочинiв не укладалося. 

  

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. Основнi засоби використовуються в господарськiй 

дiяльностi ПАТ "СК "Поiнт" за її фактичним мiсцезнаходженням: Україна, 01024, м. Київ, вул. 

Круглоунiверситетська, буд.14 

  

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. 

  

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку до Компанiї були застосованi 

наступнi санкцiї : 

1) у виглядi штрафу у розмiрi 4000 грн. за неподання у виглядi електронних документiв регулярної 

рiчної iнформацiї за 2016 рiк (Постанова НКЦПФР № 436-ЦА-УП-Е вiд 26 вересня 2017 року); 

2) у виглядi штрафу у розмiрi 8000 грн. за розмiщення недостовiрної iнформацiї в 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї, а саме: вiдсутностi опублiкування регулярної 

рiчної iнформацiї емiтента за 2016 рiк в офiцiйному друкованому виданнi «Вiдомостi НКЦПФР» 

81 вiд 28.04.2017, при зазначенi при розмiщеннi в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних 

Комiсiї iнформацiї про те, що така публiкацiя вiдбулася (Постанова НКЦПФР № 438-ЦА-УП-Е вiд 

26 вересня 2017 року); 

Штрафи у розмiрi 12 000 грн. були були погашенi на дату складання цього Звiту 

  

Фiнансування товариства вiдбуається на госпрозрахунковiй основi за рахунок власних обiгових 

коштiв, отриманих вiд страхової та фiнансової дiяльностi.  

  

Невиконанi договори вiдсутнi. 

  

Здiйснення операцiйної дiяльностi зi страхування з метою отримання прибутку. 



  

Дослiджень та розробок товариство не здiйснює, витрат щодо цього немає. 

  

У ПАТ "СК "Поiнт" вiдсутнi судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на 

суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок року, стороною в яких вступає 

ПАТ "СК "Поiнт", або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи Товариства. 

  

Вiдсутня. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
1 0 0 0 1 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 1 0 0 0 1 0 

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 "Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi" . 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними X 0 X X 



паперами 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі за 

похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 17 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 662 X X 

Інші зобов'язання X 124 X X 

Усього зобов'язань X 803 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. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

25.04.2017 25.04.2017 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

28.04.2017 03.05.2017 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 

«Блискор Гарант» 

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

фізичної особи) 
16463676 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01042, м. Київ, бульвар Марiї 

Приймаченко, 1/27 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0218 26.01.2001 

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

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

348 П 000348 29.01.16р-24.09.20р. 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

 

Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання  

у сферi ринкiв фiнансових послуг 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

Власникам акцiй та Керiвництву  

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОIНТ» 

 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

«ПОIНТ» (код ЄДРПОУ 32670627, мiсцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Круглоунiверситетська, буд. 14, надалi по 

тексту «Компанiя»), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року, звiту про сукупний дохiд, 

звiту про змiни у власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та 

примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, за винятком питань, описаних в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова 

звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2017 

року, її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Основа для думки iз застереженням 

Як зазначено в Примiтцi 6.2, у складi фiнансових активiв Компанiї облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в 

цiннi папери, доступнi для продажу, загальна вартiсть яких станом на 31.12.2017 року вiдображена у фiнансовiй 

звiтностi Компанiї в загальнiй сумi 62 348 тис. грн. Отриманi аудитором данi свiдчать про зменшення вартостi таких 

фiнансових iнвестицiй. Компанiєю станом на кiнець звiтного перiоду не визначено зменшення вартостi таких 

фiнансових iнвестицiй. Вiдповiдно до отриманих облiкових даних зменшення вартостi таких фiнансових iнвестицiй 

складає 20 507 тис. грн. Враховуючи суттєвiсть фiнансових iнвестицiй у складi активiв Компанiї, для проведення 

детальних розрахункiв, на думку аудитора, повинен бути залучений квалiфiкований оцiнювач. Якби управлiнський 

персонал визнав зменшення вартостi таких фiнансових iнвестицiй на 20 507 тис. грн., потрiбно було б зменшити суму 

статтi «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї» звiту про фiнансовий стан на 20 507 тис. грн., при цьому власний капiтал 

зменшився б на 20 507 тис. грн. 



Як зазначено в Примiтцi 7.2 до пов’язаних сторiн вiднесенi члени провiдного управлiнського персоналу Компанiї, 

проте не вiднесенi члени провiдного управлiнського персоналу акцiонерiв Компанiї - юридичних осiб. Iнформацiя 

щодо пов’язаних осiб є чутливою для Компанiї, тому прiзвища фiзичних осiб управлiнського персоналу акцiонерiв 

Компанiї - юридичних осiб нами не розкриваються. 

Пояснювальний параграф  

Ми звертаємо увагу на Примiтки 2.4 та 7.4 у фiнансовiй звiтностi, якi зазначають, що Компанiя зазнала чистих збиткiв 

у сумi 352 тис. грн. протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017, та на цю дату Компанiя має негативнi ключовi 

фiнансовi коефiцiєнти, а саме: коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi) - 0,001 (при нормi 0,10-0,20), 

коефiцiєнт поточної (загальної) лiквiдностi (покриття) - 0,001 (при нормi не менше 1,5), коефiцiєнт покриття 

зобов`язань власним капiталом - 0,01 (при нормi не менше 1,00). Управлiнським персоналом Компанiї запропонована 

Стратегiя середньо- та довгострокового розвитку на перiод 2018 р. - 2019 р., а також планується розгляд питання про 

звернення до акцiонерiв про додаткове фiнансування та поповнення власних оборотних коштiв. Нашу думку не було 

модифiковано щодо цього питання.  

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту видання 2015 року, прийнятих в якостi нацiональних 

стандартiв аудиту (далi за текстом - МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi 

«Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до 

Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, та 

етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки 

з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження були значущими пiд час нашого аудиту 

фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в 

цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Крiм питань, викладених у роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що немає iнших ключових 

питань, iнформацiю щодо яких слiд вiдобразити в нашому звiтi. 

Iнформацiя щодо рiчних звiтних даних 

 

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за iнформацiю у рiчних звiтних даних за 2017 рiк, якi 

включають:  

Звiт про доходи та витрати страховика 

Роздiл 2. Показники дiяльностi iз страхування життя  

Роздiл 3. Показники дiяльностi з видiв добровiльного страхування, iнших, нiж страхування життя 

Роздiл 4. Показники дiяльностi з видiв обов’язкового страхування 

Роздiл 4а. Показники дiяльностi з видiв обов’язкового страхування  

Роздiл 5т1. Пояснення щодо операцiй перестрахування 

Роздiл 5т2. Пояснення щодо операцiй перестрахування 

Роздiл 5т3. Пояснення щодо операцiй перестрахування 

Роздiл 5т4. Пояснення щодо операцiй перестрахування 

Роздiл 6. Умови забезпечення платоспроможностi страховика 

Роздiл 6 резерви. Розрахунок резервiв незароблених премiй та частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй 

на кiнець звiтного перiоду 

Роздiл 7. Пояснення щодо припинення договорiв страхування 

Звiт про страховi платежi та виплати по структурних пiдроздiлах страховика 

Декларацiя-Роздiл 1. Загальнi показники дiяльностi страховикiв iз страхуванням та перестрахуванням  

Декларацiя 2-Роздiл 2. Основнi вiдомостi про операцiї перестрахування 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на рiчнi звiтнi данi i ми не робимо висновок з будь-яким 

рiвнем впевненостi щодо цих рiчних звiтних даних.  

У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з рiчними звiтними даними 

та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж рiчними звiтними даними i фiнансовою звiтнiстю або 

нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи цi рiчнi звiтнi данi мають вигляд такої, що мiстить суттєве 

викривлення.  

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно рiчних звiтних даних, отриманої до дати звiту аудитора, ми 

доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цих рiчних звiтних даних, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. 

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

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi – Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) та за 

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

складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї 



продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi для бухгалтерського облiку, 

крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або не 

має iнших реальних альтернатив цьому. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 

виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 

економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 

протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

• Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 

розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що 

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

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 

включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього 

контролю; 

• Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 

якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

• Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

• Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи 

iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї 

продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 

повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, 

якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть примусити 

компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

• Оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи 

показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного 

вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час 

проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього 

контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi 

вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись 

такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми 

визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є 

ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення 

можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних вимог 

Цей роздiл складений з урахуванням Методичних рекомендацiй щодо аудиторських звiтiв, що подаються до 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за результатами аудиту 

рiчної звiтностi та звiтних даних фiнансових установ за 2017 рiк, затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, 

що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 01.02.2018 р. № 142 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО СТРАХОВИКА 

Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОIНТ» 

Скорочене найменування ПАТ «СК «ПОIНТ» 

Код ЄДРПОУ 32670627 

Мiсцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Круглоунiверситетська, буд. 14 

Дата державної реєстрацiї 02.09.2003 р 

Дата внесення змiн до установчих документiв 29 червня 2016 року 

Особи, вiдповiдальнi за фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний перiод Голова Правлiння - Карпенко Сергiй 

Миколайович 

Протокол Наглядової Ради вiд 04.07.2016 року № 30  



Головний бухгалтер - посада вiдсутня  

Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi: 

№ п/п 

1 Лiцензiя Види страхування Термiн дiї лiцензiї 

Серiя Номер Дата видачi  

У формi добровiльного страхування 

1. АВ 546452 29.06.10 Страхування майна (крiм залiзничного, повiтряного, водного транспорту(морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) з 23.11.06р. безстрокова 

2. АВ 546451 29.06.10 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ з 23.11.06р. безстрокова 

3. АВ 546450 29.06.10 Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) з 23.11.06р. безстрокова 

4. АВ 546434 29.06.10 Страхування фiнансових ризикiв з 23.11.2006р. безстрокова 

5. АВ 546433 29.06.10 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)) 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 внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 

з 17.06.2006р. безстрокова 

8. АВ 546428 24.06.10 Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) з 17.06.2006р. безстрокова 

9. АВ 546430 24.06.10 Страхування iнвестицiй з 17.06.2006р. безстрокова 

10. АВ 546429 24.06.10 Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) з 

17.06.2006р. безстрокова 

11. АВ 546425 24.06.10 Страхування вiд нещасних випадкiв з 17.06.2006р. безстрокова 

12. АВ 546426 24.06.10 Страхування наземного транспортна (крiм залiзничного) 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 цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзникiв) з 26.05.2011р. безстрокова 

У формi обов’язкового страхування 

15. АВ 546899 06.10.10 Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) 

небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров`ю людини, власностi на 

навколишньому середовищу пiд час прикордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв з 

30.09.10р. безстрокова 

16. АВ 546900 06.10.10 Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi з 30.09.10р. безстрокова 

17. АВ 546901 06.10.10 Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб`єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями на об`єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об`єкти та 

об`єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного 

характеру з 30.09.10р. безстрокова 

18. АВ 546898 06.10.10 Страхування вiдповiдальностi суб`єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв з 30.09.2010р. безстрокова 

19. АГ 569454 11.02.11 Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, 

що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних 

дружин (команд) з 20.01.2011р. безстрокова 

20. АВ 584954 14.09.11 Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування з 01.09.2011р. безстрокова 

 

Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу вимогам законодавства України  

Статутний капiтал Компанiї згiдно Статуту (редакцiя, що затверджена протоколом № 2/2016 Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 29.06.2016 р., складає 9 800 000 (дев’ять мiльйонiв вiсiмсот тисяч) грн., який розподiлений на 980 

простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 000 грн. кожна. Державною Комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку було видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 9 800 простих iменних акцiй на загальну суму 9 800 000 грн. 

(реєстрацiйний номер 460/1/10 вiд 24.06.2010 р.). 

Данi про формування статутного капiталу пiдтвердженi Аудиторським висновком незалежної аудиторської фiрми 

ТОВ «АФ «Добсон-консалтинг» вiд 29 листопада 2012р. 

Розмiр фактично сформованого Статутного капiталу Компанiї вiдповiдає вимогам Закону України «Про страхування» 

№ 85/96-ВР вiд 07.03.1996 р. та на дату реєстрацiї Компанiї був не менше нiж 1 000 тис. ЄВРО.  

Висновок: 

Отже, розмiр сплаченого грошовими коштами Статутного капiталу ПАТ «СК «ПОIНТ», станом на 31.12.2017 р. 

вiдповiдає вимогам законодавства України та пiдтверджується в сумi 9 800 тис. грн. 

Перевищення вартостi чистих активiв страховика над зареєстрованим розмiром статутного капiталу на кiнець звiтного 

перiоду: 

Результати розрахунку вартостi чистих активiв Компанiї за 2017 рiк наведенi нижче:  

тис. грн. 

Вартiсть майна  



(загальна сума активiв) Загальна сума зобов'язань,  

у тому числi страхових Вартiсть чистих активiв  

(гр. 1 – гр. 2) 

1 2 3 

63 051 803 62 248 

Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу наведенi в таблицi нижче:  

тис. грн. 

Рiк Вартiсть чистих активiв Зареєстрований розмiр статутного капiталу Рiзниця  

(гр. 2 – гр. 3) 

1 2 3 4 

2017 р. 62 248 9 800 52 448 

За даними таблицi вбачається, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2017 роцi вартiсть чистих 

активiв Компанiї перевищує зареєстрований розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства України (ст. 155 Цивiльного Кодексу України та п. 56 Лiцензiйних умов провадження господарської 

дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених 

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2016 р. № 913. 

Вiдповiднiсть резервного фонду установчим документам 

Згiдно Статуту Компанiї створюється резервний фонд в розмiрi не менше 15% статутного (складеного) капiталу. 

Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду не може бути меншим нiж 5% суми чистого прибутку Компанiї за 

рiк.  

Отже, Компанiя повинна мати резервний капiтал, сформований за рахунок чистих прибуткiв, в сумi не менше 2 450 

тис. грн. 

За результатами 2016 року Компанiєю отриманi збитки, тому вiдрахування до резервного фонду не здiйснювались.  

Станом на 31.12.2017 р. загальна сума сформованого резервного капiталу складає 54 643 тис. грн., який складається 

резервного капiталу в сумi 2 110 тис. грн. та вiльних резервiв в сумi 52 533 тис. грн. 

Органiзацiя та проведення страховиком внутрiшнього аудиту (контролю) 

Вiдповiдно до вимог законодавства в Компанiї створена служба внутрiшнього аудиту (контролю). Порядок створення 

та органiзацiя роботи служби внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї визначенi в Положеннi про службу 

внутрiшнього аудиту (контролю), затвердженому Протоколом засiдання Наглядової ради № 8 вiд 16.04.2012 року. 

Службою внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї є посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) – 

внутрiшнiй аудитор, який дiє на пiдставi Положення про службу внутрiшнього аудиту. Внутрiшнiй аудитор 

пiдпорядковується Наглядовiй радi Компанiї та звiтує перед нею. 

Внутрiшнiй аудитор проводить перевiрки дiяльностi Компанiї у вiдповiдностi до рiчних аудиторських планiв, якi 

доводяться до вiдома Наглядовiй радi. За результатами перевiрки внутрiшнiй аудитор складає звiти – Довiдки, в яких 

мiстяться висновки про результати дiяльностi служби внутрiшнього аудиту (контролю), та подає їх на розгляд 

Наглядовiй радi. 

При проведеннi аудиторських процедур щодо фiнансової звiтностi Компанiї нами було розглянуто – у межах, 

необхiдних для визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур – заходи внутрiшнього 

контролю Компанiї та процедури внутрiшнього аудиту. Для цiлей проведення аудиту фiнансової звiтностi Компанiї 

загалом нами не встановлено суттєвих недолiкiв у системi внутрiшнього контролю Компанiї, якi могли б негативно 

вплинути на можливiсть Компанiї облiковувати, обробляти, узагальнювати та вiдображати у звiтностi бухгалтерськi та 

iншi фiнансовi данi, вiдповiдати законодавчим, нормативним вимогам у вiдповiдностi до очiкувань керiвництва. 

Аудитору було надано Звiт служби внутрiшнього аудиту ПАТ «СК «ПОIНТ» за 2017 рiк. 

Висновок 

За результатами виконаних процедур перевiрки стану внутрiшнього аудиту можна зробити висновок, що прийнята та 

функцiонуюча система внутрiшнього аудиту вiдповiдає вимогам чинного законодавства та Статуту, наведена у 

рiчному «Звiтi про результати дiяльностi служби внутрiшнього аудиту (контролю)» в повнiй мiрi та достовiрно 

розкриває фактичний стан про адекватнiсть i ефективнiсть систем, процесiв, операцiй поточної дiяльностi Компанiї. 

Стан корпоративного управлiння 

Корпоративне управлiння ПАТ «СК «ПОIНТ» здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства України. Так, в 

Статутi Компанiї (редакцiя, затверджена протоколом № 2/2016 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.06.2016 р.), 

закрiпленi мета та предмет дiяльностi Компанiї, права акцiонерiв та умови їх дотримання, функцiї органiв управлiння 

Компанiї, система монiторингу та контролю за дiяльнiстю Компанiї, функцiї посадових осiб Компанiї, порядок 

розкриття iнформацiї про Компанiю, умови iснування Компанiї в суспiльствi.  

ПАТ «СК «ПОIНТ» дотримується затверджених процедур та правил власної корпоративної поведiнки, закрiплених у 

зазначеному вище Статутi. 

Отже, наявнiсть та функцiонування корпоративного управлiння пiдтверджується: 

– статутними документами; 

– протоколами зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї 

– Положеннями Про Наглядову раду, Про правлiння, Про Ревiзiйну комiсiю; 

– iснуванням органiв управлiння, а саме: Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї; 

– наявнiстю iнформацiї про дiяльнiсть Компанiї та її фiнансовi результати, яка затверджується щорiчно Ревiзiйною 

комiсiєю й аудиторською фiрмою, та розповсюджується на Загальних зборах акцiонерiв з розмiщенням у ЗМI та 



мережi Iнтернет;  

– iншими документами, пов’язаними з фiнансово-господарською дiяльнiстю. 

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що 

прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння в Компанiї вiдповiдає вимогам Закону України «Про 

акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, наведена у рiчному «Звiтi про стан корпоративного управлiння» в повнiй 

мiрi та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх 

функцiонування. 

Виконання значних правочинiв 

Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Компанiєю протягом року: господарськi договори; договори 

страхування та перестрахування; договори купiвлi-продажу цiнних паперiв; фiнансовi договори (а саме: договори 

застави; поруки, гарантiї; вiдступлення права вимоги, переведення боргу, позики, договори кредиту тощо). Гранична 

сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Компанiєю протягом року не повинна перевищити 6 366 

900 грн. При розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв: для договорiв страхування та перестрахування 

сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна 

премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових 

договорiв - сума зобов'язань за цими договорами.  

Правочинiв, що перевищують 10 вiдсоткiв вартостi активiв Компанiї згiдно перевiрених даних останньої рiчної 

фiнансової звiтностi, Компанiя не здiйснювала.  

Запровадження страховиком системи управлiння ризиками 

Стратегiя управлiння ризиками ПАТ «СК «ПОIНТ» затверджена Протоколом Головою Наглядової Ради Компанiї 25 

червня 2014 року. Органiзацiя системи управлiння ризиками Компанiї приведена у вiдповiднiсть до вимог 

Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 

04.02.2014 року № 295 «Про затвердження Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у 

страховика». 

Система управлiння ризиками представляє собою комплексну стратегiю управлiння основними ризиками у ПАТ «СК 

«ПОIНТ» з кiнцевою метою отримання у короткостроковiй та довгостроковiй перспективi максимальної стiйкостi всiх 

видiв дiяльностi Компанiї. Основними елементами системи управлiння ризиками ПАТ «СК «ПОIНТ» є: iдентифiкацiя 

(виявлення ризику i ризикових сфер дiяльностi); квантифiкацiя (аналiз та кiлькiсна оцiнка ризику); контроль 

(встановлення обмежень та допустимих рiвнiв ризикiв); управлiння (визначення процедур та методiв з ослаблення 

негативного впливу ризикiв); монiторинг (постiйне вiдстеження рiвня ризикiв з механiзмами зворотного зв’язку). 

Компанiя проводить системний аналiз та обробку iнформацiї на предмет виявлення ризикiв та впроваджує заходи 

щодо попередження, уникнення, мiнiмiзацiї, локалiзацiї або подiлу ризику, встановленого в процесi її дiяльностi. 

Наявнiсть своєчасної, достовiрної та вичерпної iнформацiї про компанiю є важливою умовою для здiйснення 

акцiонерами та потенцiйними iнвесторами (клiєнтами) об’єктивної оцiнки фiнансово-економiчного стану Компанiї.  

В ходi перевiрки аудитори виявили, що система управлiння ризиками ПАТ «СК «ПОIНТ» створена, та функцiонує не 

в повнiй мiрi.  

 

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТIВ НАЦКОМФIНПОСЛУГ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ 

ДIЯЛЬНIСТЬ ФIНАНСОВИХ УСТАНОВ (ЗОКРЕМА, СТРАХОВИКА) 

 

Питання щодо дотримання Компанiєю вимог законодавства 

Коментар (пояснення) за наявностi iнформацiї 

1) повiдомлення фiнансовою установою Нацкомфiнпослуг про всi змiни даних, зазначених у документах, що 

додавались до заяви про отримання лiцензiї, протягом 30 календарних днiв з дня настання таких змiн (за винятком 

фiнансової звiтностi та звiтних даних здобувача лiцензiї) Компанiя повiдомляла Нацкомфiнпослуг про всi змiни даних, 

зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання лiцензiї, протягом 30 календарних днiв з дня 

настання таких змiн, а саме: 

надано додаток 2 до Лiцензiйних умов Анкета керiвника/головного бухгалтера фiнансової установи (Вих. № 17/02/08 

вiд 08.02.2017 р. Вих. № 17/04/24 вiд 24.04.2017 р.) 

2) надання фiнансовою установою клiєнту (споживачу) iнформацiї вiдповiдно до статтi 12 Закону про фiнпослуги, а 

також розмiщення iнформацiї, що визначена частиною першою ст. 12 зазначеного закону, на власному веб-сайтi (веб-

сторiнцi) та забезпечення її актуальностi Компанiя надає клiєнту (споживачу) iнформацiю вiдповiдно до статтi 12 

Закону про фiнпослуги, а також розмiщує iнформацiю, визначену частиною першою статтi 12 зазначеного закону, на 

власному веб-сайтi http://www.sk-point.com/ та забезпечує її актуальнiсть.  

Сайт Компанiї http://www.sk-point.com/ актуальний 

3) розкриття фiнансовою установою iнформацiї вiдповiдно до вимог частин 4 та 5 ст. 12 Закону про фiнансовi послуги, 

зокрема шляхом розмiщення її на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) Компанiя розкриває iнформацiю вiдповiдно до 

вимог частин 4 та 5 ст. 12 Закону про фiнансовi послуги, а також розмiщує iнформацiю на власному веб-сайтi 

http://www.sk-point.com/ та забезпечує її актуальнiсть. 

4) розмiщення фiнансовою установою внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг на власному веб-сайтi (веб-

сторiнцi) не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дати набрання ними чинностi iз зазначенням такої дати Компанiя 

розмiщує внутрiшнi правила надання фiнансових послуг на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) http://www.sk-point.com/ 

не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дати набрання ними чинностi iз зазначенням такої дати. У звiтному перiодi 



правила надання фiнансових послуг не змiнювалися. 

5) дотримання фiнансовою установою вимог ст. 10 Закону про фiнансовi послуги щодо прийняття рiшень у разi 

конфлiкту iнтересiв Компанiя дотримується вимог ст. 10 ЗУ «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг» у вiдношеннi до свого керiвника, акцiонерiв або її службових осiб. 

Протягом звiтного перiоду не було фактiв виникнення конфлiкту iнтересiв. 

6) вiдповiднiсть примiщень, у яких здiйснюється фiнансовою установою обслуговування клiєнтiв (споживачiв), 

доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення вiдповiдно до державних будiвельних 

норм, правил i стандартiв, що документально пiдтверджуються фахiвцем з питань технiчного обстеження будiвель та 

споруд, який має квалiфiкацiйний сертифiкат Компанiя має Висновок вiд 08.12.17 р. експерта з технiчного 

обслуговування будiвель та споруд Максим’юка Ю.В. (сертифiкат серiя АЕ № 003759, виданий Мiнiстерством 

регiонального розвитку, будiвництва та житлово- комунального господарства України), який пiдтверджує можливiсть 

доступу для осiб з iнвалiднiстю та iнших мало мобiльних груп населення до нежитлових примiщень за адресою: м. 

Київ, вул. Круглоунiверситетська, буд.14 вiдповiдно до норм та правил зазначених в ДБН В.2.2-17:2006 «Доступнiсть 

будiвель i споруд для мало мобiльних груп населення», у яких здiйснюється обслуговування клiєнтiв (споживачiв) 

Компанiї 

7) розмiщення фiнансовою установою iнформацiї про умови доступностi примiщення для осiб з iнвалiднiстю та iнших 

маломобiльних груп населення у мiсцi, доступному для вiзуального сприйняття клiєнтом (споживачем) Компанiя 

розмiщує iнформацiю про умови доступностi примiщення для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп 

населення у мiсцi, доступному для вiзуального сприйняття клiєнтом (споживачем). Iнформацiя розмiщена у 

доступному для вiзуального сприйняття клiєнтом (споживачем) мiсцi бiля входу у примiщення, де розташований офiс 

Компанiї за адресою: 01024, м. Київ, вул. Круглоунiверситетська, буд.14 

8) внесення фiнансовою установою iнформацiї про всi свої вiдокремленi пiдроздiли до Єдиного державного реєстру 

юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань та до Державного реєстру фiнансових 

установ вiдповiдно до вимог , установлених роздiлом XVII Положення № 41 

Компанiя не має вiдокремлених пiдроздiлiв 

9) забезпечення фiнансовою установою зберiгання грошових коштiв i документiв та наявнiсть необхiдних засобiв 

безпеки (зокрема сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю та/або вiдповiдну охорону), та 

дотримання вимог законодавства щодо готiвкових розрахункiв, установлених Постановою НБУ № 637 та Постановою 

НБУ № 210 Примiщення Компанiї обладнанi пультовою цiлодобовою охороною. Вiкна примiщення, в якому 

знаходиться Компанiя, обладнане металевими решiтками. В своєму користуваннi ПАТ «СК «ПОIНТ» має металеву 

вогнетривку шафу та сейф, де зберiгаються документи. Компанiя дотримується законодавства щодо готiвкових 

розрахункiв. 

10) дотримання фiнансовою установою обмежень щодо сумiщення провадження видiв господарської дiяльностi, 

установлених пунктом 37 Лiцензiйних умов № 913, роздiлом 2 Положення № 1515 Компанiя дотримується обмежень 

щодо сумiщення провадження видiв господарської дiяльностi, установлених пунктом 37 Лiцензiйних умов № 913. р. 

Компанiя надає послуги з iнших видiв страхування, крiм страхування життя. 

11) Розкриття iнформацiї (опис) у повному обсязi щодо змiсту статей балансу, питома вага яких становить 5 i бiльше 

вiдсоткiв вiдповiдного роздiлу балансу Iнформацiя щодо змiсту статей балансу, питома вага яких становить 5 i бiльше 

вiдсоткiв вiдповiдного роздiлу, мiститься у Примiтках до фiнансової звiтностi, якi додаються до цього Звiту 

незалежного аудитора 

12) Вiдповiднiсть полiтики перестрахування встановленим законодавчим вимогам, в т.ч. прийняття страховиком 

ризикiв у перестрахування лише з тих видiв добровiльного i обов'язкового страхування, на здiйснення яких вiн 

отримав лiцензiю 

Компанiя дотримується вiдповiдних вимог 

13) Здiйснення страховиком обов'язкового страхування виключно за умови дотримання визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України Порядку № 402, Порядку № 733, Порядку № 944, Порядку № 1219, Порядку № 1535 (676), Порядку 

№ 1788, Порядку № 590, Порядку № 953, Порядку № 1033, Порядку № 358, Порядку № 981, Порядку № 979, Порядку 

№ 980, Порядку № 624, Порядку № 751, якщо iнше не визначено законом Компанiя дотримується вiдповiдних вимог 

14) Якщо страховик має лiцензiю на страхування життя - ведення ним персонiфiкованого (iндивiдуального) облiку 

договорiв страхування життя в порядку та на умовах, визначених Положенням № 3197 Компанiя не має лiцензiю на 

страхування життя 

15) Якщо страховик має лiцензiю на обов'язкове страхування цивiльно- правової вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв: 

- чи є вiн членом Моторного (транспортного) страхового бюро; 

- чи формує та веде вiн облiк страхового резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, та страхового резерву коливань 

збитковостi в обов'язковому порядку; 

- чи дотримується вiн умов забезпечення платоспроможностi страховика, а також на будь-яку дату пiсля отримання 

лiцензiї має перевищення фактичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв) над розрахунковим нормативним 

запасом платоспроможностi не менше нiж на 25 вiдсоткiв, але не менше 1 млн евро за офiцiйним курсом валют на 

дату розрахунку зазначених показникiв; 

- чи забезпечує вiн можливiсть опрацювання претензiй (врегулювання страхових випадкiв) на всiй територiї України, 

а саме забезпечує прийняття та облiк повiдомлень учасникiв дорожньо-транспортних пригод цiлодобово за номером 

безоплатної багатоканальної телефонної лiнiї страховика про їх учасникiв та обставини з метою фiксацiї повiдомлення 



i надання учасникам дорожньо-транспортних пригод iнформацiї про порядок урегулювання збиткiв та вжиття 

страховиком необхiдних заходiв. 

Компанiя не має лiцензiю на обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв 

16) Якщо страховик має лiцензiю на обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки 

за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту: 

- чи є вiн членом Ядерного страхового пулу; 

- чи формує та веде вiн облiк страхового резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, та страхового резерву коливань 

збитковостi в обов'язковому порядку; 

- чи укладає вiн договори перестрахування iз страховиками- нерезидентами за умови членства цих страховикiв-

нерезидентiв у вiдповiдних iноземних ядерних страхових пулах 

Компанiя не має лiцензiю на обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за 

ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту 

17) дотримання вимог абзацу другого п. 5 розд.I Положення 396, вiдповiдно до якого норматив достатностi активiв 

має бути не меншим, нiж сумарна величина довгострокових та поточних зобов’язань та забезпечень, включаючи 

величину страхових резервiв, що розраховуються вiдповiдно до законодавства  

Норматив достатностi активiв Компанiї станом на 31.12.2017 становить 803 тис. грн. 

Сума прийнятних активiв, з урахуванням критерiїв та вимоги до якостi активiв страховика, становить 0 тис. грн. 

Отже, станом на 31.12.2017 Компанiєю порушенi вимоги законодавства про фiнансовi послуги 

 

18) дотримання вимог абзацу другого пункту 6 Роздiлу I Положення No 396, вiдповiдно до якого норматив 

диверсифiкованостi активiв має бути не меншим, нiж величина страхових резервiв, що розраховується вiдповiдно до 

законодавства з урахуванням вимог стандартiв фiнансової звiтностi 

Величина сформованих Компанiєю страхових резервiв (норматив диверсифiкованостi активiв) станом на 31.12.2017 

складає 29 тис. грн. Прийнятних активiв, якi вiдповiдають критерiям та вимогам до диверсифiкованостi активiв, 

установленим Роздiлом III Положення № 396, Компанiя на балансi не має. Отже, станом на 31.12.2017 Компанiєю 

порушенi вимоги законодавства про фiнансовi послуги 

19) дотримання вимог пункту 34 Лiцензiйних умов № 913, вiдповiдно до якого фiнансова установа зобов’язана на 

будь-яку дату дотримуватися обов’язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, 

лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, додержання iнших показникiв i вимог, що 

обмежують ризики за операцiями з фiнансовими активами, установлених законами та/або нормативно-правими 

актами Нацкосфiнпослуг, а також вимог законодавства щодо формування резервного капiталу та iнших обов’язкових 

резервiв  

Зазначена в п. 17 - 18 цiєї таблицi iнформацiя свiдчить про порушення Компанiєю вимог законодавства про фiнансовi 

послуги станом на 31.12.2017 

У 2017-2018 рр. Нацкомфiнпослуг до Компанiї були застосованi наступнi заходи впливу: 

1) у виглядi зобов’язання усунути порушення вимог пункту 3 роздiлу III Положення № 396, вiдповiдно до якого до 

нормативу диверсифiкованостi активiв включаються активи, розмiщенi у  

банках та боргових цiнних паперах, кредитний рейтинг яких за нацiональною рейтинговою шкалою нижче, нiж "А-", 

але в межах iнвестицiйного рейтингу, - разом не бiльше 20 вiдсоткiв страхових резервiв, при цьому в однiй юридичнiй 

особi - не бiльше 10 вiдсоткiв страхових резервiв; статтi 31 Закону України "Про страхування" в частинi 

обов’язковостi представлення коштiв страхових резервiв активами визначених категорiй; абзацу другого пункту 6 

Роздiлу I Положення No 396, вiдповiдно до якого норматив диверсифiкованостi активiв має бути не меншим, нiж 

величина страхових резервiв, що розраховується вiдповiдно до законодавства з урахуванням вимог стандартiв 

фiнансової звiтностi; пункту 7 Роздiлу I Положення № 396 в частинi обов’язковостi дотримання на будь-яку дату 

нормативу диверсифiкованостi активiв; пункту 34 Лiцензiйних умов, вiдповiдно до яких, фiнансова установа 

зобов’язана на будь-яку дату дотримуватися обов’язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та 

платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, додержання iнших показникiв 

i вимог, що обмежують ризики за операцiями з фiнансовими активами, установлених законами та/або нормативно-

правовими актами Нацкомфiнпослуг, а також вимог законодавства щодо формування резервного капiталу та iнших 

обов’язкових резервiв (Розпорядження Нацкомфiнпослуг № 4374 вiд 30.11.2017 р. про застосування заходу впливу) 

2) у виглядi зобов’язання усунути порушення вимог абзацу другого пункту 5 Роздiлу I Положення № 396, вiдповiдно 

до якого норматив достатностi активiв має бути не меншим, нiж сумарна величина довгострокових та поточних 

зобов’язань i забезпечень, включаючи величину страхових резервiв, що розраховується вiдповiдно до законодавства; 

пункту 7 Роздiлу I Положення No 396 в частинi обов’язковостi дотримання на будь-яку дату нормативу достатностi 

активiв; пункту 34 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм 

професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 

07.12.2016 № 913, вiдповiдно до яких, фiнансова установа зобов’язана на будь-яку дату дотримуватися обов’язкових 

критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та 

ризиковостi  

операцiй, додержання iнших показникiв i вимог, що обмежують ризики за операцiями з фiнансовими активами, 

установлених законами та/або нормативно-правовими актами Нацкомфiнпослуг, а також вимог законодавства щодо 

формування резервного капiталу та iнших обов’язкових резервiв (Розпорядження Нацкомфiнпослуг № 200 вiд 



13.02.2018 р. про застосування заходу впливу).  

 

Крiм того, у 2017 роцi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку до Компанiї були застосованi 

наступнi санкцiї: 

1) у виглядi штрафу у розмiрi 4000 грн. за неподання у виглядi електронних документiв регулярної рiчної iнформацiї 

за 2016 рiк (Постанова НКЦПФР № 436-ЦА-УП-Е вiд 26 вересня 2017 року); 

2) у виглядi попередження за вiдсутнiсть розмiщення регулярної рiчної iнформацiї за 2016 рiк на власнiй сторiнцi в 

мережi Iнтернет (Постанова № 437-ЦА-УП-Е вiд 26 вересня 2017 року); 

3) у виглядi штрафу у розмiрi 8000 грн. за розмiщення недостовiрної iнформацiї в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 

базi даних Комiсiї, а саме: вiдсутностi опублiкування регулярної рiчної iнформацiї емiтента за 2016 рiк в офiцiйному 

друкованому виданнi «Вiдомостi НКЦПФР» 81 вiд 28.04.2017, при зазначенi при розмiщеннi в загальнодоступнiй 

iнформацiйнiй базi даних Комiсiї iнформацiї про те, що така публiкацiя вiдбулася (Постанова НКЦПФР № 438-ЦА-

УП-Е вiд 26 вересня 2017 року). 

 

 

Iншi елементи 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 

 

Повна найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

«АУДИТОРСЬКА ФIРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ» 

Код за ЄДРПОУ 16463676 

Дата державної реєстрацiї 29.11.1993 р. 

Свiдоцтво АПУ Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0218, видане згiдно з 

рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98, дiя якого подовжена до 24.09.2020 р. рiшенням 

Аудиторської палати України № 315/3 вiд 24.09.2015 р. 

Свiдоцтво Нацкомфiнпослуг Свiдоцтво Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг про включення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 

фiнансових установ, Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 11.07.2013р. № 2193, реєстрацiйний номер Свiдоцтва 

№0042, строк дiї Свiдоцтва: з 11.07.2013р. до 24.09.2020р. подовжено Розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 

22.10.2015 р. № 2583 

 

Свiдоцтво НКЦПФР 

Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi 

можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер 

свiдоцтва 348 серiя та номер Свiдоцтва П 000348, строк дiї Свiдоцтва: з 29.01.2016 р. по 24.09.2020 р. 

Мiсцезнаходження 01042, м. Київ, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27 

 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 

Дата та номер договору на проведення аудиту Договiр № 09-02/02-16 вiд 09.02.2016 р. 

Дата початку i дата закiнчення аудиту 21.02.2018 р. - 27.02.2018 р. 

 

Партнером завдання з аудиту,  

результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є  

Генеральний директор В.В. Вавiлова 

Сертифiкат АПУ серiї А № 004056 вiд 24.12.1999 р.  

 

27 лютого 2018 року 

Київ, Україна 

д/н 

д/н 

д/н 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2017 1 0 

2 2016 2 1 

3 2015 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

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

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

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

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X  

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X  

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) д/н 

 

д/н 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
2 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  д/н 



Інші (запишіть)  д/н 

 

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  X 

 

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

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

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

посаду ревізора / ні) 

так, введено 

посаду ревізора 



Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  



 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Ні Ні 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Так Так Ні Ні 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Ні Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Так Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства 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/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  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 власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): 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 

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

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

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

управління? (так/ні) Ні 

 

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

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

д/н  

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 

 

 

 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОIНТ» 
за ЄДРПОУ 32670627 

Територія  за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 96220 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 65.12 

Середня кількість 

працівників 
4  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
Круглоунiверситетська, 14, м.Київ, 

Печерський, 01024, (044) 364-57-47 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 302 302 0 

первісна вартість 1001 328 328 0 

накопичена амортизація 1002 26 26 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 1 0 0 

первісна вартість 1011 91 82 0 

знос 1012 90 82 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 57603 62348 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 57906 62650 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 3273 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

13 

 

13 

 

0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 20 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 89 387 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2346 1 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 2346 1 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 22 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 22 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 5763 401 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 63669 63051 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 9800 9800 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 54643 54643 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1910 -2195 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 62533 62248 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 3 3 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 3 3 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 336 29 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 310 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 26 29 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 339 32 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 472 25 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 471 17 0 

за розрахунками зі страхування 1625 2 7 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 8 58 0 

за одержаними авансами 1635 45 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 40 1 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 230 680 0 

Усього за розділом IІІ 1695 797 771 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 63669 63051 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Карпенко Сергiй Миколайович 

Головний бухгалтер д/н 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОIНТ» 
за ЄДРПОУ 32670627 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 350 5878 

Премії підписані, валова сума 2011 565 15691 

Премії, передані у перестрахування 2012 190 10392 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 3 -6833 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -22 -6254 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 941 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 44 ) ( 221 ) 

Валовий: 

 прибуток 

 

2090 

 

306 

 

4716 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 319 -310 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 319 -310 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 3 185 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 604 ) ( 1321 ) 

Витрати на збут 2150 ( 340 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 57 ) ( 18 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

3252 

 збиток 2195 ( 373 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 88 322 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 40 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 10 ) ( 8147 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 335 ) ( 4573 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 17 471 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 352 ) ( 5044 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

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 -352 -5044 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 0 2 

Витрати на оплату праці 2505 208 288 

Відрахування на соціальні заходи 2510 47 64 

Амортизація 2515 1 8 



Інші операційні витрати 2520 401 977 

Разом 2550 657 1339 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Карпенко Сергiй Миколайович 

Головний бухгалтер д/н 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОIНТ» 
за ЄДРПОУ 32670627 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 108 1 

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 3792 13159 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1782 542 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 367 ) 

 

( 1219 ) 

Праці 3105 ( 121 ) ( 235 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 41 ) ( 87 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 503 ) ( 273 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 17 ) ( 220 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 53 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

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



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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 41 ) ( 214 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 2054 ) ( 12171 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2555 -497 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 7657 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 4900 ) ( 10294 ) 

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 господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4900 -2637 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2345 -3134 

Залишок коштів на початок року 3405 2346 5480 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 2346 

 

Примітки д/н 

Керівник Карпенко Сергiй Миколайович 

Головний бухгалтер д/н 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОIНТ» 
за ЄДРПОУ 32670627 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500     

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505  X  X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510     

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515     

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521     

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522     

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524     

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550     

Збільшення (зменшення) запасів 3551     

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552     

Збільшення (зменшення) 3553     



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554     

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556     

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557     

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560     

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570     

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561     

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562     

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563     

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564     

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566     

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567     

Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  

Сплачені відсотки 3585 X  X  

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195     

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200  X  X 

необоротних активів 3205  X  X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215  X  X 

дивідендів 3220  X  X 

Надходження від деривативів 3225  X  X 

Надходження від погашення 

позик 
3230  X  X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235  X  X 

Інші надходження 3250  X  X 

Витрачання на придбання: 3255 X  X ( ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X  X  

Виплати за деривативами 3270 X  X  

Витрачання на надання позик 3275 X  X  

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X  X  

Інші платежі 3290 X  X  

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295     

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300  X  X 

Отримання позик 3305  X  X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X  X  

Погашення позик 3350 X  X  

Сплату дивідендів 3355 X  X  

Витрачання на сплату відсотків 3360 X  X  

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X  X  

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X  X  

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395     

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400     

Залишок коштів на початок року 3405  X  X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410     

Залишок коштів на кінець року 3415     

 

Примітки д/н 

Керівник Карпенко Сергiй Миколайович 

Головний бухгалтер д/н 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «ПОIНТ» 
за ЄДРПОУ 32670627 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 9800 0 0 54643 -1910 0 0 62533 

Коригування: 

Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 67 0 0 67 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 9800 0 0 54643 -1843 0 0 62600 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -352 0 0 -352 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 

Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

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

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 -8531 8531 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -352 0 0 -352 

Залишок на 

кінець року 
4300 9800 0 0 54643 -2195 0 0 62248 

 

Примітки д/н 

Керівник Карпенко Сергiй Миколайович 

Головний бухгалтер д/н 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОIНТ» 

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 

(в тис. грн.)  

 

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва за пiдготовку i затвердження фiнансової звiтностi  

Керiвництво Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Поiнт» (далi – Компанiя) 

вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах 

фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2017 року, сукупнi прибутки та збитки, а також рух 

грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на цю дату, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).  

При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за: 

• Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування; 

• Застосування обґрунтованих оцiнок i допущень; 

• Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття всiх суттєвих вiдхилень в примiтках до фiнансової 

звiтностi; 

• Пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з допущення, що Компанiя продовжуватиме свою 

дiяльнiсть в найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення 

неправомiрне. 

Керiвництво Компанiї також несе вiдповiдальнiсть за: 

• Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи 

внутрiшнього контролю в Компанiї; 

• Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати з 

достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове положення Компанiї i забезпечити 

вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; 

• Вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв Товариства; 

• Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства i iнших зловживань. 

 

 

Голова Правлiння __________________ С.М.Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звiт про прибутки та збитки  

та iнший сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 

Примiтка Рiк, що закiнчився 31 грудня 

2017 2016 

1 2 3 4 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 6.9 350 5878 

Збитки за страховими виплатами 6.9 44 221 

Iншi операцiйнi доходи 6.9 3 185 



Адмiнiстративнi витрати 6.10 604 1321 

Витрати на збут 6.10 340 0 

Iншi операцiйнi витрати 6.10 57 18 

Фiнансовi доходи 6.9 88 322 

Iншi витрати 6.10 10 8147 

Прибуток до оподаткування (335) (4573) 

Витрати з податку на прибуток 6.11 17 471 

ПРИБУТОК ЗА РIК 6.11 (352) (5044) 

Iншi сукупнi прибутки - - 

УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РIК (352) (5044) 

Звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2017 року 

Примiтка 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

1 2 3 4 

АКТИВИ  

Непоточнi активи  

Нематерiальнi активи 6.1 302 302 

Основнi засоби 6.1 0 1 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу 6.2 62348 57603 

Поточнi активи  

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 6.3 0 3273 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 6.3 0 20 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 6.3 13 13 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 6.3 387 89 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 6.4 1 2346 

Частка перестраховика у страхових резервах 6.5 0 22 

ВСЬОГО АКТИВИ 63051 63669 

 

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ  

Власний капiтал  

Статутний капiтал 6.13 9800 9800 

Резервний капiтал 6.13 54643 54643 

Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки) 6.13 (2195) (1910) 

Всього капiтал 62248 62533 

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 3 3 

Страховi резерви 6.7 29 336 

Поточнi зобов`язання та забезпечення  

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками:  

з бюджетом 6.8 25 472 

- у тому числi з податку на прибуток 6.8 17 471 

розрахунками зi страхування 7 2 

Розрахунками з оплати працi 58 8 

Поточнi забезпечення - - 

Iншi поточнi зобов'язання 6.8 681 315 

Всього зобов'язання 803 654 

ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 63051 63669 

Звiт про змiни в капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 

Статутний капiтал Резервний капiтал Нерозподi 

ленi прибутки Всього  

власний капiтал 

1 2 3 4 5 

Залишок на 31 грудня 2015 року 9800 63174 -5314 67660 

Iншi змiни -83 -83 

Скоригований залишок на початок року 9800 63174 -5397 67577 



Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод -5044 -5044 

Усього сукупний прибуток за рiк - - 

Iншi змiни (формування вiльних резервiв за рахунок нерозподiленого прибутку) -8531 8531 - 

Разом змiн у капiталi -8531 3487 -5044 

Залишок на 31 грудня 2016 року 9800 54643 -1910 62533 

Виправлення помилок 67 67 

Скоригований залишок на початок року 9800 54643 -1843 62600 

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод -352 -352 

Усього сукупний прибуток за рiк - - 

Iншi змiни - - 

Разом змiн у капiталi -352 -352 

Залишок на 31 грудня 2017 року 9800 54643 -2195 62248 

Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 

 

Прим. Рiк, що закiнчився 31 грудня 

2017 2016 

1 2 3 4 

Операцiйна дiяльнiсть  

Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3792 13159 

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на 

поточних рахунках 108 1 

Iншi надходження 1782 542 

Витрачання на оплату:  

товарiв, робiт, послуг -367 -1219 

Працi -121 -235 

вiдрахувань на соцiальнi заходи -41 -87 

зобов'язань з податкiв та зборiв -503 -273 

зобов'язань з податку на прибуток -17 -220 

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв -53 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами -41 -214 

Iншi витрачання -2054 -12171 

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 2555 -497 

Iнвестицiйна дiяльнiсть  

Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 7657 

Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй -4900 -10294 

Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi -4900 -2637 

Фiнансова дiяльнiсть  

Iншi надходження  

Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi  

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод -2345 -3134 

Залишок коштiв на початок перiоду 6.4 2346 5480 

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв  

Залишок коштiв на кiнець перiоду 6.4 1 2346 

1. Iнформацiя про страхову компанiю  

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», засноване 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» (далi – Компанiя) 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». 

Компанiя не має у своєму складi iнших юридичних осiб, в тому числi дочiрнiх пiдприємств, 

представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй 

структури Компанiї в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулося. 

Предметом дiяльностi Компанiї є проведення страхування, перестрахування i здiйснення 

фiнансової дiяльностi, пов`язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх 

управлiнням. 

Компанiя в установленому порядку отримала лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi, а саме: 

Лiцензiя Номер Дата 

Страхування вiд нещасних випадкiв 546425 24.06.2010 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 546432 29.06.2010 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 546426 24.06.2010 

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 

546427 24.06.2010 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 546450 29.06.2010 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 546451 29.06.2010 

Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) 546452 29.06.2010 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 584330 07.06.2011 

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 546428 24.06.2010 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 

цiєї статтi) 546433 29.06.2010 

Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) 

546429 24.06.2010 

Страхування iнвестицiй 546430 24.06.2010 

Страхування фiнансових ризикiв 546434 29.06.2010 

Страхування медичних витрат 584329 07.06.2011 

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що 

фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин (команд) 569454 11.02.2011 

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 546900 06.10.2010 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 

аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 546901 06.10.2010 

Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) 

небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, 

власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та 

утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв 546899 06.10.2010 

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 546898 06.10.2010 

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або 

псування 584954 14.09.2011 

Мiсцезнаходження Компанiї: 01024, м. Київ, вул. Круглоунiверситетська, буд. 14. 

Загальна кiлькiсть працiвникiв Компанiї на 31.12.2016 р. становила 5 чоловiк та 1 чоловiк на 

31.12.2017 р. вiдповiдно. 

Акцiонери компанiї 31.12.2016 31.12.2017 

% % 

Юридична особа 1 40 40 

Юридична особа 2 40 40 



Фiзична особа (Україна) 5 5 

Фiзична особа (Україна) 5 5 

Фiзична особа (Україна) 5 5 

Фiзична особа (Україна) 5 5 

 

Разом 100,0 100,0 

 

2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi 

2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з 

метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 

потокiв Компанiї для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 

прийняттi ними економiчних рiшень.  

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 

року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 

бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно 

оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

Пiдготовлена Компанiєю фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм 

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 31 грудня 2017 року, 

дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 

доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 

При формуваннi фiнансової звiтностi Компанiя керувалася також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, поправки до них, iнтерпретацiї, якi були виданi, але не 

враховувались на дату випуску фiнансової звiтностi Компанiї. В цей перелiк включенi стандарти, 

iнтерпретацiї та роз'яснення, якi потенцiйно можуть впливати на розкриття iнформацiї, фiнансовий 

стан або фiнансовi показники Компанiї.  

МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» 

У липнi 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi 

iнструменти», яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i 

замiнює МСФЗ (IFRS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» i всi попереднi редакцiї 

МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку 

хеджування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є 

обов'язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 вплинуло на класифiкацiю та оцiнку фiнансових 

активiв Компанiї, але не вплинуло на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань. Керiвництво 

Товариства прийняло рiшення при складаннi фiнансової звiтностi у 2017 рiцi керуватися 

стандартом 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», стандарт 9 «Фiнансовi iнструменти» 

почати застосовувати з дати набрання його чинностi. МСФЗ 9 впроваджує новi вимоги до 

класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i зобов’язань. Тому положення цього стандарту суттєво 

впливає на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» виданий в травнi 2014 р. передбачає 

модель, яка включає п`ять етапiв, яка буде застосовуватися у вiдношеннi до виручки за 

договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi, яка дорiвнює 

вiдшкодуванню, право на яке суб’єкт господарювання очiкує отримати в обмiн на передачу товару 

або послуг покупцю. Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання 

виручки. Буде вимагатися повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне 

застосування для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при 

цьому допускається дострокове застосування. МСФЗ (IFRS) 15 мiстить бiльш ретельнi вимоги до 

представлення та розкриття iнформацiї, нiж дiючi МСФЗ. Вимоги до представлення вносять значнi 

змiни в iснуючу практику та значним чином збiльшують обсяг iнформацiї, яка вимагається до 



розкриття в фiнансовiй звiтностi. Товариством не здiйснювалась оцiнка можливого впливу змiн 

щодо облiку виручки на фiнансову звiтнiсть. 

Поправки в МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IАS) 28 «Продаж або внесення активiв угодах мiж 

iнвестором або його асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством» розглядають 

протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МБФО (IАS) 28 в частинi облiку втрати контролю над 

дочiрнiм пiдприємством, яке продається асоцiйованiй органiзацiї або спiльному пiдприємству або 

вноситься в них. Поправки роз`яснюють, що прибуток або збиток, який виникає в результатi 

продажу або внеску активiв, якi представляють собою бiзнес згiдно визначенню в МСФЗ (IFRS) 3 

в угодi мiж iнвестором та його асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством, визнаються 

в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, який виникає в результатi продажу або внеску 

активiв, якi не представлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах частки участi, що є у iнших, 

нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство. Рада по МСФЗ 

перенесла дату набуття чинностi даних поправок на невизначений строк, однак суб’єкт 

господарювання, який застосовує данi поправки достроково, повинний застосовувати їх 

перспективно. Товариство очiкує, що вказанi поправки суттєво не вплинуть на її фiнансову 

звiтнiсть. 

Поправки до МСБО (IАS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» 

Поправки до МСБО (IАS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв» є частиною iнiцiативи Ради по МСФЗ 

в сферi розкриття iнформацiї та потребують, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, яка дозволяє 

користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов`язаннях, зумовлених фiнансовою 

дiяльнiстю, включаючи такi змiни, обумовленi грошовими потоками, так i змiни, що не 

обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок суб’єкти господарювання не 

зобов`язанi представляти порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Данi поправки набувають 

чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається 

дострокове застосування. Застосування даних поправок потребує розкриття групою додаткової 

iнформацiї. Товариством не здiйснювалась оцiнка можливого впливу поправок на фiнансову 

звiтнiсть. 

Поправки до МСБО (IАS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв у вiдношеннi 

нереалiзованих збиткiв» 

Поправки роз`яснюють що суб’єкт господарювання повинен враховувати те, чи обмежує 

податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, напроти якого вона може робити 

вирахування при вiдновленнi такої вирахуваної тимчасової рiзницi. Крiм того поправки мiстять 

вказiвки щодо того, як суб’єкт господарювання повинен визначати майбутнiй прибуток до 

оподаткування, та перелiченi обставини, при яких прибуток до оподаткування може передбачати 

вiдшкодування деяких активiв в сумi, яка перевищує їх балансову вартiсть. Суб’єкти 

господарювання повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при початковому 

застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок найбiльш раннього порiвняльного 

перiоду може бути визнано у складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або у складi 

iншого компонента власного капiталу вiдповiдно) без розподiлу змiн мiж нерозподiленим 

прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Суб’єкти 

господарювання, якi застосовують таке звiльнення повиннi розкрити такий факт.  

Данi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2017 року або 

пiзнiше цiєї дати. Допускається дострокове застосування. Якщо суб’єкт господарювання застосує 

даннi поправки у вiдношеннi бiльш раннього перiоду, вiн повинен розкрити такий факт.  

Очiкується, що даннi поправки не здiйснять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя та оцiнка операцiй по виплатам на основi акцiй». Рада 

по МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплата на основi акцiй», в яких розглядаються 

три основних аспекти:  

- вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй по виплатам на основi акцiй з розрахунком 

грошовими коштами;  

- класифiкацiя операцiй по виплатам на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для 

зобов`язань по податку, утримуваному у джерела;  

- облiк змiн умов операцiй по виплатам на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає 



класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами та починає класифiкуватися як 

операцiя з розрахунками пайовими iнструментами. При прийняттi поправок суб’єкти 

господарювання не повиннi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, однак допускається 

ретроспективне застосування, при умовi застосування поправок у вiдношеннi всiх трьох аспектiв 

та врахуваннi iнших критерiїв. Поправки вступають в дiю для рiчних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2018 року або пiзнiше цiєї дати. Допускається дострокове застосування. На даний час 

Товариство оцiнює можливий вплив даних поправок на свою фiнансову звiтнiсть. 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»  

МСФЗ (IFRS) 16 був виданий в сiчнi 2016 року та замiнює собою МСБО (IАS) 17 «Оренда», 

роз’яснення КРМФО (IFRIС) 4 «Визначення наявностi в угодах ознак оренди», роз’яснення ПКР 

(SIC) 15 «Операцiйна оренда-стимули» та роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутностi 

операцiй, якi мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, 

оцiнки, представлення та розкриття iнформацiї про оренду та вимагає, щоб орендатори 

вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно 

порядку облiку, передбаченому МСБО (IАS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два 

звiльнення вiд визнання для орендаторiв – у вiдношеннi оренди активiв з низькою вартiстю 

(наприклад персональних комп’ютерiв) та короткострокової оренди (тобто оренди зi строком не 

бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендатор буде визнавати зобов’язання у вiдношеннi 

орендних платежiв (тобто зобов’язання по орендi), а також актив, який представляє право 

користування базовим активом впродовж термiну оренди(тобто актив у формi права 

користування). Орендатори зобов’язанi будуть визнавати вiдсотковий дохiд iз зобов’язань по 

орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу у формi права користування. Орендатори також 

повиннi будуть переоцiнювати зобов’язання по орендi при настаннi визначеної подiї (наприклад 

змiни строкiв оренди, змiни майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, 

якi використовуються для визначення таких платежiв). В бiльшостi випадкiв орендатор буде 

враховувати суми переоцiнки зобов’язань по орендi в якостi корегування активу в формi права 

користування.  

Порядок облiку для орендодавця у вiдповiдностi до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється у 

порiвняння з дiючими вимогами МСБО (IАS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати 

класифiкувати оренду, використовуючи тi ж самi принципи класифiкацiї, що iснують в МСБО 

(IАS) 17, вiдокремлюючи два рiзновиди оренди: операцiйну та фiнансову. 

Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв та орендарiв розкриття бiльшого обсягу 

iнформацiї у порiвняння МСБО (IАS) 17.  

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi у вiдношеннi для рiчних перiодiв, якi починаються з сiчня 2019 

року або пiзнiше цiєї дати. Допускається дострокове застосування, але не ранiше застосування 

суб’єктом господарювання МСФЗ (IFRS) 15. Орендатор може застосувати цей стандарт з 

використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. 

Перехiднi положення стандарту передбачають окремi звiльнення.  

В 2018 роцi Товариство планує оцiнити можливий вплив МСФО (IFRS) 16 на свою фiнансову 

звiтнiсть. 

Поправки до МСФО (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» разом з 

МСФЗ (IFRS) 4 «Договори страхування». 

У вереснi 2016 року Рада з МСФО випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 4, щоб вирiшити питання, 

що виникають у зв'язку з рiзними датами вступу в силу МСФЗ (IFRS) 9 i нового стандарту з облiку 

договорiв страхування МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування". Поправки передбачають двi 

альтернативнi можливостi для органiзацiй, що випускають договори, що вiдносяться до сфери 

застосування МСФО (IFRS) 4, а саме: тимчасове звiльнення i метод накладення. Тимчасове 

звiльнення дозволяє органiзацiям, якi задовольняють певним критерiям, вiдкласти дату 

впровадження МСФЗ (IFRS) 9 до дати вступу в силу МСФЗ (IFRS) 17 (тобто. 1 сiчня 2021 року). 

Метод накладення дозволяє органiзацiї, що застосовує МСФЗ (IFRS) 9 починаючи з 2018 року, 

виключати iз складу прибутку або збитку вплив деяких облiкових невiдповiдностей, якi можуть 

виникнути в результатi застосування МСФЗ (IFRS) 9 до початку застосування МСФЗ (IFRS) 17.  

МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» 



У травнi 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», новий 

всеохоплюючий стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає питання 

визнання i оцiнки, представлення i розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ (IFRS) 17 набуде чинностi, 

вiн замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 «Договори страхування», який був випущений в 2005 роцi. 

МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi вiдносно рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 

року або пiсля цiєї дати. При цьому вимагається представити порiвняльну iнформацiю. 

 

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення 

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – 

гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 

2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi 

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати 

свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство впродовж найближчих 12 мiсяцiв, що передбачає 

реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi.  

Керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого 

безперервного функцiонування незважаючи на те що у звiтному та минулому перiодах Компанiя 

зазнала чистих збиткiв у сумi 352 тис. грн. та 5044 тис. грн. вiдповiдно. 

Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби 

Компанiя не могла продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi 

вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

Рiчна фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску Головою правлiння Компанiї 27 лютого 2018 

року.  

Дата затвердження фiнансової звiтностi – це дата складання повного комплекту фiнансової 

звiтностi (включаючи примiтки), засвiдченої пiдписами осiб, надiлених владними 

повноваженнями, якi пiдтверджують, що вони несуть вiдповiдальнiсть за цю фiнансову звiтнiсть.  

2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi 

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

перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року. 

3. Суттєвi положення облiкової полiтики 

3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi  

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi та оцiнки за справедливою 

вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: 

визнання та оцiнка».  

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик 

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик 

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi 

суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить 

облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка 

мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони 

застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Мiнiмальний рiвень суттєвостi для врахування операцiй становить 0,5% вiд валюти балансу.  

Облiкова полiтика Компанiї розроблена та затверджена керiвництвом Компанiї вiдповiдно до 

вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних 

МСФЗ. 

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках  

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

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

для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 

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

вплив їх застосування несуттєвий.  

3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв 

Формат фiнансової звiтностi МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" не встановлює єдиного 



формату фiнансових звiтiв, у стандартi наводиться перелiк показникiв, якi необхiдно наводити в 

кожнiй з форм звiтностi та у примiтках. Порядком, встановленим Мiнiстерством фiнансiв України 

та Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16 липня 1999 

року N 996-XIV для звiтностi за МСФЗ, Компанiя застосувала форми звiтностi, передбаченi 

нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (НП(С)БО). Статтi фiнансової 

звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм фiнансових звiтiв, затверджених 

Мiнiстерством фiнансiв України. Розкриття додаткової iнформацiї, як це передбачено 

МСФЗ/МСБО, здiйснюється у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi. Перелiк та назви форм 

фiнансової звiтностi Компанiї вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги 

до фiнансової звiтностi».  

3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 

Згiдно МСБО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 

збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", 

згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, 

наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про 

характер витрат є корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя 

наведена в п. 6.11 цих Примiток. 

Згiдно МСБО 1 Компанiя подає прибутки та збитки, якi виникають при вибуттi непоточних 

активiв (включаючи iнвестицiї та операцiйнi активи), шляхом вирахування балансової вартостi 

активу та пов'язаних з ним витрат на продаж iз надходжень вiд вибуття. 

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 

здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 

основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi 

види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв 

Компанiї. 

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань  

3.3.1. Визнання й оцiнка фiнансових iнструментiв 

Визнання й оцiнка фiнансових iнструментiв здiйснюється згiдно МСБО 32 «Фiнансовi 

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

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

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

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

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

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

Компанiя визнає такi види фiнансових iнструментiв: 

• фiнансовий актив, доступний для продажу; 

• фiнансовий актив, утримуваний для торгiвлi; 

• iнвестицiї, утримуванi до погашення; 

• дебiторська заборгованiсть; 

• фiнансовi зобов'язання. 

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

або фiнансовi активi iншiй компанiї,  

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

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

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

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

випуском фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. 

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

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

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

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

дати здiйснення класифiкацiї або звiтної дати. 

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



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

права на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу. 

3.3.2. Фiнансовi активи, доступнi для продажу 

До фiнансових активiв доступних для продажу, Компанiя вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо 

вiдсоток володiння менш 20%. Пiсля первiсного визнання Компанiєю оцiнює їх за справедливою 

вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу 

визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за 

винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання 

фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше 

у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. 

Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для 

продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу и визнається у прибутку 

чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за 

собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 

3.3.3. Фiнансовi активи, утримуванi для торгiвлi 

До фiнансових активiв призначених для торгiвлi вiдносяться активи, якi Компанiя планує 

реалiзувати на протязi року. Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює їх за справедливою 

вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi утримуваного для торгiвлi фiнансового 

активу визнаються через прибутки чи збитки. 

Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, призначеного для 

торгiвлi, сума кумулятивного збитку визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, 

справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням 

збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 

3.3.4. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 

До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Компанiя вiдносить облiгацiї та векселi, що їх 

Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання 

Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, 

за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 

3.3.5. Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання. Дебiторська 

заборгованiсть складається зi страхових премiй до отримання вiд страхувальникiв. 

Балансова вартiсть короткострокової дебiторської заборгованостi порiвнянна з її справедливою 

вартiстю. 

3.3.6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

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

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

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

3.3.7. Залiк фiнансових активiв i зобов’язань 

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

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

виконати зобов'язання одночасно. 

3.3.8. Страховi зобов'язання (страховi резерви) 

Вимогами МСФЗ 4 «Страховi контакти» передбачено надання iнформацiї про страховi 

зобов'язання (страховi резерви), але не мiстить методики їх створення.  

Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування створюються такi технiчнi 

резерви:  

- резерв незароблених премiй;  

- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;  

- резерв незароблених премiй, (надалi – РНП). Резерв незароблених премiй являє собою частину 

отриманих премiй, що стосується незавершеного термiну дiї страхового покриття за полiсами 

(договорами страхування), якi iснують станом на кiнець звiтного перiоду, розраховану на 

пропорцiйно-тимчасовiй основi. 



На кiнець кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка адекватностi своїх визнаних страхових 

зобов'язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за своїми 

страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть страхових зобов'язань є 

неадекватною в контекстi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, тодi нестачу необхiдно 

повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки. 

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв 

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв 

Компанiя визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i 

соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6 000 грн. 

Основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi 

накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки 

виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої 

суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого 

прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 

Подальшi витрати. 

Компанiя не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи 

збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 

подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 

Основнi засоби, що складаються з декiлькох компонентiв, що мають рiзнi термiни корисної 

експлуатацiї чи тих, що приносять вигоду товариству рiзними способами, враховувати окремо. 

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

Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної корисностi 

активу. 

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

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

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

його використання у спосiб передбачений комiсiєю.  

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

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

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

Основнi засоби амортизуються за прямолiнiйним методом. Нижче наведенi строки експлуатацiї, 

якi застосовуються до наступних груп основних засобiв: 

Меблi 60 мiсяцiв 

Офiсне обладнання 60 мiсяцiв 

Комп’ютери 60 мiсяцiв 

Експлуатацiйнi витрати на основнi засоби признаються витратами поточного перiоду. Витрати на 

капiтальний ремонт основних засобiв додаються до вартостi вiдповiдного активу i списуються з 

використанням лiнiйного методу протягом найменшого з термiну експлуатацiї або термiну дiї 

договору оренди. 

Прибуток або збитки вiд продажу основних засобiв розраховуються як рiзниця мiж балансовою 

вартiстю активу i доходом вiд продажу i вiдображається в звiтi про прибутки i збитки по мiрi 

виникнення. Метод амортизацiї, термiн корисного використання i залишкова вартiсть щорiчно 

передивляються. 

Протягом 2017 року Компанiя не мала у власностi нерухомостi й необоротних активiв, утримуванi 

для продажу, та припиненої дiяльностi. 

3.4.2. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи вiдповiдно до облiкової полiтики вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

згiдно з МСБО 38 «Нематерiальнi активи». 

Об'єктами нематерiальних активiв є: 

• авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); 



• лiцензiї. 

Програмне забезпечення, яке є невiд'ємним i необхiдним для забезпечення роботи основних 

засобiв, враховується у складi цих об'єктiв.  

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

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

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх 

використання, але не бiльше 10 рокiв. Нарахування амортизацiї починається з моменту коли цей 

нематерiальний актив знаходиться у мiсцi та у станi, необхiдному для його використання у спосiб 

передбачений комiсiєю.  

Термiн корисного використання нематерiальних активiв по групах:  

- лiцензiї – безстроковi. 

- програмне забезпечення – до 10 рокiв. 

3.4.3. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 

зменшитися. Компанiя зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 

вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 

балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 

облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, 

визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Компанiя сторнує, якщо i тiльки 

якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. 

Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в 

майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу 

на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. 

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства 

Вкладення в цiннi папери, класифiкованi як iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в 

капiталi облiковуються вiдповiдно до МСБО 28.  

Згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно визнається за 

собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для визнання частки 

iнвестора в прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання. Частка iнвестора в 

прибутку або збитку об'єкта iнвестування визнається в прибутку або збитку iнвестора. Виплати, 

отриманi вiд об'єкта iнвестування, зменшують балансову вартiсть iнвестицiї. Коригування 

балансової вартостi можуть бути необхiдними й при змiнi пропорцiйної частки iнвестора в об'єктi 

iнвестування, яка виникає вiд змiн в iнших сукупних прибутках об'єкта iнвестування. Такi змiни 

включають i змiни, що виникають вiд переоцiнки основних засобiв та вiд рiзницi у валютних 

курсах. Частка iнвестора в цих змiнах визнається в iншому сукупному прибутку iнвестора.  

Коли iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство, якi ранiше класифiкувалися як утримуванi для 

продажу, перестають вiдповiдати критерiям такої класифiкацiї, їх слiд облiковувати iз 

застосуванням методу участi в капiталi, починаючи з дати їх класифiкацiї як утримуваних для 

продажу. Фiнансова звiтнiсть за перiоди, протягом яких iнвестицiя в асоцiйованi компанiї 

класифiкована як утримувана для продажу, мають бути змiненi вiдповiдним чином. 

Iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство облiковується iз застосуванням методу участi в капiталi, 

починаючи з дати, коли це пiдприємство стає асоцiйованим. Пiсля придбання iнвестицiї будь-яка 

рiзниця мiж собiвартiстю iнвестицiї та часткою iнвестора в чистiй справедливiй вартостi 

iдентифiкованих активiв i зобов'язань асоцiйованого пiдприємства облiковується наступним 

чином: 

а) гудвiл, пов'язаний з асоцiйованим пiдприємством, включається в балансову вартiсть iнвестицiї. 

Амортизацiя цього гудвiлу не дозволяється; 

б) будь-яке перевищення частки iнвестора в чистiй справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв 

i зобов'язань асоцiйованого пiдприємства над собiвартiстю iнвестицiї включається як дохiд при 

визначеннi частки iнвестора в прибутках або збитках асоцiйованого пiдприємства за той перiод, у 

якому iнвестицiя придбана. 

3.6. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. 



Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 

(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати за 

податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) 

на дату балансу 

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою 

податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж 

балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi 

наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi 

тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових 

активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi 

того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду 

вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть 

застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань.  

Компанiя прийняла рiшення про незастосування податкових рiзниць в 2016 роцi вiдповiдно до 

податкового законодавства України. Рiшення про незастосування податкових рiзниць в 2017 роцi 

не змiнювалось та дiє аж до того часу поки дохiд не перевищить 20 млн грн.  

3.7. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов’язань  

3.7.1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Компанiя має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

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

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

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

3.7.2. Виплати працiвникам 

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

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Компанiя визнає очiкувану вартiсть короткострокових 

виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками 

послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

3.7.3. Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Компанiя утримує внески iз заробiтної плати 

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

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

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

заробiтна платня. Компанiя не має недержавної пенсiйної програми. 

3.8. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi 

3.8.1 Доходи та витрати 

Доходи вiд страхової дiяльностi та вiд перестрахування облiковуються у вiдповiдностi до МСФЗ 4 

«Страховi контракти». 

До складу доходiв вiд реалiзацiї страхових послуг включаються чистi заробленi страховi премiї, в 

частинi сум страхових платежiв, що вiдповiдають страховим ризикам, що минули цiлком або 

частково на звiтну дату. 

Чистi заробленi страховi премiї страховика – це сума страхових премiй (платежiв, внескiв) за 

договорами страхування та за договорами перестрахування з перестрахувальниками протягом 

звiтного перiоду, яка включає частки страхових премiй (платежiв, внескiв), належних страховику, 

зменшену на суму резерву незароблених премiй на початок звiтного перiоду (за виключенням 

частки перестраховика) i збiльшену на суму резерву незароблених премiй на кiнець звiтного 

перiоду (за виключенням частки перестраховика) та зменшену на загальну суму страхових премiй 

(платежiв, внескiв), повернутих страхувальникам та перестрахувальникам протягом звiтного 

перiоду. Загальна сума чистих зароблених страхових премiй враховується при розрахунку 

валового прибутку (збитку). 

Iншi операцiйнi доходи включають: 



- комiсiйнi винагороди за договорами, переданими в перестрахування; 

- комiсiйна винагорода за надання послуг для iнших страховикiв (посередницька дiяльнiсть щодо 

укладання договорiв страхування iнших страховикiв, послуги щодо врегулювання страхових подiй 

за договорами страхування iнших страховикiв); 

- частки страхових сум i страхових вiдшкодувань, сплаченi перестраховиками; 

- суми, належнi до отримання за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний збиток; 

- повернутi суми з централiзованих страхових резервних фондiв; 

- результат змiни резервiв, iнших, нiж РНЗП 

- iншi операцiйнi доходи. 

Порядок вiдображення в облiку доходiв звiтного перiоду за укладеними договорами страхування 

залежить вiд визначених договором страхування умов, набрання чинностi та сплати 

страхувальником страхових платежiв. 

Тарифи, зазначенi в договорi страхування в цiлях бухгалтерського облiку вважаються 

справедливими. Всi страховi продукти Компанiї, якi перелiченi в Законi України «Про 

страхування» та на якi Компанiя має лiцензiю, вважаються ризиковими договорами страхування.  

Iншi доходи Компанiї облiковуються у вiдповiдностi до МСФО 18 «Дохiд». 

Iншi доходи визнаються за справедливою вартiстю за датою складення акта або iншого документа, 

оформленого вiдповiдно до вимог чинного законодавства, який пiдтверджує виконання робiт або 

надання послуг.  

Доходи та витрати по iнвестицiйнiй та фiнансовiй дiяльностi Компанiя вiдображає в «Звiтi про 

фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд)» на нетто-основi як прибутки та збитки вiд групи 

подiбних операцiй. Компанiя подає такi прибутки та збитки окремо, якщо вони є суттєвими. 

3.8.2. Витрати за позиками 

Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина 

собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Компанiя капiталiзує витрати на позики, якi 

безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як 

частина собiвартостi цього активу. 

3.8.3. Операцiї з iноземною валютою 

Згiдно Договору позики вiд 28.03.2017 р. № 1/17, зареєстрованого Нацiональним банком України 

06.04.2017 р. за № 19944, Компанiя отримала позику в доларах США, еквiвалентну 502 402,92 грн. 

станом на 31.12.2017 р. Iноземної валюти на балансi Компанiї станом на 31.12.2017 р. не має. 

 

3.8.4. Умовнi зобов'язання та активи 

Компанiя не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про її фiнансовий стан. Iнформацiя про умовне 

зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi 

вигоди, не є вiддаленою.  

Компанiя не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли 

надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 

3.8.5. Власний капiтал 

Статутний капiтал представляє собою номiнальну вартiсть власних емiтованих акцiй. Iншi 

складовi капiталу включають в себе капiтал у дооцiнках (дооцiнка основних засобiв), суму 

сформованого резервного фонду (згiдно установчих документiв Компанiї) та суму 

нерозподiленого прибутку (непокритих збиткiв) за поточний та попереднiй перiоди. 

Компанiя визнає додатковий капiтал, сформований внесенням грошових коштiв її учасниками, в 

складi власного капiталу. 

3.8.6. Подiї пiсля дати балансу 

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

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

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

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

невизначеностi й неповноти iнформацiї станом на звiтну дату. 

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

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



пiсля звiтної дати.  

3.8.7. Операцiйнi сегменти 

Компанiя не застосовує i не розкриває iнформацiю вiдповiдно МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти» 

оскiльки є приватним акцiонерним товариством, iнструменти власного капiталу (акцiї) Компанiї 

не обертаються на вiдкритому ринку. Також Компанiя не планує випуск фiнансових iнструментiв 

на вiдкритий ринок. 

4. Основнi припущення, оцiнки та судження 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiя здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на 

елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених 

Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на 

попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i 

за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. 

Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Компанiї iнформацiї про поточнi подiї, 

фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження 

є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в 

яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за 

МСФЗ, наведенi нижче. 

4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 

керiвництво Компанiї застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 

полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних 

рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 

• подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Компанiї; 

• вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму; 

• є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 

• є повною в усiх суттєвих аспектах. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї посилається на прийнятнiсть наведених далi 

джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання; 

б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у 

Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї враховує найостаннiшi положення iнших 

органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну 

основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi 

практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

 

4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Компанiї 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 

iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 

фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка 

справедливої вартостi». 

4.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 

Керiвництво Компанiї вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки 

фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються 

на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, 

показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також 

специфiчних особливостей операцiй; та  

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи 

(витрати) може бути значним. 



Якби керiвництво Компанiї використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 

волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань 

пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у 

разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй 

звiтностi чистий прибуток та збиток. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний 

вплив на передбачувану справедливу вартiсть.  

4.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 

Керiвництво Компанiї застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 

iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 

ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних 

паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Компанiї фактором i може суттєво вплинути на 

оцiнку фiнансових iнструментiв. 

4.5. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 

На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської 

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

знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi 

об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за 

даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового 

активу та вiдповiдно до облiкових полiтик. 

4.6. Судження щодо визнання економiки у станi гiперiнфляцiї, вiдповiдно до положень МСБО 29 

«Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» 

Вiдповiдно до пункту 3 МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» показником 

гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища країни. Цi характеристики є кiлькiсними 

i якiсними.  

Щодо аналiзу кiлькiсного фактору. Статистичнi данi Мiнiстерства статистики України свiдчать, 

що кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки наблизився та перевищiв 100%. Цей 

показник незначно вище за 100% i складає лише 101,0% на кiнець 2017 року. Ми очiкуємо, що за 

результатами 2018 року рiвень iнфляцiї зменшиться. Нацiональний банк України прогнозує рiвень 

iнфляцiї на 2018 рiк – 8,9 %, на 2018 рiк – 6%. Мiжнародний валютний фонд прогнозує рiвень 

iнфляцiї в Українi на 2017 рiк у розмiрi 7 %. При цьому, за попереднi роки рiвень iнфляцiї складав: 

за 2015 рiк – 43,3 %, за 2016 рiк – 12,3 %, за 2017 рiк – 13,7%. Тобто у наступнi роки кумулятивний 

рiвень iнфляцiї за останнi три роки не буде перевищувати 100%. 

Аналiз якiсних факторiв пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказiв того, що економiка 

України є гiперiнфляцiйною, а саме:  

- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї, що основна маса населення вiддає перевагу 

збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй 

валютi i що суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження 

купiвельної спроможностi;  

- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї i даних, що основна маса населення розглядає грошовi 

суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. За офiцiйними 

даними Нацбанку України схильнiсть до заощаджень населення на цей час досi становить 

величину нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає ранiше заощадженi кошти; 

- вiдсотковi ставки, реальна заробiтна плата та цiни формуються ринком (тобто через попит та 

пропозицiю) i не обов’язково iндексуються згiдно iндексу iнфляцiї. Iндексацiї пiдлягає лише 

частка заробiтної плати i лише при деяких умовах; 

- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї та спостереження, що продаж та придбання на умовах 

вiдстрочки платежу пiдприємствами здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату 

купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є 

коротким. 

До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає 

гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати показники фiнансових звiтiв, згiдно з цим 



Стандартом, є питанням судження управлiнського персоналу пiдприємства. 

Отже, здiйснивши аналiз кiлькiсного та якiсних факторiв, пiдприємство дiйшло висновку щодо 

недостатностi характеристик, якi свiдчать, що загальний стан економiки країни є 

гiперiнфляцiйним. Тому управлiнським персоналом було прийняте рiшення не застосовувати за 

результатами 2017 року норми МСБО 29 i не здiйснювати перерахунок показникiв фiнансової 

звiтностi.  

Але, поряд з тим, пiдприємство буде слiдкувати за рiвнем iнфляцiї протягом 2018 та наступних 

рокiв, враховуючи, що функцiональною валютою пiдприємства є українська гривня. 

 

5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi  

5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 

вартiстю 

Компанiя здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного 

звiтного перiоду. 

Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вихiднi данi 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi 

курси НБУ 

Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка 

депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових 

потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за 

депозитними договорами 

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою 

вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка 

iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, 

витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного 

бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття 

бiржового торгового дня 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних 

контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть 

погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 

Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю 

погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi 

потоки 

 

 

5.2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi 

Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень 

(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень 

(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень 

(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)  

Усього 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Дата оцiнки 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 

Фiнансовi iнвестицiї, що оцiню-ються за справедливою вартiстю - - - 2 62 348 57603 62 348 57603 

Поточна дебiторська заборгованiсть 400 3395 400 3395 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 2346 1 2346 

Поточна кредиторська заборгованiсть 771 797 771 797 



 

5.3. Перемiщення мiж 1-м та 2-м рiвнями iєрархiї справедливої вартостi 

У 2017 роцi всi цiннi папери були переведенi з 1-го та 2-го рiвнiв iєрархiї до 3-го рiвня.  

Причина переведення полягає в тому, що ринок для зазначених цiнних паперiв став неактивним.  

5.4. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi» 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю 

тис. грн. 

Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

2017 2016 2017 2016 

Фiнансовi активи  

Фiнансовi iнвестицiй, що оцiнюються за справедливою вартiстю 62348 57603 62348 57603 

Поточна дебiторська заборгованiсть 400 3395 400 3395 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 2346 1 2346 

Поточна кредиторська заборгованiсть 771 797 771 797 

Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити 

достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. 

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi 

є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва 

iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв 

фiнансової звiтностi.  

 

6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах 

6.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи станом на 31.12.2016 р. та 31.12.2017 р. 

тис. грн. 

Нематерiальнi активи Основнi засоби (офiсне обладнання) 

Програмне забезпечення Лiцензiї  

Первiсна вартiсть  

на 01 сiчня 2016 р. 26 302 143 

Надiйшло за 2016 р. - - - 

Вибуло за 2016 р. - - 52 

на 31 грудня 2016 р. 26 302 91 

Амортизацiя  

на 01 сiчня 2016 р. 25 0 123 

Нарахована за 2016 р. 1 0 19 

в т.ч. знос на активи, якi вибули - - 1 

Iншi змiни  

на 31 грудня 2016 р.  

Чиста вартiсть  

на 31 грудня 2016 р. 0 302 1 

 

 

тис. грн. 

Нематерiальнi активи Основнi засоби (офiсне обладнання) 

Програмне забезпечення Лiцензiї  

Первiсна вартiсть  

на 01 сiчня 2017 р. 26 302 91 

Надiйшло за 2017 р. - - - 

Вибуло за 2017 р. - - 9 

на 31 грудня 2017 р. 26 302 82 

Амортизацiя  

на 01 сiчня 2017 р. 26 0 90 

Нарахована за 2017 р. - 0 1 

в т.ч. знос на активи, якi вибули - -  



Iншi змiни  

на 31 грудня 2017 р.  

Чиста вартiсть  

на 31 грудня 2017 р. 0 302 0 

6.2. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу 

31.12.2017 31.12.2016 

% володiння в тис. грн. Статус % володiння в тис. грн. Статус 

ПАТ «ФК «Авангард» 3,3498 57963 Заблокованi 3,2413 56088 Не обмеженi 

ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПIТАЛ» 

(ЗНПIФ «АБСОЛЮТ КЛУБ «ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПIТАЛ») - 427 Заблокованi - 427 Не 

заблокованi 

ПАТ «ФК БУДФIНКОНСАЛТИНГ» 0,0344 701 Заблокованi 0,0344 701 Не заблокованi 

ПАТ «Iнжбудсервiс» 0,0012 61 Заблокованi – –  

ПАТ «Конкорд IНК.» 0,0052 145 Заблокованi – –  

ТОВ «КУА ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЗНВПIФ «Континентальний фонд нерухомостi») 

- 244 Заблокованi – 244 Не заблокованi 

ТОВ «КУА ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЗНВПIФ «ЛЕМАКО КАПIТАЛ») - 161 

Заблокованi – 141 Не заблокованi 

ПАТ «РА «РЕФЕЙ» 0,0001 2 Заблокованi 0,0001 2 Не заблокованi 

ПАТ «УКРСПЕЦРЕЗЕРВ» 2,8334 2291 Заблокованi – –  

ПАТ «ФТУ» 0,0196 353 Заблокованi – –  

Всього 62348 57603  

Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, визначається iз урахуванням наявностi строкiв 

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

результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. 

 

6.3. Дебiторська заборгованiсть 

тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть: 31.12.2017 31.12.2016 

Розрахунки зi страхувальниками - 3273 

Розрахунки з перестрахувальниками - - 

Комiсiйнi винагороди - - 

Проценти по депозиту - 20 

Аванси постачальникам 13 13 

Iнша дебiторська заборгованiсть  

387 89 

400 3395 

Враховуючи несуттєвий розмiр дебiторської заборгованостi, згiдно розпорядження Голови 

правлiння вiд 29.12.2017 року було прийнято рiшення не нараховувати резерв на знецiнену 

дебiторську заборгованiсть та резерв вiдпусток. 

6.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти  

тис. грн. 

31.12.2017 31.12.2016 

Готiвковi кошти в касi - - 

Поточнi банкiвськi рахунки 1 805 

Депозитнi банкiвськi рахунки - 1541 

1 2346 

6.5. Частка перестраховика у страхових резервах 

При здiйсненнi операцiй перестраховування частки страхових платежiв (страхових внескiв, 

страхових премiй), що були сплаченi за договорами перестраховування, формують права вимоги 

до перестраховикiв i облiковуються як суми часток перестраховикiв у резервах незароблених 

премiй.  

Збiльшення (зменшення) сум часток перестраховикiв у резервах незароблених премiй у звiтному 



перiодi вiдповiдно збiльшує (зменшує) заробленi страховi платежi (страховi внески, страховi 

премiї). 

тис. грн. 

31.12.2017 31.12.2016 

Перестраховики резиденти - 22 

Перестраховики нерезиденти - - 

6.6. Статутний капiтал 

Статутний капiтал вiдображається за первинною вартiстю. Витрати, безпосередньо пов'язанi iз 

збiльшенням статутного капiталу, вiдображаються як зменшення власних коштiв учасникiв. 

Дивiденди вiдображаються як зменшення власних коштiв в тому перiодi, в якому вони були 

оголошенi. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, розглядаються як подiя пiсля звiтної дати 

згiдно МСБУ 10 «Подiї пiсля звiтної дати», i iнформацiя про них розкривається вiдповiдним 

чином. 

Статутний капiтал Компанiї станом на 31.12.2017 р. сплачений повнiстю грошовими коштами у 

встановленi законодавством термiни i становить 9 800 тис. грн. у вiдповiдностi зi Статутом 

Компанiї. Протягом 2017 року Статутний капiтал Компанiї не змiнювався. 

Нижче наведена таблиця з даними кiлькостi випущених i повнiстю сплачених простих акцiй 

станом на 31.12.2017р. та 31.12.2016р.: 

шт. 

31.12.2017 31.12.2016 

На початок року 9 800 9 800 

Випуск простих акцiй - - 

На кiнець року 9 800 9 800 

Всi акцiї вiдносяться до одного класу i мають один голос. Дивiденди в 2017 та 2016 роках не 

оголошувались i не виплачувались. 

6.7. Страховi резерви 

тис. грн. 

31.12.2017 31.12.2016 

Резерв незароблених премiй * 29 26 

Резерв збиткiв 0 310 

29 336 

* Резерви незароблених премiй за видами страхування представленi в таблицi 

тис. грн. 

Вид страхування РНП 

страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)]; 1 

страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ; 1 

страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 25 

страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 

аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру; 1 

особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiя, що 

фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин (команд); 1 

Всього 29 

6.8. Поточнi зобов’язання i забезпечення  

тис. грн. 

31.12.2017 31.12.2016 

Заборгованiсть за товари, роботи, послуги - - 

Заборгованiсть перед бюджетом 25 472 

Заборгованiсть по зарплатi, поточна 58 8 

Заборгованiсть зi страхування (нарахування на зарплату) 7 2 



Заборгованiсть по одержаним авансам - 45 

Заборгованiсть перед перестраховиками по сплатi премiй по перестрахуванню 1 40 

Заборгованiсть перед страховими посередниками по комiсiйним винагородах - - 

Заборгованiсть по оплатi за акцiї - - 

Iнша поточна заборгованiсть 680 230 

Всього поточної кредиторської заборгованостi 771 797 

 

Основнi статтi Iншої поточної заборгованiсть за 2016 рiк: Фiнансова допомога вiд Голови 

Правлiння Карпенка С.М. – 105 тис.грн. Придбання цiнних паперiв – 65 тис. грн. Консультацiйнi 

та юридичнi послуги – 59 тис.грн.  

Основнi статтi Iншої поточної заборгованiсть за 2017 рiк: Згiдно Договору позики вiд 28.03.2017 р. 

№ 1/17, зареєстрованого Нацiональним банком України 06.04.2017 р. за № 19944, Компанiя 

отримала позику в доларах США, еквiвалентну на звiтну дату 563 тис.грн. вiд АТ «Ардi 

Страхування».  

Також Компанiя отримала поворотну фiнансову допомогу вiд Голови Правлiння Карпенка С.М. в 

розмiрi 99 тис.грн 

6.9. Дохiд (прибутки) вiд будь-якої дiяльностi, визначений за правилами бухгалтерського облiку  

тис. грн. 

2017 рiк 2016 рiк 

Заробленi страховi премiї 350 5878 

Суми, що повертаються iз технiчних резервiв, iнших нiж резерви незароблених премiй 319 -310 

Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками - - 

Суми, що отримуються в результатi реалiзацiї переданого страхувальником права вимоги до 

особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки - - 

Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв - - 

Вiдсотки по депозитах 88 322 

Iншi операцiйнi доходи 3 185 

Результат вiд продажу цiнних паперiв (прибуток) * - - 

760 6075 

6.10. Витрати (збитки) вiд усiх видiв дiяльностi 

тис. грн. 

2017 рiк 2016 рiк 

Зарплата адмiнiстративного персоналу 208 288 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 47 64 

Страховi виплати та страховi вiдшкодування 44 221 

Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування - 941 

Витрати, пов’язанi з регулюванням страхових виплат - - 

Результат вiд продажу цiнних паперiв (збиток) * 10 22 

Матерiальнi витрати - 2 

Амортизацiя 1 8 

Вiдрахування до резерву збиткiв - - 

Iншi витрати 785 9162 

Податок на прибуток 17 471 

1112 11119 

* Результат вiд операцiй продажу цiнних паперiв 

тис. грн. 

31.12.2017 31.12.2016 

Надходження вiд продажу цiнних паперiв 2000 7550 

Балансова вартiсть цiнних паперiв 2010 7572 

Результат (прибуток або збиток) (10) ( 22 ) 

6.11. Податок на прибуток 

Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод: 

тис. грн. 



31.12.2017 31.12.2016 

Витрати з податку на прибуток (за ставкою 3 %) 17 471 

Всього збиток 352 5044 

Компанiя в 2015 р. прийняла рiшення про незастосування податкових рiзниць згiдно з податковим 

законодавством України. В 2017 роцi це рiшення не змiнювалось. 

6.12. Звiт про рух грошових коштiв 

Звiт грошових коштiв за 2017 рiк складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» 

за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових 

надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi 

вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) 

дiяльностi. 

Операцiйна дiяльнiсть – полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, витрати на 

придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на 

соцiальнi заходи та iншi витрати.  

Iнвестицiйна дiяльнiсть – це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв 

вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не 

розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди. 

Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi 

отримання та погашення позик. 

Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Компанiї за звiтний рiк є вiд’ємне значення руху 

грошових коштiв в сумi – 2 345 тис. грн. 

6.13. Звiт про змiни у власному капiталi 

Компанiя складає Звiт про змiни у власному капiталi де iнформує про змiни у власному капiталi 

вiдповiдно до МСБО 1. Звiт про змiни у власному капiталi за 2017 р. включає таку iнформацiю: 

- чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 

- вiдрахування до резервного капiталу (вiльних страхових резервiв) 

До статей власного капiталу в балансi Компанiї входять: 

тис. грн. 

31.12.2017 31.12.2016 

Статутний капiтал 9800 9800 

Резервний капiтал 54643 54643 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (2195) (1910) 

Всього власний капiтал 62248 62533 

Операцiї з акцiонерами протягом 2017 року не здiйснювались. 

Збитки за результатами 2017 року становлять 352 тис. грн.  

На змiну нерозподiленого прибутку мали вплив списання безнадiйної кредиторської 

заборгованостi у розмiрi 67 тис. грн. та збиток за 2017 рiк – 352 тис. грн. (вiдображено у Звiтi про 

власний капiтал). 

Резервний капiтал 

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

Статуту компанiї i вiдображається в балансi наступним чином: 

тис. грн. 

31.12.2017 31.12.2016 

Резервний капiтал – 5% вiд чистого прибутку за результатами дiяльностi 2111 2111 

Вiльнi страховi резерви 52532 52532 

Разом 54643 54643 

У статтi «Резервний капiтал» Компанiєю вiдображений сформований за рахунок нерозподiленого 

прибутку резервний капiтал. Згiдно п. 7.4 Статуту, затвердженого Протоколом № 2/2016 вiд 29 

червня 2016 р., резервний капiтал Компанiї створюється у розмiрi не менше 15% її Статутного 

капiталу i призначається для покриття витрат, пов’язаних iз вiдшкодуванням збиткiв, та 

запланованих витрат. Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi не 

менше 5% суми чистого прибутку Компанiї до досягнення визначеного розмiру.  

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



випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

6.14. Операцiйнi сегменти 

Компанiя не застосовує i не розкриває iнформацiю вiдповiдно МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти» 

оскiльки є приватним акцiонерним товариством, iнструменти власного капiталу (акцiї) Компанiї 

не обертаються на вiдкритому ринку. Також Компанiя не планує випуск фiнансових iнструментiв 

на вiдкритий ринок. 

 

7. Розкриття iншої iнформацiї 

7.1. Умовнi зобов'язання. 

7.1.1. Судовi справи 

Станом на звiтну дату Компанiя не є нi позивачем, нi вiдповiдачем за жодним судовим процесом. 

7.1.2 Оподаткування 

Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш 

нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному 

середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, 

якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва 

економiчної дiяльностi Компанiї, ймовiрно, що Компанiя змушена буде сплатити додатковi 

податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових 

iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди.  

На думку керiвництва Компанiя сплатила усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить 

резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими 

органами протягом трьох рокiв. 

7.1.3 Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших активiв 

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної 

нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути 

реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Компанiї. 

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться 

поза зоною контролю Компанiї. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Компанiї 

визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва, 

додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних 

обставин та iнформацiї, та розмiру дебiторської заборгованостi. Серед якої наявнi також i авансовi 

платежi. 

7.2 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони 

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: 

• пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж 

перебувають пiд спiльним контролем разом з Компанiєю; 

• асоцiйованi компанiї; 

• члени провiдного управлiнського персоналу Компанiї; 

• близькi родичi особи, зазначеної вище; 

• компанiї, що контролюють Компанiю, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 

вiдсоток голосiв у Товариствi; 

• компанiї, що контролюються Компанiєю 

Протягом 2017 та 2016 рокiв пов'язаними особами Компанiї були: 

Група № з/п Повна назва юр. особи – власника (акцiонера, учасника) Компанiї чи П.I.Б. фiз. особи 

– власника (акцiонера, учасника) та посадової особи Компанiї Частка в статутному фондi 

Компанiї, % 

1 2 3 4 

А Акцiонери Компанiї – юридичнi особи 

1 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ДЖОIНТ СЕНЧЕРI» 

40 

2 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛЕГАСI IНТЕРТРЕЙД» 

40 

Акцiонери Компанiї – фiзичнi особи 



3 Vakhtangishvili Edvard (Грузiя) 5 

4 Tavadze Armaz (Грузiя) 5 

5 Loladze Giorgi (Грузiя) 5 

6 Alavidze Malkhaz (США) 5 

Б Керiвник Компанiї – фiзична особа 

7 Карпенко Сергiй Миколайович - 

Всього: 100 % 

Операцiї з пов'язаними сторонами, якi мали мiсце протягом 2017 та 2016 рокiв:  

Грн. 

№ з/п Пов’язана сторона Частка в статутному капiталi Компанiї, % Сума операцiї 

(за рiк) Суть операцiї Залишок на 31.12.2017 р. 

1 Карпенко Сергiй Миколайович  

0 % 107431,14 Нарахована зарплата 27209,50 

2 Карпенко Сергiй Миколайович  

0 % 99000,00 Отримана фiн.допомога вiд голови правлiння 99000,00 

№ з/п Пов’язана сторона Частка в статутному капiталi Компанiї, % Сума операцiї 

(за рiк) Суть операцiї Залишок на 31.12.2016 р. 

1 Карпенко Сергiй Миколайович  

0 %  

42749,77 Нарахована зарплата 3018,64 

2 Карпенко Сергiй Миколайович  

0 % 105000,00 Отримана фiн.допомога вiд голови правлiння 105000,00 

 

Всi операцiї мiж пов’язаними сторонами були проведенi на звичайних комерцiйних умовах. 

 

7.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками 

У вiдповiдностi до розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у 

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

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

ризикiв, пом’якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них 25 червня 2014 року 

Товариством впроваджена Стратегiя управлiння ризиками. Управлiння ризиками Товариства являє 

собою процес передбачення i нейтралiзацiї їх негативних фiнансових наслiдкiв, що включає їх 

iдентифiкацiю, оцiнку, упередження та уникнення. Здiйснення управлiння ризиками Товариством 

проводиться згiдно з впровадженою стратегiєю управлiння ризиками, яка складається з 

визначення, iдентифiкацiї, оцiнки можливих наслiдкiв та розроблення процедур контролю за 

операцiйною дiяльнiстю.  

 

Ризики, впливу яких пiддається Товариство станом на «31» грудня 2017 р. : 

Ризик Ранг ризику 

Ризик премiй i резервiв високий 

Катастрофiчний ризик помiрний 

Ризик страхування здоров’я помiрний 

Ризик iнвестицiй в акцiї  

Ризик процентної ставки  

Валютний ризик  

Ризик спреду високий 

Майновий ризик  

Ризик ринкової концентрацiї найвищий 

Ризик дефолту перестраховика високий 

Ризик дефолту дебiтора найвищий 

Ризик дефолту банка високий 

Операцiйний - аквiзицiйний ризик високий 

Операцiйний - адмiнiстративний ризик помiрний 



Ризик учасника фiнансової групи  

Щодо всiх виявлених ризикiв розроблено методи управлiння цими ризиками виходячи з 

фiнансової спроможностi Компанiї.  

Керiвництво Компанiї повнiстю розумiє всi аспекти ринкового ризику, намагається передбачати i 

своєчасно та адекватно реагувати на змiни ринкових умов.  

 

Iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування 

Вiдображення впливу стресiв на фiнансовий стан страховика 

станом на 31.12.2017 року 

i Стресова подiя , тис. грн.. , % 

1 Зменшення на 30% ринкової вартостi акцiй, якi перебувають у лiстингу на фондовiй бiржi, що 

включенi до складу активiв балансу 0,0 0,0% 

2 Зменшення на 40% ринкової вартостi акцiй, якi не перебувають у лiстингу, що включенi до 

складу активiв балансу 24606,3 39,7% 

3 Зниження на 10 % цiн на облiгацiї пiдприємств, що включенi до складу активiв балансу 0,0 0,0% 

4 Пiдвищення обмiнного курсу iноземних валют вiдносно гривнi на 25% 0,0 0,0% 

5 Зниження обмiнного курсу iноземних валют вiдносно гривнi на 25% 0,0 0,0% 

6 Зниження ринкових цiн на нерухомiсть на 25% 0,0 0,0% 

7 Збiльшення загальної суми виплат за обов’язковим страхуванням цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв страхування на 30% (для страховикiв, 

що здiйснюють таке страхування) 0,0 0,0% 

8 Збiльшення загальної суми виплат за медичним страхуванням (безперервним страхуванням 

здоров’я) на 40% (для страховикiв, що здiйснюють таке страхування) 0,0 0,0% 

9 Збiльшення витрат, пов’язаних з обслуговуванням договорiв медичного страхування 

(безперервного страхування здоров’я), на 10% (для страховикiв, що здiйснюють таке страхування) 

0,0 0,0% 

10 Збiльшення рiвня смертностi для кожної вiкової групи на 15% (для страховикiв, що здiйснюють 

страхування життя) - - 

11 Зменшення рiвня смертностi для кожної вiкової групи на 20% (для страховикiв, що здiйснюють 

страхування життя) - - 

12 Збiльшення рiвня тимчасової втрати працездатностi, iнвалiдностi, отримання травматичних 

ушкоджень, функцiональних розладiв здоров’я на 35% у перший рiк дiї договорiв страхування та 

збiльшення рiвня тимчасової втрати працездатностi, iнвалiдностi, отримання травматичних 

ушкоджень, функцiональних розладiв здоров’я на 25% протягом наступних рокiв дiї договорiв 

страхування (для страховикiв, що здiйснюють страхування життя) - - 

де: - рiзниця мiж величиною нетто-активiв вiдповiдно до звiтних даних страховика та величиною 

нетто-активiв, оцiнених згiдно з припущенням, що описує -ту стресову подiю, у грн., що 

визначається за формулою ; 

- загальна величина нетто-активiв вiдповiдно до звiтних даних страховика у грн.; 

- величина нетто-активiв, оцiнених згiдно з припущенням, що описує -ту стресову подiю, у грн. ( , 

– кiлькiсть стресових подiй, ); 

- змiна величини нетто-активiв у вiдсотках, що визначається за формулою . 

Виходячи з результатiв проведеного стрес-тестування, найбiльшим є ризик зменшення на 40% 

ринкової вартостi акцiй, якi не перебувають у лiстингу, в результатi чого чистi активи зменшились 

би до 37 339,7 тис.грн. Проте, сформованого резервного капiталу у сумi 54 643 тис. грн. достатньо 

щоб нiвелювати цю стресову подiю i виконати норматив щодо перевищення чистих активiв над 

розмiром Статутного фонду. Всi iншi стресовi подiї, завдяки вiдсутностi активу або виду 

дiяльностi не можуть призвести до вiдчутного впливу на фiнансову позицiю Компанiї. 

Однак в цiлому доцiльним є збiльшення в структурi якiсних активiв, зокрема грошових коштiв, 

державних цiнних паперiв. 

При настаннi будь-якої стресової подiї фактичний запас платоспроможностi перевищує 

розрахунковий нормативний запас платоспроможностi 

7.4. Управлiння капiталом 



Компанiя здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 

• зберегти спроможнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi 

забезпечувало дохiд для учасникiв Компанiї та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 

• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги 

Компанiї, що вiдповiдають рiвню ризику. 

Керiвництво Компанiї здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому 

керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi 

отриманих висновкiв Компанiя здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового 

капiталу або фiнансування.  

Результати розрахунку вартостi чистих активiв Компанiї наведенi нижче:  

тис. грн. 

Рiк Активи Зобов’язання Вартiсть чистих активiв  

(гр. 2– гр. 3) 

2017 63051 803 62248 

2016 63669 1136 62533 

Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу у 

вiдповiдностi до статтi 155 Цивiльного кодексу України наведенi в таблицi нижче:  

тис. грн. 

Рiк Вартiсть чистих активiв Статутний капiтал Рiзниця  

(гр. 2 – гр. 3) 

2017 62248 9 800 52448 

2016 62533 9 800 52733 

Як бачимо, за результатами господарської дiяльностi у 2017 роцi вартiсть чистих активiв Компанiї 

бiльша за розмiр Статутного капiталу.  

Iнформацiя про розподiл прибутку до резервного капiталу розкрита в Примiтцi 6.13. 

За результатами проведених розрахункiв станом на 31.12.2017 року: 

- величина нетто-активiв (фактичний запас платоспроможностi) страхової компанiї складає 61946 

тис. грн., 

- нормативний запас платоспроможностi – складає 84,5 тис. грн.,  

- величина перевищення фактичного запасу платоспроможностi страховика над розрахунковим 

нормативним запасом становить 61 861,5 тис. грн. 

Отриманi у 2017 роцi збитки в сумi 352 тис. грн. вплинули на фiнансовий стан Компанiї, 

збiльшили суму непокритих збиткiв минулих рокiв до 2195 тис. грн. Проте Компанiя залишається 

платоспроможною з перевищенням фактичного запасу платоспроможностi над нормативним в 

сумi 61 861,5 тис. грн. 

За результатами розрахункiв на 31.12.2017 такi економiчнi показники як коефiцiєнт абсолютної 

лiквiдностi (платоспроможностi), коефiцiєнт поточної (загальної) лiквiдностi (покриття) та 

коефiцiєнт рентабельностi активiв знаходяться нижче граничних значень, що свiдчить про 

недостатнiй рiвень лiквiдностi та платоспроможностi. 

 

Основнi показники фiнансового стану за 2017 рiк приведенi нижче, в таблицi: 

№ Найменування показника Формула розрахунку показника Коди рядкiв фiнансової звiтностi 

Значення на початок звiтного перiоду Значення на кiнець звiтного перiоду Орiєнтовне граничне 

значення показника 

1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi) К1 = (Грошовi кошти та їх еквiваленти 

+ Короткостроковi фiнансовi вкладення) : Поточнi зобов'язання форма №1  

рядки (1165+1160) : рядок 1695 2,9 0,001 0,10 - 0,20 

2 Коефiцiєнт поточної(загальної) лiквiдностi(покриття) К2 = Оборотнi активи пiдприємства : 

Поточнi зобов'язання форма №1  

рядок 1195 : рядок 1695 7,23 0,001 не <1,5 

3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї) К3 = Власнi кошти пiдприємства : Вартiсть майна 

(пiдсумок активу балансу) форма №1  

рядок 1495 : рядок 1300 0,98 0,99 0,25 - 0,50 



4 Коефiцiєнт покриття зобов`язань власним капiталом К4 = (Короткостроковi зобов`язання + 

Довгостроковi зобов`язання) : Власний капiтал форма №1  

рядки (1695+1595) : рядок 1495 0,02 0,01 не >1,00 

5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв К5 = Прибуток, або збиток (пiдсумок активу балансу на 

початок + на кiнець звiтного перiоду):2 Форма№2 р.2350 (або ряд.2355)  

Форма№1(ряд. 1300 (гр.3) + ряд.1300 (гр.4)):2 -0,08 -0,01  

Управлiнським персоналом Компанiї в 2018 роцi запропонована Стратегiя середньо- та 

довгострокового розвитку Компанiї на перiод 2018 р. - 2019 р, основними засадами якої є: 

– розробка ефективних фiнансово-економiчних та iнформацiйно-аналiтичних механiзмiв 

управлiння, якi можуть забезпечити в реальному вимiрi часу надiйнiсть контроллiнгу, виконання 

стратегiчного плану та його коригування за умов стратегiчного управлiння дiяльнiстю страхової 

компанiї; 

– розвиток iнвестицiйної дiяльностi – здiйснення фiнансовi вкладення в акцiї та iншi цiнi папери (в 

тому числi державнi цiннi папери, цiннi папери професiйних учасникiв фондового ринку, iнших 

пiдприємств та органiзацiй), придбання паїв пiдприємств, нерухомостi тощо;  

– розвиток страхової дiяльностi, оптимiзацiя структури власного капiталу та оптимiзацiї тарифних 

ставок, стратегiчне планування страхового резерву за умов формування оптимального портфелю 

послуг страхового ринку; формування i оцiнка надiйних iнвестицiйних iнструментiв для 

довгострокового розмiщення страхових резервiв. 

Тест на адекватнiсть страхових резервiв 

Резерв незароблених премiй, сформований вiдповiдно до законодавства, становить 28,887 тис. грн. 

i дорiвнює резерву, сформованому актуарно за результатами перевiрки адекватностi страхових 

зобов’язань. 

Сума резервiв збиткiв, сформованих вiдповiдно до законодавства, становить 0 тис. грн. та 

пiдтверджується висновком незалежного актуарiя.  

 

7.5. Подiї пiсля Балансу 

Подiї, що вiдбулися мiж датою складання балансу i датою затвердження фiнансової звiтностi до 

випуску, суттєво не вплинули на показники фiнансової звiтностi, пiдготовленої Товариством 

станом на 31 грудня 2017 року.  

 

 

На Зборах акцiонерiв Компанiї будуть розглянутi питання щодо покриття операцiйних збиткiв та 

затвердження запропонованої управлiнським персоналом Стратегiї середньо- та довгострокового 

розвитку Компанiї на перiод 2018 р. - 2019 р. 

 

Голова Правлiння __________________ С.М.Карпенко 

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 


